BUKU 2

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
“PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIAN
DAN PEMBANGUNAN WILAYAH”
DENPASAR, 5 SEPTEMBER 2017

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIAN DAN
PEMBANGUNAN WILAYAH
Denpasar, 5 September 2017

Kerjasama:
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
Fakultas Peternakan Universitas Udayana,
Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Tabanan

BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2018

i

PROSIDING SEMINAR NASIONAL
PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN MENDUKUNG
REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Denpasar, 5 September 2017
ISBN : 978-602-6954-24-4
Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Penyunting :
Prof. Dr. Ir. I Gst. Nyoman Bidura, MS
Prof. Dr. I Wayan Rusastra
Dr. Ir. Rubiyo, M.Si
Dr. drh. I Made Rai Yasa, MP
Ir. Ida Bagus Gede Suryawan, M.Si. Ph.D
Dr. IGK Dana Arsana, SP. M.Si
Penyunting Pelaksana :
I Nyoman Adijaya, SP. MP
Dr. Ni Wayan Trisnawati, MMA
Drh. I Nyoman Suyasa, MSi
Ngurah Badung Sarmuda Dinata, S.Pt, MP
Ni Luh Gede Budiari, S.Pt, M.Pt
Design/seting :
Eko Nugroho Jati, SST
Diterbitkan oleh :
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Hak Cipta @ 2018. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No. 10, Bogor 16114
Telp.
: (0251) 8351277
Fax.
: (0251) 8350928
E-mail : bbp2tp@yahoo.com
Website : www.bbp2tp.litbang.pertanian.go.id
Isi prosiding dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya
Prosiding Seminar Nasional Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi
Pertanian dan Pembangunan Wilayah
Bogor: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2018
ISBN : 978-602-6954-24-4
1. Hortikultura 2. Kebijakan 3. Pangan 4. Pasca panen 5. Perkebunan
6. Peternakan

ii

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

PENGANTAR
Dalam mendukung program strategis Kementan, Balitbangtan terus bersinergi secara
harmonis dengan Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementan dan lintas kementerian/lembaga.
Terkait dengan hal tersebut, program litbang harus berorientasi pada arah kebijakan pembangunan
pertanian 2015-2019, yaitu: (i) meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas
dan perluasan areal pertanian; (ii) meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian;
(iii) meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya pertanian; (iv) pengelolaan dan
pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan (v) memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
Pusat Penelitian, Balai Besar, dan Balai Penelitian Nasional di lingkup Balitbangtan terus
berupaya mendukung pemerintah dalam pencapaian kedaulatan pangan melalui perakitan dan
penciptaan teknologi yang secara signifikan mampu mendorong peningkatan produksi, efisiensi dan
efektivitas usahatani. Dalam perakitan dan penciptaan inovasi teknologi tersebut, Balitbangtan
sangat memperhatikan kebutuhan pengguna dan keberagaman agroekosistem di Indonesia. Oleh
karena itu, teknologi yang dihasilkan merupakan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah
lingkungan. Program penelitian juga telah diarahkan pada pertanian bioindustri berbasis
sumberdaya lokal, yang hasilnya diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat
namun juga pelestarian plasma nutfah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Pertanian
Indonesia tahun 2013-2045 sebagaimana tercantum dalam dokumen SIPP yaitu terwujudnya sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai
tinggi dari umberdaya hayati pertanian dan kelautan tropika.
Paradigma baru “Penelitian untuk Pembangunan” (Research for Development) mempunyai
makna bahwa Balitbangtan berkomitmen kuat dan memberikan perhatian yang besar terhadap
pendayagunaan hasil penelitian dan mempercepat proses penerapannya di lapangan. Hal ini berarti
inovasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian yang telah banyak dihasilkan, perlu secepatnya
sampai kepada khalayak pengguna, diantaranya melalui media Seminar Nasional yang substansinya
dituangkan dalam prosiding.
Seminar Nasional yang diselenggarakan di Denpasar, Bali pada tanggal 5 September 2017,
merupakan kegiatan kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan
Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dan Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten
Tabanan.
Makalah utama disampaikan oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian,
Dekan Fakultas Peternakan Universitas Udayana, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan, dan Praktisi Pertanian. Makalah penunjang yang sebanyak 180 makalah
merupakan hasil penelitian yang disampaikan oleh para peneliti, dosen, dan praktisi sektor pertanian
yang membahas berbagai topik terkait tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pasca
panen, dan kebijakan yang mendukung kegiatan teknis pertanian.
Prosiding seminar nasional ini telah disempurnakan berdasarkan umpan balik dari hasil
seminar dan telah melalui proses editing oleh tim penyunting. Semoga penerbitan prosiding
Seminar Nasional ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan pertanian di masa
mendatang.
Denpasar, Agustus 2018
Kepala Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian

Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
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RUMUSAN
SEMINAR NASIONAL PERCEPATAN ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
MENDUKUNG REVITALISASI PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Denpasar 5 September 2017
Seminar Nasional dilaksanakan tanggal 5 September 2017. Kegiatan Seminar Nasional dihadiri
sekitar 225 orang peserta dari lembaga penelitian, universitas, praktisi pertanian, penyuluh pertanian
dan yang lainnya dari 28 provinsi se Indonesia.
Seminar Nasional ini terselenggara berkat kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan dan Fakultas
Peternakan Universitas Udayana. Makalah yang disajikan adalah 3 makalah utama dan 180 makalah
penunjang dalam presentasi poster.
Menyimak penyajian, presentasi pemakalah utama dan makalah penunjang (poster) serta diskusi yang
berkembang dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Teknologi merupakan unsur penting dalam mendukung proses pembangunan pertanian. Peran
teknologi meningkatkan produktivitas, juga berperan dalam peningkatan efisiensi, efektifitas serta
peningkatan mutu atau kualitas produk.
2. Kemajuan IPTEK dibidang Pertanian harus didukung upaya percepatan tranformasi ke pengguna
agar teknologi hasil Litbang mampu memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat,
sehingga inovasi yang dihasilkan perlu dikemas agar mudah dipahami dan cepat sampai ke
pengguna.
3. Paradidma penelitian untuk pembangunan (reseach for development) menunjukkan Balitbangtan
berkomitmen kuat dan memberikan perhatian yang besar terhadap pendayagunaan hasil penelitian
dan percepatan proses penerapannya di lapangan.
4. Perlu sinergi yang saling menguatkan antar institusi sesuai dengan Tusi masing-masing dalam
pengembangan inovasi teknologi pertanian pada suatu kawasan, sehingga kawasan tergarap dengan
utuh.
5. Pertanian sebagai leading sektor dalam pemenuhan pangan dan energi dihadapkan pada beberapa
tantangan seperti 1) lahan subur yang terbatas, 2) peningkatan kebutuhan terhadap air irigasi, 3)
perubahan iklim, 4) pengelolaan sampah/waste, 5) terbatasnya pasokan energi serta 6) pengelolaan
SDM dan pemerataan kesejahteraan
6. Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan pada 4 hal yaitu: 1) Peningkatan
produktivitas dan Provitas (fokus tujuh komoditas strategis) 2) Hilirisasi produk pertanian, 3) Tata
niaga Domestik (fokus pada 11 komoditas pangan strategis) dan 4) Pengendalian import dan
eksport (fokus pada 11 komoditas pangan strategis).
7. Program strategis Balitbangtan dalam mendukung kedaulatan pangan difokuskan kepada
penyediaan VUB, benih sumber, pendampingan UPSUS, model penanganan pasca panen,
teknologi budidaya dan alsintan untuk komoditas strategis padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai
dan bawang merah. Progra unggulan Balitbangtan lainnya adalah Pengembangan Pertanian Bio
Industri, Litbang nano serta pengembangan benih secara somatik embriogenesis.
8. Percepatan diseminasi pertanian spesifik lokasi sangat diperlukan agar adopsi inovasi oleh petani
meningkat. Tujuh strategi untuk percepatan diseminasi dan penyiapan logistik inovasi pertanian
spesifik lokasi yaitu: 1) Gelar lapang agroinovasi (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan di 33 provinsi 2) Model pengembangan pertanian bio insustri di 90 kabupaten, 3)
Produksi benih sebar VUB padi, 4) Dem Area teknologi Jajar Legowo Super di 31 provinsi, 5)
Kemitraan dengan swasta, lembaga, maupun komunitas untuk penguatan logistik inovasi pertanian,
6) Unit pelaksana benih Sumber serta TTP.
9. Upaya khusus (UPSUS) padi jagung kedelai dimaksudkan untuk mencapai swasembada
berkelanjutan yang ditargetkan tahun 2017. Inovasi yang tersedia mendukung UPSUS Pajale
berupa unggul baru yang didukung penyediaan benih sumber dan benih sebar dengan model Desa
Mandiri Benih, Pengelolaan Tanaman Terpadu, dan teknologi Budidaya Jarwo Super. Utamanya
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untuk padi telah dikembangkan dan didukung oleh Kalender Tanam Terpadu yang dapat diakses
melalui web, SMS, aplikasi android.
10. Hasil-hasil penelitian dan kajian di beberapa daerah dengan pengelolaan tanaman terpadu, inovasi
pakan pada ternak, varietas unggul baru, pengelolaan air irigasi, penggunaan alsintan, pengendalian
hama penyakit, sistem tanam memberikan rujukan akan hasil-hasil positif yang dapat dikemas lebih
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luas kepada masyarakat.
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DUKUNGAN INOVASI PERTANIAN MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
DALAM ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Muhammad Syakir
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan 29 Pasar Minggu Jakarta
Email: kbadan@litbang.pertanian.go.id
ABSTRAK
Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusahauntuk mempersiapkan
kualitas diri dan memanfaatkan peluang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta harus
meningkatkan kapabilitas untuk mampu bersaing dengan Negara anggota ASEAN
lainnya.Mengingat, pada tahun 2016 Indonesia telah memasuki era MEA, konsep
industrialisasi pertanian perlu diberlakukan, karena merupakan salah satu kunci
perdagangan bebas di era MEA. Daya saing produk pertanian harus diperkuat agar
Indonesia tidak dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar atau konsumen.Inovasi
pertanian menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung peningkatan daya saing
produk pertanian untuk mampu membendung arus produk pertanian dari luar maupun
juga mampu mendorong produk pertanian dalam negeri diterima di pasar global.
Inovasi pertanian juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi tiga tren utama tantangan
dalam pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan yang perlu
diantisipasi dari sekarang diantaranya yaitu pertumbuhan dan pergeseran permintaan
pangan(growing and shifting food demand), keterbatasan sumberdaya alam (constraints
upon natural resources), dan ketidakpastian produktivitas pertanian akibat
perubahan iklim. Strategi pembangunan pertanian modern yang inovatif dalam era
MEA
adalah berbasis bioekonomi yang terintegrasi dengan Biosciense,
Bioengineering, social engineering& bioinformatics. Peningkatan nilai tambah, daya
saing, dan memperkuat jejaring pasar produk pertanian menjadi fokus dalam
mendorong produk pertanian untuk tetap
menjadi andalan di pasar domestik
maupun mampu berkompetisi di pasar global.
Katakunci: inovasi pertanian, masyarakat ekonomi asia, ketahanan pangan, dan
industrialisasi pertanian
PENDAHULUAN
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah agenda yang telah lama disiapkan
seluruh anggota ASEAN untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan
ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat.Dengan
telah diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN mengalami aliran
bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing
negara.Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia
sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan
memanfaatkan peluang MEA serta harus meningkatkan kapabilitas untuk mampu
bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya.Dalam cetak biru MEA, terdapat 12
sektor prioritas yang diintegrasikan oleh pemerintah.Sektor tersebut terdiri atas tujuh
sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis
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karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Selebihnya berasal dari lima sektor jasa yaitu
transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektorsektor tersebut pada era MEA diimplementasikan dalam bentuk pembebasan arus
barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.
Mengingat, pada tahun 2016 Indonesia telah memasuki era Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), konsep industrialisasi pertanian perlu diberlakukan, karena merupakan
salah satu kunci perdagangan bebas di era MEA.Daya saing produk pertanian harus
diperkuat agar Indonesia tidak dibanjiri produk luar dan hanya menjadi pasar atau
konsumen.Pertarungan produk pertanian melalui pasar tunggal ASEAN sudah dan sedang
berlangsung sejak akhir 2015.Berkaitan dengan hal tersebut, inovasi pertanian menjadi
bagian yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan untuk mendukung terwujudnya
ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Pada tataran global saat ini, isu-isu pertanian tidak lagi terbatas pada lingkup
nasional, tetapi sangat terkait dengan isu-isu global, seperti
krisis pangan, energi,
ancaman pandemik global, tantangan perubahan iklim dan sebagainya. Hal ini
merefleksikan bahwa kondisi pangan dan pertanian global di masa depan penuh dengan
ketidakpastian. Paling tidak terdapat tiga tren utama tantangan dalam pembangunan
pertanian yang perlu diantisipasi dari sekarang diantaranya; pertumbuhan dan
pergeseran permintaan pangan (growing and shifting food demand), keterbatasan
sumberdaya alam (constraints upon natural resources), dan ketidakpastian
produktivitas pertanian akibat perubahan iklim.
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi pertanian, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menunjukkan peranannya yang nyata
dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik
berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi pengolahan serta alat
dan mesin pertanian. Guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dalam era
MEA, Balitbangtan perlu mengembangkan inovasi pertanian strategis. Berkaitan
dengan hal tersebut, makalah ini membahas secara khusus inovasi pertanian strategis
mendukung ketahanan pangan berkelanjutan menghadapi MEA.
Trend, Tantangan, dan Arah Perubahan Pertanian Masa Depan
Pertanian menjadi leading sector dalam memenuhi tuntutan kebutuhan pangan
dan energi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam perspective ke depan
harus berada di garda terdepan untuk menjawab tantangan/masalah di masa akan datang
melalui risetnya. Terdapat lima tantangan utama pembangunan pertanian yang dihadapi
dewasa ini, yaitu: 1) Lahan subur (arable land) terbatas; 2) Peningkatan kebutuhan
terhadap air bersih (aktivitas pertanian menghabiskan 70% suplai air dunia); 3) Perubahan
iklim; 4) Terbatasnya pasokan energi; dan 5) Pengelolaan sdm dan pemerataan
kesejahteraan.
Di Indonesia jumlah penduduk sampai pada akhir tahun 2015 mencapai 254,9
juta jiwa dan diperkiraan pada tahun 2030 akan menjadi sekitar 296,41 juta jiwa.
Jumlah penduduk yang besar ini merupakan sumber tenaga kerja dan sekaligus juga
pasar yang potensial. Namun, faktanya di sektor pertanian beberapa tahun terakhir ini
sangat dirasakan kurangnya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena
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“gerontokrasi” telah terjadi, di mana komposisi ketenagakerjaan di sektor pertanian
didominasi oleh kaum tua (aging farmer) yang tidak produktif karena para pemudanya
banyak yang meninggalkan desa akibat sektor pertanian dianggap kurang menarik.
Dengan memperhatikan tren perekonomian global, pemulihan ekonomi dunia
diperkirakan masih akan berjalan lambat dan lebih rendah dari prakiraan sebelumnya
sehingga berpotensi memberikan tekanan pada perkonomian nasional. Meskipun
demikian, hasil kajian McKinsey Global Institute (2012) memprediksikan bahwa
Indonesia pada tahun 2030 akan menjadi negara dengan ekonomi nomor 7 terbesar di
dunia, yang membuat Indonesia melampaui negara-negara besar seperti Jerman, Prancis
dan Inggris, namun berada di bawah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, Jepang,
Rusia, dan Meksiko (Hermanto, et al., 2015). Dalam perspektif kebutuhan pangan,
diproyeksikan surplus produksi padi/beras cenderung semakin meningkat hingga tahun
2030. Komoditi jagung baru akan terjadi surplus pada tahun 2030. Sebaliknya, defisit
ketersediaan kedelai, gula dan daging sapi akan terjadi hingga tahun 2030. Selain itu,
pergeseran pola konsumsi juga terjadi dimana permintaan terhadap pangan pokok
berbasis karbohidrat akan menurun. Sebaliknya permintaan terhadap pangan sumber
bioaktif, vitamin, mineral dan protein serta pangan siap saji/siap santap dengan cita rasa,
nilai gizi dan kenyamanan tinggi (convenient foods) akan semakin meningkat. Disisi
lain, penggunaan energi masih akan didominasi oleh sumber energi tak terbarukan. Untuk
mengamankan pasokan energi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan energi, Indonesia
harus segera mendorong pemanfaatan sumberdaya energi terbarukan, seperti sumberdaya
biofuel, biogas, biomass dan lainnya.
Memperhatikan dinamika jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan pangan
pada tahun 2030 telah meningkatkan pemanfaatan lahan dengan diikuti oleh berbagai
permasalahan, seperti tingginya laju konversi lahan pertanian, sempitnya luasan lahan
garapan petani, dan semakin rendahnya daya dukung lahan. Sementara untuk menopang
kebutuhan pangan yang terus meningkat tersebut, paling tidak diperlukan tambahan
lahan pertanian baru seluas 7,3 juta ha pada tahun 2025 dan 14,9 juta ha pada tahun
2050. Dalam pengelolaan sumberdaya air juga dihadapi oleh banyak persoalan, seperti
kelangkaan air, kekeringan dan banjir, kompetisi penggunaan air antar sektor dan lainnya.
Saat ini, neraca air di kebanyakan wilayah Jawa dan bagian Timur Indonesia sudah
defisit. Bahkan hasil beberapa kajian menunjukkan bahwa produksi padi di Jawa tahun
2025 dan tahun 2050 kemungkinan besar turun masing-masing 1,8 juta ton dan
3,6 juta ton dari kondisi saat ini akibat adanya kelangkaan air.
Perubahan iklim akan menjadi ancaman serius bagi dunia pertanian. Apalagi
petani masih sangat minim memahami proses adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim yang berdampak sistematik bagi hasil pertanian. Akibat perubahan iklim,
Indonesia memiliki fenomena musim hujan cenderung lebih pendek. Di sisi lain, musim
kemarau yang lebih panjang telah meningkatkan berbagai ancaman bencana. Oleh
karena itu, pertanian masa depan perlu diarahkan untuk menghadapi trend perubahan
lingkungan strategis yang terjadi di lingkungan global sebagaimana disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1.Pertanian Masa Depan: Konsekuensi dan Solusi
Tren Perubahan
Konsekuensi dan Solusi
Energi fosil makin langka
Transformasi ekonomi ke bioenergi
Kebutuhan pangan, pakan, energy dan serat
Urgensi bioproduk, pola hidup sehat
dan pola konsumsi biokultur
Perubahan iklim global
Kapasitas adaptasi dan mitigasi
Kelangkaan lahan dan air
Keniscayaan efisiensi dan konservasi
Permintaan terhadap jasa lingkungan hidup
Pertanian ekologi dan bioservices
Petani marjinal meningkat
Pluricultur: system biosiklus terpadu
Kemajuan iptek bioscience dan bioenginering
Pengembangan bioekonomi
Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) ke depan
akan lebih penting dan menantang seiring dengan perubahan dinamis pembangunan
pertanian nasional yang tidak lepas dari pengaruh global menuju pertanian modern
(modern agriculture). Langkah Balitbangtan dalam menyongsong pertanian modern
mendukung pertanian bioindustri berkelanjutan adalah melalui upaya perumusan
kebijakan pertanian dan penciptaan inovasi teknologi dengan penekanan kepada
penguasaan di bidang bioscience, bioengineering, automation, bioinformatics dan social
engineering (Hermanto et al, 2015).
Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Status Terkini
Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2015-2019
menyebutkan bahwa visi pembangunan pertanian Indonesia yaitu terwujudnya sistem
pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan
produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani (Kementan 2015). Hal tersebut mencerminkan bahwa upaya
pemenuhan kecukupan pangan (pencapaian ketahanan pangan) yang berbasis
kemandirian pangan dan kedaulatan pangan terus menjadi prioritas pemerintah
Indonesia.
Sejalan dengan Renstra Kementan 2015-2019, dinyatakan bahwa terdapat dua
isu utama yang dimasukkan Bidang Pangan dan Pertanian dalam rancangan RPJMN
2015-2019 adalah isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan dalam rangka
pencapaian kedaulatan peangan serta isu-isu yang terkait dengan peningkatan
agroindustri. Isu-isu yang terkait dengan ketahanan pangan masih dipandang relevan
mengingat isu-isu pangan telah semakin berkembang tidak sekedar hanya pada aspek
penyediaan sumber pangan namun juga meliputi upaya-upaya pembangunan pangan yang
memiliki perspektif keberlanjutan dan pemenuhan pangan dengan kualitas lebih baik
(premium) seiring dengan peningkatan jumlah kelas menengah Indonesia.Sementara
isu yang terkait dengan peningkatan agroindustri sangat penting dalam konteks
peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian seiring dengan masuknya
Indonesia dalam Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 (Nono S et al. 2014).
Sedangkan berdasarkan Dokumen Strategi Induk Pembangunan Pertanian
(SIPP 2015-2045) disusun berdasarkan tiga pemikiran pokok (Kementan, 2014 dan
Manurung, 2014). Pertama, bahwa arahan konstitusi tentang visi pembangunan nasional
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ialah terwujudnya Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
Kedua, mengingat realitas bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih menggantungkan
penghidupannya pada pertanian, dan menimbang bahwa pertanian memiliki multifungsi
strategis dalam pembangunan nasional maka Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju,
Adil dan Makmur hanya dapat diwujudkan apabila diupayakan sinergis dengan upaya
mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.
Ketiga, oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang pertanian yang sesuai dengan
amanat konstitusi ialah mewujudkan Pertanian Indonesia yang Bermartabat, Mandiri,
Maju, Adil dan Makmur.
Kerangka yang dibangun bertumpu pada two-pronged strategy. Pertama, pada
tataran makro-nasional, pembangunan ekonomi berdasarkan Paradigma Pembangunan
untuk Pertanian. Paradigma Pembangunan untuk pertanian menyatakan bahwa
pembangunan perekonomian nasional dirancang dan dilaksanakan berdasarkan tahapan
pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak
pembangunan nasional. Paradigma Pertanian untuk Pembangunan berbeda dari
pandangan tradisional yang menilai peranan pertanian hanya dari segi sumbangan
langsung pertanian dalam penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan
penerimaan devisa yang menurun seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi
sehingga keliru menyimpulkan bahwa pertanian tidak layak dijadikan motor penggerak
dan prioritas pembangunan. Paradigma Pembangunan untuk Pertanian diperlukan
mengingat sektor pertanian perlu didukung oleh berbagai sektor dan karena isu-isu
pertanian memiliki skala kepentingan yang luas dan tinggi.Pembangunan sektor-sektor
lain pertamatama diarahkan untuk mendukung atau sinergis, tidak boleh bertentangan
dengan pembangunan pertanian.Sektor pertanian memerlukan keberpihakan yang tinggi
karena sektor ini adalah the leading sector untuk ketahanan pangan, bersifat multifungsi
termasuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan dan
keadilan).
Kedua, pada tataran mikro-sektoral pembangunan pertanian difokuskan pada
pengembangan Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan berdasarkan
paradigma
biokultura yang mencakup Sistem Usaha Pertanian Ekologis Terpadu pada tingkat
mikro, Sistem Rantai Nilai Terpadu pada tingkat industri atau rantai pasok dan Sistem
Pertanian-Bioindustri Terpadu pada tingkat industri atau komoditas. Sistem tersebut
berlandaskan pada pemanfaatan berulang zat hara atau pertanian agroekologi seperti
sistem integrasi tanaman-ternakikan dan sistem integrasi usaha pertanian-energi (biogas,
bioelektrik, biochar, dan sebagainya) atau sistem integrasi usaha pertanianbiorefinery
yang termasuk Pertanian Hijau.Seluruh biomassa yang dihasilkan usaha budidaya
pertanian diolah pada biorefinery untuk menghasilkan beragam produk pangan, pakan,
pupuk, energi dan bioproduk bernilai tambah tinggi.Pengembangan klaster rantai nilai
dilaksanakan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan
komponen-komponen penunjangnya dalam satu kawasan guna memanfaatkan
aglomerasi ekonomi. Hanya dengan strategi demikian maka usaha pertanian rakyat
marjinal dapat menghasilkan penghidupan yang layak dan proses marjinalisasai usaha
pertanian rakyat yang terus berlangsung hingga kini dapat dibalik menjadi proses eskalasi
usaha pertanian rakyat.
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Di banyak Negara termasuk Indonesia, konsep yang dianut dan mendasari
hampir seluruh kebijakan dan strategis pertanian dan penyediaan pangan adalah
ketahanan pangan (food security). Pada dasarnya, ketahanan pangan adalah tersedianya
pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau,
serta aman dikonsumsi. Jadi kuncinya adalah ketersediaan, keterjangkauan, dan
stabilitas pengadaannya.Ketersediaan berkaitan dengan produksi dan suplai,
keterjangkauan merupakan aspek baik secara ekonomi maupun keamanan, sedangkan
stabilitas merupkan aspek distribusi. Konsep dan strategis ketahananan pangan selama
hampir empat dasawarsa terakhir ini sasaran ketahanan pangan tidak pernah tercapai,
dan bahkan dikwatirkan akan semakin jauh dari harapan. Fakta-fakta inilah yang secara
tidak langsung melahirkan pedekatan baru yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan
(foodsovereignty) diartikan sebagai “pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi
baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan system pertanian yang berkelanjutan
dan ramah lingkungan”. Lebih jauh kedaulatan pangan juga merupakan“hak setiap
bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk
menetapkan system pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya sub ordinasi
dari kekuatan pasar internasional”.
Bagi pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama dan unik karena
tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, bagi pertanian yang bersifat landbase
agricultural, ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak ataukeharusan untuk
mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya
mewujudkan kebijakan pangan nasional, menyangkut terjaminnya ketersediaan pangan
(food availability), ketahanan pangan (food security), akses pangan (food accessibility),
kualitas pangan (food quality) dan keamanan pangan (food safety). Permasalahannya,
dari tahun ke tahun, konversi atau alih fungsi lahan pertanian di Indonesia terus
meningkat dan sulit dikendalikan, terutama diwilayah-wilayah dengan tingkat intensitas
kegiatan ekonomi tinggi. Selain itu,tekananterhadaplahanjugaberwujud penyempitan
rata-rata penguasaan lahan oleh petani. Keadaan tersebut jelas tidak kondusif bagi
keberlangsungan pertanian dan perwujudan kebijakan pangan nasional dalam jangka
panjang, apalagi pembukaan areal baru sangat terbatas dan tidak sebanding dengan
peningkatan jumlah penduduk yang terus melaju.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yang berdiri
semenjak tahun 1974, sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi, telah menunjukkan
perannya yang nyata dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan
masyarakat, baik berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi
pengolahan serta alat dan mesin pertanian. Potensi Balitbangtan sangat besar karena
didukung oleh sumberdaya yang memadai berupa SDM, pendanaan serta sarana dan
prasarana. Balitbangtan juga memiliki kemampuan yang memadai dalam kegiatan
diseminasi inovasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
Sebagai salah satu lembaga penghasil teknologi, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menunjukkan peranannya yang nyata
dengan menghasilkan berbagai teknologi yang telah dimanfaatkan masyarakat, baik
berupa varietas dan benih unggul, pupuk, biopestisida, teknologi pengolahan serta alat
dan mesin pertanian.
Potensi Balitbangtan sangat besar karena didukung oleh
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sumberdaya yang memadai. Balitbangan juga memiliki kemampuan yang memandai
dalam kegiatan diseminasi inovasi, baik secara mandiri maupun bekerjama dengan
pihak lain.
Guna mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan, apa saja program
strategis yang perlu dilakukan dalam penelitian dan pengembangan oleh Balitbangtan.
Berkaitan dengan hal tersebut, makalah ini membahas secara khusus program-program
penelitian dan pengembangan strategis Balitbangtan mendukung kedaulatan pangan
berkelanjutan berbasis pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian (Kementan,
2016) dan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045 serta Penyusunan
RPJMN Bidang pangan dan pertanian 2015-2045 dan Renstra Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).
Sektor pertanian telah berperan dalam perekonomian nasional melalui
pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri,
pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan
masyarakat. Sektor pertanian mempunyai efek pengganda kedepan dan kebelakang yang
besar, melalui keterkaitan “input-output-outcome” antar industri, konsumsi dan
investasi.Hal ini terjadi secara nasional maupun regional karena keunggulan komparatif
sebagian besar wilayah Indonesia adalah di sektor pertanian.Namun demikian kinerja
sektor pertanian cenderung menurun akibat kurang mendapat perhatian sebagaimana
mestinya.Pembangunan di masa lalu kurang memperhatikan keunggulan komparatif
yang dimiliki.Keunggulan komparatif yang dimiliki belum didayagunakan sehingga
menjadi keunggulan kompetitif nasional.Akibat dari strategi yang dibangun tersebut
maka struktur ekonomi menjadi rapuh.Krisis ekonomi yang lalu memberi pelajaran
berharga dari kondisi tersebut. Apabila pengembangan ekonomi daerah dan nasional
didasarkan atas keunggulan yang kita miliki maka perekonomian yang terbangun akan
memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain
regulasi dan pengembangan infrastruktur, terdapat empat tahapan penting dalam
mewujudkan Indonesia berdaulat pangan, yaitu: produksi, hilirisasi, tata niaga domestik,
serta kendalikan impor dan dorong ekspor (Gambar 1).

Gambar 1. Tahapan dalam Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan
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Kebijakan dalam peningkatan produksi dan provitas difokuskan pada
Fokus Tujuh Komoditas, Regulasi/Deregulasi, membangun Infrastruktur, mekanisasi,
Penguatan on-farm, Kredit, Asuransi, serta penanganan Pascapanen. Sedangkan untuk
hilirisasi produk pertanian, diarahkan untuk: Mendorong Investasi Industri Gula,
Jagung dan Sapi, Hilirisasi Produk Kelapa Sawit, Kakao, dan Kopi, KUR Untuk Kopi,
Kakao, Pala dan The; Pengolahan Hasil Padi, Jagung dan Pangan Lainnya, serta
Integrasi Sawit – Sapi, Pangan – Ternak. Untuk tata niaga domestikdifokuskan fokus
pada 11 Komoditas Pangan Strategis meliputi upaya: a) Regulasi/Deregulasi,HPP, b)
Memperpendek Rantai Tata Niaga dan Stabilisasi Harga, c) Sinergitas dengan
Kemendag dan Bulog, dan d) Toko Tani Indonesia (TTI). Dalam upaya mengendalikan
impor dan mendorong ekspor, upaya yang dilaksanakan meliputi: a) Fokus pada 11
Komoditas Komersial/Ekspor; b) Regulasi/ Deregulasi Pengendalian Impor; b)
Regulasi/Deregulasi Mendorong Ekspor; c) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk;
dan e) Sinergitas Kemendag dan Kemenperin.
Tahun 2014, nilai ekspor komoditas pertanian di Indonesia tahun 2015 surplus
Rp169T dibandingkan dengan tahun2014. Rata-rata nilai ekspor komoditi pertanian
untuk sektor tanaman pangan, hortikultura, dan
perkebunan mengalami kenaikan.
Sedangkan untuk impornya mengalami penurunan.Suatu capaian yang cukup
menggembirakan.
Tujuan ekspor produk pertanian Indonesia di antaranya adalah
Malaysia, Singapura, Papua New Gini, Australia, Philipina, dan Timor Leste.21-26.
Secara umum, gambaran ekspor-impor komoditas pangan dan hortikultura tahun 20142015 di antaranya adalah sebagai berikut: a)Bawang merah
impor turun 70% dan
ekspor naik 90%; impor jagung turun hampir 50%. Sedangkan volume buah tropis yang
diekspor Indonesia pada tahun 2015 adalah sebanyak 68.555 ton.Ekspor tersebut
meliputi buah manggis 38.071 ton, pisang 22.308 ton, salak 2.201 ton, dan buah lainnya
sebanyak 5.974 ton.Meskipun rata-rata nilai ekspor untuk komoditas sayuran dan buah
masih belum signifikan positif, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian
penyumbang tertinggi pada PDB triwulan-II 2016.
Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan
pangan.Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi
masyarakat rumah tanggadan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi
pangan,diperlukan targetpencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizinya, Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi
(WNPG) X tahun 2014 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan
minimal 2.400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63gram/kapita/hari untuk
protein. Ketersediaan energi selama kurun waktu 2012 -2016sudah jauh di atas
rekomendasi WNPG X tahun 2012dengan rata–rata 3.890kkal/kapita/hari. Ketersediaan
energi tersebut mengalami peningkatan rata-rata 0,63persenper tahun. Kecenderungan
peningkatan ketersediaan energi selama periodeini disebabkan terjadinya peningkatan
ketersediaan energi yang cukup besarpada periode 2012 -2016karena adanya
peningkatan produksi beberapa komoditas pangan.Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
ketersediaan energi secara umum sudah cukup baik.Kelebihan ketersediaan pangan
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai stok atau cadangan maupun untuk diekspor.Seperti
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halnya ketersediaan energi, tingkat ketersediaan protein pada periode 2012-2016 juga
sudah melebihi rekomendasiangka kecukupan gizi WNPG X. Secara
nasionalketersediaan energi dan protein per kapita per tahun disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Perkembangan Ketersediaan Energi dan protein serta Skor PPH Ketersediaan
2012-2016

Salah satu upaya telah dilaksanakan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan
ketahanan pangan di seluruh pelosok Indonesia, di antaranya dengan program
peningkatan kesejahteraan petani kecil (SOLID) di Maluku dan Maluku Utara.
Berdasarkan laporan Badan Ketahanan Pangan tahun 2016 (BKP, 2016), dinyatakan
bahwa peningkatan hasil produksi pertanian dialami oleh hampir semua responden
SOLID.Peningkatan produksi pertanian responden tersebut terjadi pada hampir semua
komoditi/produk yang diusahakan kecuali produk olahan pala.Peningkatan tersebut terkait
di antaranya dengan penggunaan teknologi baru, teknologi perbanyakan benih, dan teknik
budidaya tanaman.Meskipun produksinya dilaporkan meningkat, namun hanya 59%
responden yang menyatakan bahwa pendapatan mereka naik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani dapat dilihat pada
grafik Gambar 2.
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Gambar 2, Jumlah peningkatan produksi dan pendapatan petani .
Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan Tantangan Perubahan
Semua negara anggota ASEAN semakin menginginkan terwujudnya kelompok
masyarakat politik-kemanan, ekonomi dan sosio kultural budaya yang terintegrasi dan
memengaruhi kehidupan seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui
terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pasar tunggal dan basis
prosuksi ini memiliki 5 elemen utama, yaitu pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga
kerja terampil dan aliran modal yang bebas dengan 2 komponen penting yaitu (1) sektor
sektor untuk prioritas integrasi dan (2) komponen pangan, pertanian dan kehutanan.
Kehadiran MEA memberikan tantangan bagi Indonesia sekaligus peluang untuk
mengembangkan produk produk dalam negeri untuk bersaing di pasar ASEAN.daya
saing produk pertanian menjadi salah satu penekanan penting dalam menghadapi
serbuan berbagai produk sejenis.
Salah satu target utama pembangunan sektor pertanian adalah meningkatkan
nilai tambah, daya saing dan ekspor untuk menghadapi pasar global. Permasalahan
Indonesia Berbicara aspek daya saing secara umum daya saing produk produk pertanian
Indonesia khususnya komoditas hortikultura masih jauh tertinggal dibandingkan negara
produsen/eksportir produk holtikultura lainnya. Kualitas, potensi dan kelemahan produk
pertanian startegis yang telah teridentifikasi pun tidak selalu dapat dimonitor di tengah
upaya peningkatan produksi dan produktivitasnya. Sementara salah satu tuntutan pasar
tunggal ASEAn adalah terbentuknya standar mutu dan inilah yang sangat serius
dihadapi Indonesia. Semakin bersaing dan emiliki standar mutu yang baik, maka nilai
tambah dan permintaan masyarakat ASEAN akan semakin besar. Sementara kondisi
daya saing, infrastruktur pertanian dan kelembagaan pendukung dalam rangka
menyiapkan sektor pertanian menghadapi MEA juga masih mengalami kendala atau
belum optimal keberadaanya terutama infrastruktur hulu (jalan/transportasi, irigasi,
kelembagaan petani dan stabilitas input input produksi) dan infrastruktur hilir
(kebijakan harga dan penguasaan pasar).
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Persaingan Komoditas Komoditas pertanian strategis yang dinilai mampu
bersaing di pasar regional/pasar tunggal ASEAN adalah (1) komoditas hortikultura
manggis, salak, mangga, melon dan jeruk (buah buahan) serta buncis, kubis dan kentang
(sayuran). Pada tingkat budidaya (produksi) petani/kelompok tani, usaha pertanian
masih mengahadapi berbagai ancaman dan kelemahan nternal yang sangat tidak
menguntungkan, permasalahan tersebut adalah (1) ketersediaan benih unggul, (2)
pengembangan kelembagaan pertanian, termasuk penyelenggaraanya, sarana dan
pembiayaan maupun lembaga penyuluhanya, (3) penyediaan dan panyaluran pupuk
bersubsidi, (4) fasilitas pengembangan alsintan, (5) gangguan bencana dan adanya
organisme pengganggu tumbuhan, dan (6) kurangnya pengembangan pelayanan informasi
pasar. Kebijakan Menghadapi MEA Produk pertanian hasus memiliki daya saing yang
tinggi di pasar ASEAN dan global.Oleh karena itu pemerintah harus segera membenahi
industri
berbasis
pertanian
lokal
secara
terencana,
konsisten
dan
berkesinambungan.Kebijakan yang perlu ditempuh yaitu Indonesia harus mampu
meningkatkan daya saing produk produk pertanian strategis untuk menguasai pasar
domestik dan sekaligus mampu menembus pasar ASEAN dan Global.Persiapan sektor
pertanian Indonesia harus dilakukan secara terus menerus, dengan orientasi makin
tinggi terhadap penguasaan pasar komoditas/produk strategis pertanian. Beberapa aspek
yang harus dipersiapkan sektor pertanian adalah (1) perbaikan sistem agribisnis dengan
kegiatan pengolahan untuk meningkatkan daya saing produk, (2) instrumen kebijakan
yang didasarkan atas harmonisasi, singkronisasi dan konsisten, (3) ketersediaan
infrastruktur pertanian (produksi, pengolahan dan pemasaran), dan (4) penguatan
kelembagaan ekonomi yang membuka peluang pasar produk pertanian strategis.
Guna mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan besar dalam menghadapi pasar
tunggal ASEAN, pemerintah perlu memperhatikan secara khusus MEA.Ditengah tengah
berbagai persoalan sektor pertanian dan sektor lainya dan minimnya kapasitas fiskal
yang dimiliki negara, melalui kebijakan fiskal dan moneter yang koordinatif harus
memapu memecahkan masalah tersebut dengan baik dan sistematis. Tentu paradigma
dan penanganan sektor pertanian harus dirubah ditengah tengah menghadapi dan akan
bertempur dengan berbagai negara dalam memperebutkan keuntungan pasar.
Permasalahan hulu pertanian harus terus diperbaiki secara cepat dan benar demikian
halnya permasalahan hilir. Tentu ini tidak pekerjaan mudah dan cepat dilakukan, namun
mau tidak mau harus ditempuh oleh seluruh komponen terutama pemerintah jika tidak,
maka keuntungan dan kesempatan besar pasar tunggal tersebut akan dinikmati negera
negara lainya dan Indonesia tidak menuntut kemungkinan akan mendapatkan
keuntungan dan peluang minim dalam pertempuran pasar.
Inovasi Teknologi Pertanian mendukung Ketahanan Pangan dalam Era MEA
Hermanto et al. (2015) menyatakan bahwa pendekatan penelitian dan
pengembangan ke depan perlu menggunakan pendekatan transdisiplin.
Pendekatan
transdisiplin dapat dipandang sebagai ruang intelektual atau “intellectual space” yang
merupakan wilayah tempat isu-isu yang dibahas saling dikaitkan, dieksplorasi, dan
dibuka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Penggunaan pendekatan
transdisiplin dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu: (1) bagaimana menghadapi
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aspek-aspek realitas; (2) bagaimana memahami isu-isu global dan kompleks; (3)
bagaimana mendorong sinergi antar disiplin; dan (4) bagaimana menggalang kerjasama
antar ahli berbagai sektor.Implementasi transdisiplin juga mengandung makna adanya
kerja kooperatif atau sinergi di antara orang-orang dan sektor-sektor yang terlibat di
dalamnya. Penerapan transdisiplin digunakan untuk mencapai sesuatu di luar dimensi
kuantitatif. Adanya sinergi dalam konsep transdisiplin tersebut dimaksudkan untuk
mencapai tingkat harmoni yang lebih tinggi dari integrasi ilmu pengetahuan yang
disebut dengan simponi dan menghasilkan inovasi yang siap meningkatkan nilai tambah
bagi masyarakat luas.Gambaran inovasi teknologi pertanian yang telah dan terus
dikembangkan oleh Balitbangtan, Kementan disajikan sebagai berikut.
Inovasi Bidang Tanaman Pangan
Inovasi hasil Litbang Tanaman Pangan dalam penyediaan varietas dan
galur/klon unggul baru diarahkan pada varietas unggul dengan produktivitas tinggi,
adaptif spesifik lokasi pada lahan basah maupun kering (ampibi), tahan/toleran terhadap
cekaman biotik/abiotik lebih banyak untuk lahan sub-optimal dibandingkan lahan optimal
yang terdampak perubahan iklim global, dan mutu sesuai preferensi konsumen. Untuk
mendukung peningkatan produksi tanaman pangan lainnya khususnya sorgum dan
ubikayu, upaya penyediaan varietas tidak hanya untuk pangan, tetapi juga untuk bahan
baku bahan bakar nabati (BBN). Sedangkan untukmeningkatkan produktivitas aktual
dan indeks panen tanaman pangan telah disiapkan: (1) Komponen teknologi spesifik
lokasi, pra dan pasca-panen padi,jagung, kedelai dan tanaman pangan lainnya di lahan
sub optimal dan optimal; (2) Teknologi pengelolaan hara dan air tanaman pangan lainnya;
(3) Prototipe mesin tanam jarwo, alat penyiang dan harvester untuk mekanisasi budidaya,
panen dan pascapanen; (4) Pengembangan bioindustri berbasis tanaman pangan; (5)
Paket teknologi untuk antisipasi dinamika perubahan iklim; (6) Pengembangan Sistem
Informasi dan database sumberdaya lahan pertanian (SDLP) tanaman pangan berbasis
geospasial (8) Teknologi peningkatan mutu dan rendemen beras, pengembangan beras
fungsional dan pemanfaatan hasil samping /limbah padi untuk pakan; (8) Teknologi
penanganan pascapanen untuk meningkatkan mutu, daya simpan dan keamanan pangan,
serta pengembangan produk pangan fungsional berbasis jagung atau kedelai; dan (9)
Model
percepatan diseminasi dan penyediaan sistem logistik inovasi tanaman
pangan.
Penyediaan model pengembangan inovasi berbasis tanaman pangan yang efisien
dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan model pertanian
bioindustri tanaman pangan berbasis komoditas (padi, jagung dan kedelai)
diintegrasikan dengan komoditas unggulan daerah. Inovasi teknologi untuk mendukung
model tersebut misalnya teknologi penyimpanan/pengolahan limbah pertanian (jerami
padi) untuk produksi pakan, teknologi pembuatan pupuk organik, teknologi pengolahan
kotoran sapi untuk produksi biogas skala rumah tangga, teknologi pengawetan hijauan
(jerami padi dan jagung, pucuk tebu) dalam bentuk silase, teknologi berkaitan dengan
manajemen usaha tani-ternak. Pengembangan model usahatani skala ekonomi ditujukan
untuk mendukung pencapaian swasembada padi dan kedelai.
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Guna mempercepat diseminasi produk inovasi pertanian berupa varietas unggul
yangbaru dilepas, teknologi yang telah dihasilkan dan benih sumber yang di produksi
sesuai dengan sistem manajemen mutu (ISO 9001-2008) serta akselerasi penyebaran
dan distribusi benih sumber maka diperlukan terobosan di hilirnya.Ketersediaan benih
dalam mendukung peningkatan produksi menuju swasembada dan swasembada
berkelanjutan, tidak terlepas dari peran sistem logistik benih nasional.Operasionalisasi
kegiatan-kegiatan bermuara pada sistem produksi benih sumber.Pemberdayaan Unit
Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) pada Balai Penelitian (Balit) komoditas dan UPBS
seluruh BPTP dalam satu jaringan produksi dan distribusi benih merupakan salah satu
strategi untuk mendukung ketersediaan benih dan bibit disetiap wilayah. Manajemen
UPBS yakni manajemen program dan sumber daya UPBS selalu ditingkatkan menuju
UPBS high profile, sehingga sistem produksi, distribusi dan stok benih sumber (BS, FS,
dan SS), bahkan benih sebar (ES) terjaga secara kontinu mendukung sistem logistik
benih.
Inovasi Hasil Litbang Hortikultura
Sebagai komoditas strategis nasional, pasokan dan fluktuasi harga cabai serta
bawang merah selalu menjadi permasalahan utama yang terjadi setiap
tahun.Permasalahan fluktuasi pasokan dua komoditas tersebut disebabkan oleh faktor
iklim yang tidak optimal untuk memproduksi cabai dan bawang merah.Oleh karena itu,
penelitian dan pengembangan komoditas hortikultura perlu diarahkan untuk
menciptakan Varietas Unggul Baru (VUB) yang dapat mengatasi permasalahan
tersebut. Perakitan VUB cabai difokuskan untuk menghasilkan VUB toleran cekaman
lingkungan biotik dan abiotik, perakitan VUB cabai hibrida berdaya hasil tinggi, dan
perakitan VUB cabai tahan terhadap serangan OPT. Sedangkan untuk bawang merah
diarahkan pada perakitan dan perbaikan VUB adaptif terhadap iklim basah dan
perakitan VUB bawang merah tahan terhadap OPT. Selain cabai dan bawang merah,
beberapa komoditas hortikultura lainnya juga perlu mendapatkan dukungan terutama
untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar global. Kegiatan strategis
yang dilakukan adalah perakitan dan perbaikan varietas jeruk, mangga, krisan, dan
komoditas hortikultura strategis lainnya yang tahan serangan OPT serta sesuai dengan
preferensi konsumen.
Selain didukung oleh perakitan VUB yang memiliki karakteristik unggul
tertentu, peningkatan produksi, stabilisasi harga, dan peningkatan daya saing komoditas
hortikultura perlu didukung dengan teknologi dan inovasi hortikultura yang siap
digunakan oleh para pengguna. Pada komoditas cabai, perakitan teknologi yang dilakukan
ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan suboptimal dan ramah lingkungan; (2)
Perakitan teknologi PHPT untuk antisipasi perubahan iklim; (3) Perakitan teknologi
pengelolaan biomassa cabai untuk konsumsi segar dan pemanfaatan limbah,; (4)
Perakitan
teknologi (prototype maupun model) mekanisasi budidaya, panen, dan
pascapanen cabai; (5) Teknologi peningkatan daya simpan segar dan penekanan susut
hasil cabai, implementasi nano teknologi untuk kemasan ramah lingkungan dan
penanganan limbah; (6) Perakitan komponen teknologi spesifik lokasi pada wilayah
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sentra produksi cabai mendukung stabilisasi harga; dan (7) Perakitan teknologi
pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air.
Dalam mendukung stabilisasi harga dan produksi bawang merah, perakitan
teknologi dan inovasi yang dilakukan ialah : (1) Perakitan teknologi PTT pada lahan
suboptimal dan ramah lingkungan; (2) Perakitan teknologi budidaya untuk memperbaiki
mutu dan daya simpan benih; (3) Perakitan teknologi PHP; (4) Perakitan teknologi
perbenihan melalui somatik embryogenesis; (5) perakitan teknologi (prototype maupun
model) mekanisasi budidaya, panen, dan pascapanen bawang merah; (6) Perakitan
komponen teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra produksi; dan (7) Perakitan
teknologi pengelolaan sumberdaya lahan, hara, iklim dan air. Sedangkan untuk
mendukung peningkatan daya saing komoditas hortikultura hortikultura lainnya, proses
perakitan teknologi dan inovasi difokuskan kepada: (1)
Perakitan teknologi untuk
memperpanjang masa berbuah dan budidaya mangga di lahan suboptimal serta
teknologi produksi jeruk dan krisan adaptif perubahan iklim; (2) Perakitan dan
perbaikan komponen
teknologi PHPT melalui pemanfaatan bioprospecting; (3)
Perakitan teknologi pascapanen untuk ekspor; (4) Perakitan teknologiminimalisasi
kontaminasi logam berat dan pestisida; (5) Teknologi penanganan segar dan pengolahan
buah tropis serta pemanfaatan limbahnya; (6) Perakitan komponen teknologi komoditas
hortikultura unggulan daerah; dan (7) Perakitan teknologi pengelolaan sumberdaya
lahan, hara, iklim dan air.
Kebijakan pengembangan inovasi dan teknologi hortikultura diarahkan untuk
mendorong kemajuan bioscience dan bioengineering sebagai suatu elemen dalam sistem
pertanian berbasis bioindustri berkelanjutan.Bioindustri hortikultura dilaksanakan untuk
menumbuhkembangkan sistem pertanian agroekologis terintegrasi antara tanaman, organisme
lain, dan lingkungannya secara efektif, efisien dan terpadu dalam menghasilkan biomassa
serta ramah lingkungan.Untuk mencapai sasaran tersedianya model pengembangan
inovasi tersebut, kegiatan strategis yang dilakukan baik untuk komoditas cabai, bawang
merah, maupun hortikultura strategis lainnya ialah pengembangan model pertanian
bioindustri spesifik lokasi berbasis komoditas.
Dalam rangka pencapaian sasaran program penyediaan rekomendasi kebijakan
mendukung stabilisasi harga dan pasokan cabai dan bawang merah serta peningkatan
daya saing komoditas hortikultura lainnya, kegiatan strategis yang dilakukan ialah : (1)
Penyusunan outlook komoditas cabai dan bawang merah; (2) Analisis kebijakan
stabilisasi pasokan serta harga cabai dan bawang merah; (3) Analisis prospek dan
kendala pengembangan sentra produksi cabai dan bawang merah baru di lahan sub
optimal; (4) Kajian efisiensi dan prospek pengembangan teknologi peningkatan daya
simpan serta susut hasil cabai dan bawang merah; (5) Analisis kebijakan pembangunan
pertanian wilayah mendukung peningkatan produk serta produktivitas cabai dan bawang
merah; (6) Analisis dan sintesis kebijakan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya
lahan pertanian serta perubahan iklim; (7) Analisis kebijakan pengembangan kawasan
jeruk
berbasis peningkatan kesejahteraan petani; (8) Analisis rantai nilai
dalam
meningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura; dan (9) Analisis
kebijakan pembangunan pertanian wilayah, mendukung peningkatan produk dan
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produktivitas komoditas hortikultura lainnya yang merupakan komoditas unggulan
daerah.
Inovasi Hasil Litbang Perkebunan
Perkebunan merupakan subsektor yang berperan penting dalam perekonomian
nasional melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyediaan lapangan kerja,
penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak.Dalam perkembangannya, subsektor ini tidak
terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global.Perubahan strategis
nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan harus
mengikuti dinamika lingkungan perkebunan.
Inovasi yang disiapkan mendukung peningkatan produksi gula adalah melalui
perakitan varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi dengan dukungan: (a)
Varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi toleran kekeringan, (b)
Varietas unggul tebu produktivitas dan rendemen tinggi toleran iklim basah, (c)
Varietas tebu transgenik kadar sukrosa tinggi, tahan kering, dan (d) Klon unggul hasil
seleksi spesifik lokasi. Sedangkan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman
perkebunan berdaya saing, dilakukan melalui perakitan VUB tanaman perkebunan yang
bernilai tambah & berdaya saing tinggi dengan inovasi sebagai berikut: (a) Varietas
kakao protas tinggi tahan PBK/VSD, (b) Varietaslada toleran BPB, (c) Varietaskopi
arabika spesial prioritas tinggi, (d) Varietaskopi robusta toleran PBKo, (e) Varietaskaret
tahan JAP, dan (f) Varietas nilam transgenik tahan penyakit utama. Untuk mendukung
peningkatan produksi tanaman perkebunan penyedia bahan bakar nabati (BBN)
dilakukan melalui Perakitan VUB tanaman perkebunan penyedia BBN dengan melakukan
seleksi klon unggul Kemiri Sunan.
Sasaran program dan kegiatan strategis terkait ketersediaan teknologi dan
inovasi Pertanian harus mampu Pertama, mendukung peningkatan produksi gula
melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya tebu toleran kekeringan, dengan cara:
(a) Penyediaan benih sumberbermutu melalui kultur jaringan, (b) Formulasi pupuk hayati
dan dekomposer, (c) Pengendalian hama dan penyakit utama, (d) Teknologi
(prototype/model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tebu, (e) Diversifikasi
produktebu, (f) integrasi tebu-ternak, (g) Perakitan dan perbaikan dan komponen
teknologi pesifik lokasi pada wilayah sentra produksi tebu, (h) Perakitan teknologi
pengelolaan lahan dan hara, (i) Perakitan teknologi pengelolaan air terpadu, (j)
Perakitan teknologi untuk antisipasi
dinamika perubahan iklim, (k) Penyusunan
informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan tebu, dan (l)
Teknologi produksi gula kristal enzimatis dan gula cair dari tebu dan tanaman lainnya,
dan produksi bioethanol dari limbah tebu. Kedua, mendukung peningkatan produksi
tanaman perkebunan berdaya saing melalui perbaikan dan perakitan teknologi budidaya
dan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing, melalui: (a)
Penyediaan benih sumber bermutu, (b) Pengendalian hama dan penyakit utama, (c)
Perbaikan teknologi proses, (d) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi
mendukung peningkatan produksi tanaman perkebunan berdaya saing unggulan daerah,
(e) Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP untuk pengembangan kawasan
kakao, dan (f) Teknologi penanganan pascapanen untuk meningkatkan keamanan
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pangan kakao rakyat, pengembangan pangan fungsional dan penanganan limbah kakao.
Ketiga,Mendukung Peningkatan produksi tanaman perkebunaan penyedia BBN melalui
perbaikan dan perakitan teknologi budidaya dan pasca panen untuk tanaman BBN,
melalui: (a) Penyediaan benih sumber bermutu, (b) Pengelolaan lahan dan hara, (c)
Teknologi (prototype, model) mekanisasi budidaya, panen dan pasca panen tanaman
BBN, (d) Perakitan komponen teknologi pesifik lokasi mendukung peningkatan
produksi tanaman perkebunan penyedia BBN, (e) Penyusunan informasi dan analisis
geospasial SDLP pengembangan kawasan BBN, dan (f) Teknologi penanganan dan
pengolahan tanaman perkebunan penyedia BBN dan pemanfaatan limbahnya.
Inovasi Hasil Litbang Peternakan
Inovasi peternakan untuk mendukung MEA meliputi: (1) teknologi peternakan
dan veteriner berbasis bioscience dan bioengineering (pemuliaan dan reproduksi, pakan,
keamanan pangan, pasca panen, veteriner, dan tanaman pakan ternak) pada sapi dan
kerbau, ruminansia kecil, unggas dan aneka ternak; (2) Teknologi peternakan untuk
antisipasi perubahan iklim; (3) Teknologi budidaya peternakan spesifik lokasi; (4)
Penyusunan informasi dan analisis geospasial SDLP: 5) Teknologi penanganan,
pengawetan dan pengolahan daging sapi; 6) Teknologi alat pencacah pakan; dan 7)
Teknologi (prototipe, model) mekanisasiuntukproduksipakan.
Teknologi Hasil Litbang Tematik
Program Strategis Penelitian dan Pengembangan Pertanian Mendukung
Kedaulatan Pangan yang dlaksanakan oleh Balitbangtan difokuskan untuk komoditas
padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, bawang merah dan cabai disamping komoditas
unggulan lain yang menjadi priotas program strategis daerah. Sedangkan litbang tematik
strategis yang dikembangkan oleh Balitbangtan sebagai berikut:
1. Litbang produksi benih melalui somatik embryogenesis (SE) telah
dikembangkan Balitbangtan untuk memproduksi bibit tebu, bawang merah, jeruk,
dan juga komoditas perkebunan (kopi, kakao, jahe, dan nilam).
2. Litbang nano 0teknologi untuk produksi pangan dalam bentuk nano selulosa,
nanonutrien, maupun nanofortifikan. Nano teknologi juga dikembangkan untuk
kemasan dalam bentuk nano selulosa dan nanofilma, maupun dalam produksi pupuk
(nano zeolite dan nano pupuk) dan untuk memproduksi pestisida sebagai biopestisida.
3. Litbang transgenik dikembangkan pada berbagai komoditas yang diantaraanya
meliputi: padi (golden ricedengan kandungan vitamin A tinggi, efisien pemupukan
N, dan toleran kekeringan, kedelai (umur genjah dan efiensiprmupukan N, tebu
(rendemen tinggi), dan kentang (tahan busuk daun phytoptora).
4. Litbang bahan bakar nabati, yang memfokuskan pada penyediaan varietas
unggul kemiri sunan dan jarak pagar serta dengan teknologi SE, tanaman BBN
potensial (kelapa sawit, tebu, sorgum manis, ubi kayu), teknologi pengolahan biogas
cair, bioatanol fuel dan benssin nabati serta penyediaan teknologi on farm (budidaya)
melalui sambung pucuk pada kemiri sunan dan jarak pagar serta teknologi budidaya
sumber BBN pada lahan bekas tambang.
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5. Pengembangan model pertanian bioindustri berbasis sumber daya lokal dan
agroekologi di 33 p r o vi n s i ,pengembangan teknologi dan inovasi peningkatan
nilai tambah serta daya saing produk pertanian, serta teknologi pengelolaan dan
pemaanfaatan sumberdaya hayati secara ramah lingkungan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
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STRATEGI PERENCANAAN SEKTOR PERTANIAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN TABANAN
Ida Bagus Wiratmaja, ST., MT
Badan Perencana, Penelitian, dan Pengembangan Kab. Tabanan
Jl. Pahlawan No.19 Delod Peken Tabanan
ABSTRAK
Pertanian masih menjadi core competence Kabupaten Tabanan, namun masalah dan
tantangan yang dihadapi semakin kompleks untuk menjadikan pertanian sebagai basis
ekonomi masyarakat. Penanganan sektor pertanian saat ini cenderung berfokus pada
sisi hulu, baik berupa subsidi maupun bantuan. Hilirisasi pertanian belum mendapat
perhatian yang memadai sehingga nilai tambah yang didapatkan dari usaha tani masih
sangat rendah dan tidak mampu memberikan pendapatan yang wajar bagi petani.
Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba melakukan terobosan dan inovasi program
untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penanganan proses hulu sampai hilir
secara terpadu. Beberapa contoh program dimaksud adalah: Program Gerbang Pangan
Serasi (dengan produk utama Beras Sehat Tabanan), Program Keramba Emas (Kreatif
Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat, melalui pengembangan BUMDES dan
BUMD berbasis pertanian), Program Industrialisasi Pertanian (melalui pendirian Pabrik
Pakan Ternak), pengembangan Taman Teknologi Pertanian (dengan core kopi dan
kambing), dan lain-lain. Dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi sektor pertanian,
program-program tersebut juga disinergikan dengan sektor pariwisata untuk menjadikan
obyek dan aktivitas/proses produksi sebagai daya tarik wisata.
PENDAHULUAN
Kabupaten Tabanan berpenduduk hampir 450.000 jiwa, memiliki luas daratan
839,33 km2, terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa, 346 desa pakraman, + 228 Subak Basah,
dan 148 Subak Abian. Dilihat dari sisi ekonomi, pembentuk ekonomi Tabanan terdiri dari
sektor primer (pertanian & penggalian): 24,30 persen, sektor sekunder (industri
pengolahan, listrik, air bersih, dan bangunan) relatif kecil 15,84 persen, dan sektor tersier
(perdagangan, hotel-restoran, pengangkutan, keuangan, jasa perusahaan, dan jasa-jasa
lainnya) yang relatif tinggi, sebesar 59,86 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
terjadi ketimpangan sektor antara primer, sekunder, dan tersier serta terjadi lompatan dari
sektor primer ke tersier. Ketimpangan ini mengindikasikan lemahnya keterkaitan antar
sektor. Kecilnya peranan industri pengolahan (sektor sekunder) terhadap komoditas yang
dihasilkan dari usaha budidaya pertanian (sektor primer) menyebabkan komoditas
pertanian tidak menghasilkan nilai jual yang menguntungkan bagi petani produsen. Di
samping itu, perdagangan dan jasa yang berkembang bukan berasal dari sektor primer dan
sekunder yang ada di Tabanan. Demikian juga produk-produk kerajinan pariwisata yang
diperjual-belikan di Tabanan tidak mustahil sebagian besar berasal dari luar Tabanan.
Matapencaharian penduduk Tabanan masih dominan bekerja di sektor pertanian,
baik sebagai pemilik lahan, penggarap, buruh tani atau sebagai petani yang memiliki
pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan dan kerja serabutan lainnya. Menurut data
BPS (2015), dari 264.113 jiwa penduduk yang bekerja, 36,49 persen bekerja di sektor
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primer, 10,86 persen di sektor sekunder, dan 26,96 persen di sektor tersier, dan sisanya
tersebar di beberapa sektor lainnya. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor primer
terus mengalami penurunan, sedangkan penduduk yang memilih sektor tersier sebagai
matapencaharian terus mengalami peningkatan.
Apabila dikaitkan antara matapencaharian dengan struktur ekonomi/ Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tabanan maka produktivitas sektor primer
dan sekunder lebih rendah dibandingkan dengan sektor tersier. Hal ini ditunjukkan oleh
data BPS (2015), bahwa 36,49 % penduduk yang bekerja di sektor primer hanya
berkontribusi terhadap PDRB sebesar 24,3 persen, 10,86 persen penduduk yang bekerja
di sektor sekunder berkontribusi sebesar 15,84 persen PDRB, serta 26,96 persen
penduduk yang bekerja di sektor tersier mampu berkontribusi mencapai 59,86 persen
PDRB.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tabanan dalam periode 2011 - 2015 rata-rata
sebesar 6,29 persen per tahun. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonomi Tabanan
sebesar 6,24 persen, lebih tinggi dari Bali (6,04 %) dan nasional (5,04 %). Diantara
sektor-sektor pembentuk PDRB, sektor Pertanian mengalami tingkat prtumbuhan
terendah yaitu 1,97 persen dan pertumbuhan yang sangat fluktuatif. Pertumbuhan yang
rendah ini sudah tentu berkorelasi dengan kecilnya pertumbuhan daya beli masyarakat
petani. Apabila tidak dilakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru dalam
pembangunan pertanian maka pertanian akan semakin tidak diminati sebagai
matapencaharian. Ditinjau dari indikator makro ekonomi yang lain, PDRB per kapita
Tabanan baru mencapai 39,5 juta per tahun atau 3,3 juta per bulan yang merupakan
peringkat ke-enam dari sembilan kabupaten/kota yang ada di Bali.
Dalam kaitannya tata guna lahan, berdasarkan data BPS (2013), penggunaan
lahan di Tabanan masih didominasi oleh sawah dan lahan kering, lebih dari 60 persen
sedangkan perumahan belum mencapai 10 persen. Dari kondisi ekonomi dan penggunaan
lahan ini dapat disimpulkan core competence Tabanan adalah PERTANIAN namun
permasalahan dan tantangan yang dihadapi sangat serius untuk mampu mewujudkan
PERTANIAN BERKELANJUTAN. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis
pertanian membutuhkan kerja keras, keberanian, inovasi, dan konsistensi dalam
menggarap pertanian secara utuh dari hulu sampai hilir.
MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Sebagaimana digambarkan di atas, sektor pertanian di Tabanan menghadapi
permasalahan dan tantangan yang tidak ringan. Permasalah tersebut sangat kompleks dan
tidak berdiri-sendiri. Derasnya arus alih fungsi lahan pertanian dan alih kepemilikan
lahan yang terjadi adalah akibat dari permasalahan yang multi dimensi. Fenomena yang
terjadi saat ini tidak terlepas dari posisi Tabanan yang berdekatan dengan pusat ekonomi
dan pemerintahan Provinsi Bali. Tabanan sebagai feri-feri Kota Denpasar/Badung
menerima pengaruh langsung dari perkembangan kota tersebut. Sebagai faktor
penariknya yang utama adalah harga lahan yang relatif lebih murah dan
keterjangkauannya dengan tempat kerja di Denpasar/Badung.
Dengan semakin
banyaknya permukiman yang berkembang di Tabanan untuk menampung limpahan
penduduk yang bekerja di Denpasar/Badung, maka lambat laun Tabanan akan menjadi
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kota “tempat tidur”. Secara ekonomi, Tabanan tidak akan menerima manfaat dari
perkembangan permukiman tersebut karena sebagian besar penghuninya membelanjakan
uangnya di Denpasar/Badung. Sebaliknya, Tabanan akan menanggung tambahan beban
sampah, penyediaan air, sanitasi, dan lain-lain.
Dari sisi internal masyarakat Tabanan, faktor-faktor yang dapat dinyatakan
sebagai pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian, antara lain:
• penghasilan dari bertani tidak cukup untuk hidup layak kecuali lahannya dijual atau
disewakan untuk penggunaan non-pertanian
• petani berumur tua (68,52 % berumur lebih dari 45 tahun, sedangkan hanya 31,48%
berumur kurang dari 45 tahun)
• produktivitas lahan sawah stagnan (5,6 ton/ha)
• luas garapan semakin sempit, terfragmentasi dengan adanya budaya “bagi waris”
(untuk lahan sawah, 55% rumah tangga petani menguasai lahan kurang dari 1 ha, 26%
menguasai lahan 0,5-0,99 ha, dan hanya 19% yang menguasai lahan lebih dari 1 ha)
• ketersediaan air irigasi semakin berkurang (kualitas saluran irigasi, gangguan sampah,
dan mengecilnya debit air)
• pemberlakuan tarif pajak tidak membedakan fungsi permukiman dan pertanian
• lemahnya/tidak adanya perlindungan hukum/pasar terhadap petani
• meningkatnya harga lahan akibat terbangunnya jaringan infrastruktur pendukung dan
terus merangsang petani lain ikut menjual lahannya.
• Subsidi pertanian tidak mampu meningkatkan nilai tukar petani (NTP). NTP lahan
sawah belum pernah mencapai 100.
Adanya faktor penarik dan pendorong tersebut di atas berkorelasi dengan laju alih
fungsi lahan sawah di Tabanan yang rata-rata mencapai 97 ha/tahun, tertinggi diantara
kabupaten/kota yang ada di Bali. Selengkapnya dapat disimak Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Alih Fungsi Lahan Sawah di Bali periode 1997 – 2012

No Tahun
1 1997
2 2002
3 2008
4 2012
Perubahan 15 Thn
Perubahan (Ha/Th
Proporsi 2012 (%)

Jembrana Tabanan
8.135
7.339
6.477
6.836
(1.299)
(87)
8,37

23.836
22.842
22.562
22.388
(1.448)
(97)
27,43

Badung
11.578
10.413
10.230
10.195
(1.383)
(92)
12,49

Kabupaten Kota
Provinsi Bali
Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Denpasar
Perubahan Luas Sawah
15.322
4.049
2.887
7.308 11.420
3.314
87.849
14.945
3.965
2.888
7.042 11.245
2.882
83.561
14.747
3.876
2.890
7.070 10.913
2.717
81.482
14.729
3.843
2.910
7.166 11.039
2.519
81.625
(593)
(206)
23
(142)
(381)
(795)
(6.224)
(40)
(14)
2
(9)
(25)
(53)
(415)
18,04
4,71
3,57
8,78
13,52
3,09
100,00

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
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STRATEGI TABANAN MEWUJUDKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
Pemerintah Kabupaten Tabanan tidak tinggal diam dalam menangani
permasalahan alih funsi lahan pertanian dan kecenderungan menurunnya Nilai Tukar
Petani (NTP). Alih fungsi lahan yang menjadi ancaman terhadap pertanian berkelanjutan,
sangat disadari akan berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya
masyarakat Bali. Kepariwisataan Bali yang bertumpu pada keunikan budaya yang
berakar dari budaya agraris akan kehilangan jati-dirinya. Upaya-upaya memperlambat
laju alih fungsi lahan pertanian sudah dan sedang giat-giatnya dilakukan, namun belum
menunjukkan hasil yang diharapkan. Ada 2 instrumen pokok yang digunakan, yaitu
instrumen hukum dan instrumen program.
Instrumen Hukum
Instrumen hukum meliputi penerbitan dan penerapan perundang-undangan dan
peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan, penataan kembali sistem dan
aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system)
dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian. Beberapa peraturan
perundangan yang sudah diterbitkan adalah:
1. Perda Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tabanan Tahun 2012 – 2032.
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penetapan Sawah Berkelanjutan
sebagai Sawah Abadi pada Subak di Kecamatan Penebel.
3. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pengkaplingan Tanah
untuk Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tabanan  luas
lahan minimal kawasan perumahan & permukiman: 6.000 m2, maksimal 20 kapling
dengan luas minimal untuk setiap unit perumahan 200 m2.
4. Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau di Kabupaten Tabanan
5. Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
6. Ranperda tentang Pembatasan Ijin Perumahan Komersial di Kabupaten Tabanan 
sedang dalam proses perumusan.
Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang dilakukan oleh sebuah tim BKPRD (Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang berperan memberikan kajian teknis dan hukum
kepada Bupati sebelum dikeluarkan Ijin Prinsip/Lokasi
Instrumen Ekonomi
Instrumen ekonomi yang dimaksud adalah perangkat sistem yang dibangun untuk
memberikan insentif/keuntungan ekonomi kepada petani dan para pihak yang ikutserta
mempertahankan eksistensi lahan dan aktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Tabanan
telah meluncurkan beberapa prioritas program, yang telah dimulai pada RPJMD Tahun
2011-2015 dan dilanjutkan kembali pada RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.
Beberapa program unggulan dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan
sebagai upaya meningkatkan nilai tukar petani serta mewujudkan pertanian berkelanjutan
adalah:
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o
o
o
o

PROGRAM GERBANG PANGAN SERASI
PROGRAM KERAMBA EMAS
PENDIRIAN PABRIK PAKAN TERNAK
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN

A. Program Gerbang Pangan Serasi
GERBANG PANGAN SERASI (gerakan pembangunan pertanian untuk
mewujudkan visi Tabanan sejahtera, aman, dan berprestasi) adalah program pertanian
yang menggarap suatu kawasan pertanian/subak secara terpadu dengan melibatkan
berbagai pelaku untuk menangani potensi dan permasalahan pertanian dari hulu sampai
hilir, serta dilakukan secara partisipatif sejak mulai perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendaliannya.
Program ini mencoba melakukan koreksi terhadap kelemahan yang terjadi selama
ini yang tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah pemasaran,
penguatan kelembagaan, dan kemandirian petani. Program/Kegiatan ditangani secara
parsial/jalan sendiri-sendiri, dan pada tahun berikutnya memulai lagi dengan
program/kegiatan baru tanpa mempedulikan apakah program/kegiatan tahun sebelumnya
mampu memberi perubahan yang bermanfaat atau tidak. Keikutsertaan petani dalam
program karena di dalamnya ada bantuan. Adanya bantuan seringkali memicu konflik
sedangkan proses pemberdayaan masyarakat untuk menjadi mandiri seringkali
terabaikan.
Program/Kegiatan yang dilakukan SKPD cenderung bersifat parsial dan jalan
sendiri-sendiri serta tidak tuntas menangani permasalahan pertanian dari aspek budidaya
sampai pemasaran serta pendampingan yang berkesinambungan sampai masyarakat tani
mampu mandiri. Oleh karena itu, melalui program ini Pemkab Tabanan mencoba
memadukan kegiatan lintas SKPD dalam suatu kawasan/subak. Sejak tahun 2012
Pemkab Tabanan telah bekerjasama dengan BPTP – Bali merumuskan rencana dan
melakukan pendampingan terhadap subak-subak binaan yang dipilih dan disepakati
dalam forum musyawarah di setiap kecamatan.
Dalam perjalanan selama dua setengah tahun, program ini telah dan akan terus
menghasilkan produk BERAS SEHAT TABANAN BALI. Petani/Subak yang mengikuti
program ini difasilitasi/didampingi dalam budidaya padi tanpa menggunakan pupuk dan
obat-obatan kimia (budidaya dengan sistem pertanian organik). Kebutuhan sarana
produksi bertani secara organik seperti: pupuk organik, benih, biaya tanam, dan lain-lain
dibantu untuk sementara waktu sebelum produksi stabil dan sebelum petani mampu
memenuhi kebutuhan sendiri. Rata-rata subsidi sarana produksi yang disubsidi senilai Rp.
6.500.000 per ha. Bersamaan dengan itu, petani dilatih menghasilkan pupuk organik dari
limbah ternak/dapur yang dimiliki dan dilatih membuat obat-obatan pengganti obat kimia
dari bahan baku yang ada di lingkungan mereka. Hasil panen petani dibeli oleh mitra
usaha dengan harga lebih mahal dari harga pasar/harga standar (HPP=harga pembelian
pemerintah) dan dibayar tunai, dengan syarat panen harus dilakukan oleh “Sekeha
Manyi” (kelompok panen) milik subak bersangkutan. Mulai tahun 2015, harga gabah
petani binaan ditetapkan Rp. 6.000 per kg gabah kering panen.
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Tujuan jangka menengah dan jangka panjang yang ingin diwujudkan
pengembangan sistem pertanian organik di Tabanan adalah meningkatkan pendapatan
petani dengan membangun kemandirian petani (tidak tergantung pada pupuk dan obatobatan yang diproduksi pabrik), mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan (tidak
mencemari lingkungan dengan kimia berbahaya), menghasilkan pangan yang lebih sehat,
serta menjadikan potensi lain yang dimiliki petani seperti kotoran ternak (kotoran padat
dan urine-nya) memiliki nilai ekonomi. Pasar dari produksi Beras Sehat ini pada tahap
awal ditujukan pada PNS Pemkab Tabanan, kemudian hotel, rumah makan, bank, dan
perusahaan lain yang membuka usaha di Tabanan. Usaha perluasan cakupan program
dan perluasan pangsa pasar digarap secara paralel oleh Bappeda selaku koordinator
program dan SKPD terkait selaku pelaksana program. Kebutuhan beras yang disiapkan
oleh subak-subak binaan untuk tahun 2015 ini sebesar 120 ton per bulan.

Gambar 1. Contoh produk Beras Sehat yang sudah mulai dikonsumsi oleh PNS Tabanan
Mulai tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengaktifkan kembali
Perusahaan Daerah Darmasantika (PDDS) untuk menangani Beras Sehat Tabanan dengan
bekerjasama dengan Persatuan Penyosohan Beras (Perpadi) Tabanan. Gabah yang
dihasilkan oleh petani binaan dibeli secara kontan oleh PDDS, diolah dan didistribusikan
kepada PNS oleh Perpadi, dan juga sebagian dipasarkan kepada pasar modern/konsumen
oleh PDDS sendiri. Mekanisme kerjasama antara perusahaan daerah, Perpadi, dan subak
(petani) adalah seperti Gambar 2 di bawah ini.
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Gambar 2. Mekanisme pembelian gabah, pengolahan, distribusi dan pemasaran Beras
Sehat Tabanan
B. Program Keramba Emas (Kreatif Bersama Membangun Ekonomi Masyarakat)
Program Keramba Emas juga dirancang dalam rangka menggarap potensi
ekonomi masyarakat berbasis pertanian. Program ini diinisiasi untuk menanggulangi
masalah klasik pertanian, yakni: produksi ada/melimpah namun pasar tidak jelas,
sebaliknya perminataan pasar ada namun produksi tidak tersedia dalam jumlah, mutu, dan
kontinyuitas sesuai permintaan pasar. Di samping itu, posisi petani dalam rantai pasar
senantiasa dalam posisi lemah akibat dominasi segelintir pengusaha yang hanya
mementingkan keuntungan pribadi. Petani yang mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan
modal yang dimiliki dari sejak tanam hingga panen tidak mendapatkan kompensasi yang
adil atas pengorbanan yang telah dilakukan. Fakta lainnya, kegiatan SKPD belum
menyentuh permasalahan pertanian dari hulu sampai hilir secara komprehensif.
Bertolak dari kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba mulai
dengan sebuah konsep/gagasan program seperti bagan berikut:
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Gambar 3. Bagan alir Program Keramba Emas Kabupaten Tabanan
Pengembangan sektor Hulu terdiri dari penghasil bahan baku dan pengolahan hasil
yang dibentuk dalam suatu wadah organisasi KUBE (kelompok usaha bersama) yang
beranggotakan individu-individu petani dan individu-individu pengolah hasil yang dapat
berasal dari wanita tani/ibu-ibu PKK yang berdomisili di dusun/banjar. Di setiap
dusun/banjar minimal ada satu KUBE atau koperasi yang merupakan unit usaha dari
BUMDes di desa setempat. KUBE akan menghasilkan produk olahan yang sepenuhnya
didampingi dan menjadi sasaran kegiatan SKPD secara terpadu, mulai dari pembentukan
kelembagaan kelompok, tata kelola keuangan, penguatan permodalan, pelatihan
ketrampilan SDM, dan lain-lain dalam rangka menghasilkan produk olahan yang
memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Sektor Hulu ini diproteksi secara habis-habisan
melalui berbagai program dan sumber dana untuk mencegah agar usaha di sektor hulu ini
tidak mengalami kerugian. BUMDes yang akan membeli produk grosiran dari kelompok
Hulu wajib membeli dengan selisih harga beli dan jual secara adil dan harus dibayar
tunai. Produk olahan yang telah memenuhi standar mutu dari kelompok hulu, proses
selanjutnya adalah pengkemasan dan pemberian label di BUMDes. Produk yang sudah
dikemas di BUMDes akan dijual ke BUMD untuk selanjutnya dipasarkan pada swalayan
atau konsumen akhir. BUMDes dan BUMD dalam hal ini dikelompokkan sebagai Sektor
Hilir yang berperan sebagai mata rantai pemasaran. Pembayaran dari BUMD kepada
BUMDes harus dilakukan secara tunai, sedangkan BUMD boleh melakukan konsinyiasi
dengan mitra bisnis.
Pemilihan bidang usaha utama oleh BUMDes harus didasarkan atas komoditas
pertanian yang dominan diusahakan oleh penduduk desa setempat. Usaha simpan-pinjam
dan jasa pembayaran rekening listrik, air, dan usaha jasa sejenis lainnya tidak menjadi
sasaran garapan program. Prinsip utamanya adalah BUMDes memberikan uang kepada
masyarakat bukan memungut uang dari masyarakat. Sebagai mitra usaha dari BUMDes,
awal tahun 2017 ini Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengaktifkan kembali
Perusahaan Daerah Darma Santika (PDDS) untuk ikut memasarkan produk-produk
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olahan yang dihasilkan kelompok masyarakat. Saat ini PDDS sedang dalam proses
menjalin kemitraan dengan pasar modern yang berjejaring, seperti: Indomart, alfamart,
Cocomart, dan lain-lain. Indomart dengan 366 gerai yang tersebar di Bali sudah siap
menampung produk UMKM Tabanan.
Di samping sebagai marketing produk BUMDes, PDDS juga disiapkan untuk
mengelola pabrik pakan ternak dan Taman Teknologi Pertanian (TTP) yang tengah
digarap. Misi pembentukan perusahaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan
memang ditugaskan untuk menggerakkan ekonomi di sektor pertanian. Misi sosial yang
harus dijalankan perusahaan daerah ini harus mampu mengangkat pendapatan petani,
menyerap lapangan kerja di perdesaan, dan melestarikan budaya tanpa mengabaikan sisi
ekonomi keluarga.
Beberapa produk yang sudah dan sedang berkembang adalah olahan kopi, kelapa,
beras merah, beras hitam, manggis, ikan, abon, kedele, kacang tanah, singkong, dan lainlain. Untuk mewujudkan produk yang memenuhi standar mutu, tentu dibutuhkan
teknologi, penguatan kelembagaan usaha di tingkat desa, penciptaan branding,
pengembangan promosi dan jejaring pasar. Semuanya membutuhkan pengorbanan waktu,
tenaga, biaya, dan kesabaran yang ekstra untuk menjadikan pertanian sebagai basis
ekonomi yang menjanjikan.
C. Pendirian Pabrik Pakan Ternak
NTP (Farmers Term of Trade) merupakan salah satu indikator untuk melihat
tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar
(term of trade) dari produk pertanian terhadap barang dan jasa yang diperlukan petani
untuk konsumsi rumah tangganya maupun untuk biaya produksi produk pertanian. Nilai
Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani
terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase). Semakin tinggi NTP,
secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.
Berdasarkan beberapa survei BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) dari lahan sawah
(padi dan palawija) belum pernah mencapai 100 dan cenderung mengalami penurunan.
Kecenderungan yang terjadi pada lahan sawah di Tabanan khususnya dan Bali umumnya
adalah semakin kurangnya minat petani dalam menerapkan pola tanam. Sepanjang
kondisi air mencukupi pada lahan-lahan sawah yang terletak di hulu, petani cenderung
menanam padi sepanjang musim. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dari sisi kesuburan
tanah dan berkembangnya hama/penyakit. Pemerintah tidak dapat mungkin dapat
memaksa petani berpola tanam yang baik sepanjang tidak mampu menciptakan kondisi
yang menguntungkan bagi komoditas-komoditas palawija. Walaupun petani mendapatkan
berbagai bantuan berbagai saprodi, namun jika kepastian harga yang menguntungkan
belum mereka peroleh, maka petani tidak akan tertarik menanam palawija.
Senada dengan pertanian lahan sawah, peternak di Bali sering dikejutkan oleh
meningkatnya harga pakan, khususnya untuk peternak babi, unggas, dan petani ikan. Di
sisi lain, untuk peternak-peternak sapi pemberian pakan yang berkualitas belum menjadi
kebiasaan petani sehingga usaha peternakan sapi cenderung merugi. Hasil analisis usaha
tani yang kami lakukan dengan tim BPTP dalam kerjasama Program Gerbang Pangan
Serasi menunjukkan bahwa rata-rata usaha ternak sapi yang ditekuni petani mengalami
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kerugian (R/C ratio < 1). Usaha ternak ini masih dilakukan dengan pertimbangan sebagai
bentuk tabungan tanpa memperhitungkan tenaga yang mereka keluarkan. Hal tersebut
mengindikasikan sub sektor peternakan belum mampu menjadi sumber pendapatan yang
menjanjikan bagi keluarga tani.
Mencermati kondisi pertanian lahan sawah dan peternakan yang nilai
ekonominya sangat rendah seperti diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Tabanan
mencoba menarik benang merah dan mengurai akar permasalahannya untuk menemukan
jalan keluar. Pabrik pakan ternak merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk
menjamin komoditas palawija (jagung dan kedele) memperoleh harga yang layak bagi
petani. Dengan didirikan pabrik pakan ternak maka dibutuhkan pasokan bahan baku dari
lahan sawah sehingga pola tanam: padi-padi-palawija dapat dihidupkan kembali.
Sebagaimana diketahui, ekosistem sawah akan mampu diperbaiki jika dilakukan
pergiliran tanaman secara berkelanjutan.
Dari sudut pandang peternak, ketersediaan pakan ternak yang bermutu dan lebih
murah dari pakan yang beredar di pasar saat ini, tentu akan menurunkan biaya produksi
dan meningkatkan kuntungan peternak. Langkah-langkah pendirian pabrik pakan ternak
sudah dilakukan dengan bekerjasama dengan Fakultas Peternakan, Universitas Udayana
melalui penyusunan studi kelayakan, pembuatan masterplan dan blockplan, serta
penyusunan struktur pengelolaan dan rencana bisnis. Pemerintah Kabupaten Tabanan
telah menyiapkan lahan seluas 1 ha (Gambar 4) untuk rencana pabrik pakan dengan skala
produksi melayani kebutuhan pakan sapi dan babi untuk wilayah Bali.

Gambar 4. Lahan asset Pemkab Tabanan yang disiapkan untuk Pabrik Pakan Ternak di
Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan
D. Program Taman Teknologi Pertanian (TTP) Tabanan
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah untuk membangun pusat
pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tabanan barat, adanya kebijakan nasional
berkenaan dengan program Taman Teknologi Pertanian (TTP) disambut antusias oleh
Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menyiapkan
lahan di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan seluas +7 ha. Di luar kawasan 7 ha tersebut
masih tersedia 100-an ha lahan tersebar di beberapa desa di Kecamatan Pupuan yang siap
dijadikan kebun percontohan.
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Gambar 5. Lokasi TTP di Kabupaten Tabanan
Basis utama kegiatan TTP Tabanan adalah perkebunan kopi yang diintegrasikan
dengan ternak kambing perah, luwak dan lebah madu. Tanaman lain yang diusahakan
adalah buah-buahan lokal, bambu tabah, dan leguminosa sebagai tanaman penaung
tanaman kopi. Tanaman kopi selain menghasilkan buah juga menghasilkan limbah yang
dapat diolah menjadi makanan bagi ternak kambing, menjadi pakan bagi luwak, dan
penghasil nektar bagi lebah madu. Tanaman gamal dan kaliandra, selain sebagai penaung
tanaman kopi juga merupakan sumber pakan penting bagi ternak kambing. Dari budidaya
ternak kambing, dihasilkan limbah padat dan cair yang dapat digunakan sebagai pupuk
untuk berbagai jenis tanaman maupun untuk keperluan nursery pembibitan kopi robusta
dan rebung bambu tabah. Kerterpaduan aktivitas dalam sistem TTP Tabanan ini dapat
dilihat dalam Gambar 6.
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SISTEM TTP TABANAN
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Hasil Pertanian

Pasar
Gambar 6. Diagram Integrasi Aktivitas Utama dalam TTP Tabanan

Pada kawasan inti 7 ha juga akan diintegrasikan dengan aktivitas wisata agro dan
atraksi flying fox di atas embung. Di luar kawasan inti, terdapat 14 desa di Kecamatan
Pupuan yang disiapkan sebagai pendukung/penyangga kawasan inti TTP. Keempat belas
desa akan dikelompokkan menjadi beberapa kluster sehingga masing-masing kluster
memiliki keunikan sebagai daya tarik wisata. Kluster-kluster tersebut akan dijadikan
paket-paket wisata yang berpusat di Kawasan inti TTP. Interaksi kawasan inti TTP
dengan desa-desa yang ada di sekitarnya diilustrasikan dalam Gambar 7 di bawah ini.
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Blimbing
Gambar 7. Keterkaitan 14 Desa dengan Kawasan Inti TTP

E. PENUTUP
Sebagai wilayah dengan potensi utama pertanian, Pemerintah Kabupaten Tabanan
senantiasa berupaya menemukan cara-cara terbaik untuk memajukan pertanian walaupun
dengan masalah dan tantangan yang tidak ringan. Keberanian melakukan sesuatu dengan
cara yang biasa tentu hasilnya biasa-biasa saja. Kami selalu ditantang melakukan sesuatu
dengan cara yang tidak biasa agar mendapatkan hasil yang luar biasa. Program yang
telah kami rancang tentu dalam tataran teknis pelaksanaannya menemui masalah dan
tantangan yang tidak ringan. Pada tahap awal, masyarakat tidak mudah diyakinkan dan
tidak mudah mengorganisir diri dalam kelompok usaha. Di samping itu, mewujudkan
produksi olahan yang sesuai selera pasar dan memenuhi standar mutu membutuhkan
waktu dan kesabaran para pendamping.
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Demikian upaya-upaya yang sudah dan sedang kami lakukan untuk
membangkitkan pertanian dari keterpurukan yang semakin dalam. Mudah-mudahan
konsep dan upaya kami dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan nilai tambah
pertanian di wilayah masing-masing. Terimakasih.
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PERAN DAN DUKUNGAN FAKULTAS PETERNAKAN UNUD MENSUKSESKAN
PROGRAM UPSUS SIWAB DI BALI

Ida Bagus Gaga Partama
Fakultas Peternakan Universitas Udayana
Kampus Bukit Jimbaran Denpasar Bali
ABSTRAK
Program Upsus Siwab (Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting) adalah wujud
komitmen pemerintah dalam meningkatkan populasi sapi dan kerbau untuk mencapai
target kecukupan daging tahun 2026. Tujuan tulisan review ini adalah untuk
mendiskripsikan peran dan dukungan Fakultas Petrnakan Universitas Udayana dalam
mensukseskan pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali. Hasil evaluasi menunjukkan
bahwa pelaksanaan Upsus Siwab belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga
Kelompok Kerja (Pokja) Upsus Siwab perlu melakukan pendampingan secara intensif
pada petugas lapangan dan peternak sapi. Hasil kajian pakan oleh Tim Fakultas
Peternakan Unud merekomendasikan bahwa untuk mensukseskan program Upsus Siwab
perlu memberikan ransum pada sapi bali induk yang terdiri atas pakan hijauan dan
konsentrat masing 10% dan 1% dari berat sapi, serta sapi induk 75 hari sebelum
melahirkan dapat diberikan konsentrat 2% dari berat sapi.
Kata kunci: Upsus Siwab, Fakultas Peternakan Unud, sapi bali induk, pakan.
PENDAHULUAN
Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting yang disingkat UPSUS
SIWAB merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian untuk meningkatan populasi sapi dan kerbau dalam rangka
pemenuhan kebutuhan daging nasional yang terus meningkat sepanjang tahun. Upsus
SIWAB mencakup dua program utama yaitu peningkatan populasi melalui Inseminasi
Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA). Program tersebut dituangkan dalam
peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya
Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani
Menteri Pertanian pada tanggal 3 Oktober 2016. Upaya ini dilakukan sebagai wujud
komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging yang ditargetkan Presiden
Joko Widodo tercapai pada 2026 mendatang serta mewujudkan Indonesia yang mandiri
dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
peternak rakyat. Kebutuhan daging nasional diharapkan dapat dipenuhi dari program ini
melalui pelaksanaan IB pada sekitar 3 juta sapi dan kerbau, dengan angka kebuntingan
sekitar 2,7 juta ekor dan angka kelahiran sekitar 2,3 juta ekor. Melalui upaya khusus ini,
diharapkan seluruh sapi/kerbau betina produktif milik peternak dapat dikawinkan baik
dengan IB maupun kawin alam, sehingga peningkatan populasi ternak dapat mengurangi
import daging nasional.
Provinsi Bali merupakan salah satu daerah sumber sapi potong di Indonesia yang
memberikan kontribusi terhadap kebutuhan daging nasional. Data 2017 menunjukkan
populasi sapi sekitar 507.000 ekor merupakan potensi yang perlu dikembangkan dengan
populasi sapi indukan sebanyak 179.960 ekor yang sangat potensial dapat menghasilkan
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sapi dalam jumlah besar sebagai penghasil daging. Jumlah indukan tersebut telah
teridentifikasi melalui kegiatan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor (ISRA) tahun
2017 sebanyak 118.000 ekor yang terdiri atas 110.000 ekor termasuk katagori betina
indukan produktif dan sisanya sebanyak 8.000 ekor merupakan sapi dengan status yang
tidak layak bibit dengan berbagai kondisinya. Dari jumlah ternak yang layak bibit
sebanyak 78,000 ekor terdafatr sebagai akseptor IB dan sisanya sebanyak 30.000 ekor
menjadi potensi target tahun 2018 ditambah sisa sapi yang belum teridentifikasi 48.000
ekor yang tersebar di wilayah pelayanan IB Reguler sebanyak 61.300 ekor dan IB
Introduksi sebanyak 15.000 ekor. Dari jumlah target akseptor tersebut dijabarkan ke
masing-masing kabupaten/kota seluruh Bali secara proporsional sesuai dengan potensi
populasi sapi indukan, sumber daya manusia petugas dan sarana prasarana serta raihan
hasil IB tahun sebelumnya (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, 2017).
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah merumuskan target
capain program Upsus Siwab yang rasional antara lain induk bunting sebanyak 89.743
ekor dan semuanya diharapkan melahirkan anak. Dengan pakan (pemberian hijauan dan
konsentrat) yang berkualitas dan alat reproduksi yang sehat maka sapi yang biasanya
beranak 4 kali dan 2 tahun sekali bunting menjadi 8 kaliberanak dan setiap tahun bunting.
Untuk mencapai target ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah
menyediakan anggaran yang memadai, saran IB (Container, N2 Cair, Semen Beku), serta
pengembangan dan penyediaan tenaga/ petugas Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan
(PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) berbasis kompetensi. Keberhasilan UPSUS
SIWAB merupakan harapan baru agar kebutuhan pangan, khususnya kebutuhan pangan
hewani dapat terpenuhi, sehingga negara kita tidak lagi import, baik berupa ternak
bakalan maupun daging beku dari negara lain. Maka diperlukan komitmen bersama
antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk bersama-sama dan bahumembahu melaksanakan kegiatan ini, sehingga harapan untuk dapat swasembada daging
sapi/kerbau tahun 2026 dapat tercapai.
Keberhasilan program Upsus Siwab di Bali sangat ditentukan oleh keterlibatan
semua komponen yang punya komitmen kuat untuk mencapai target yang ditetapkan
dalam program ini. Komponen yang layak terlibat antara lain semua instansi pemerintah
yang terkait baik di provinsi maupun di kabupaten, Balai Perbibitan Ternak Unggul dan
HPT (BPTU-HPT), Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Bali), Balai Besar
Veteriner (BBVET Bali), Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP Bali), Perguruan
Tinggi, dan petani peternak sebagai pelaku utama.
Fakultas Peternakan Universitas Udayana merupakan salah satu Perguruan
Tinggi di Bali yang ikut mendukung dan mengambil peran dalam mensukseskan program
Upsus Siwab melalui implementasi dua unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sejumlah hasil penelitian ilmu nutrisi dan
makanan ternak yang sangat relevan dengan program Upsus Siwab telah dilaksanakan
serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pendampingan
oleh dosen Fakultas Peternakan Unud pada sejumlah kelompok ternak sapi di Bali sangat
mendukung program ini.
Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran dan dukungan Fakultas
Peternakan Universitas Udayana dalam mensukseskan program Upsus Siwab di Bali
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melalui keterlibatan SDM (dosen) dalam Tim Upsus Siwab dan implementasi hasil-hasil
penelitian nutrisi dan makanan ternak pada sapi bali. Dari hasil penelitian tersebut
menghasilkan rekomendasi perbaikan nutrisi pada sapi indukan untuk menghasilkan anak
yang sehat dan berpenampilan bagus sesuai dengan potensi genetiknya. Demikian pula
dosen yang terlibat dalam Tim Upsus Siwab ikut bersama-sama anggota Tim lainnya
dalam mengidentifikasi masalah di lapangan dan ikut merumuskan solusinya guna
mempercepat mencapai target dari program ini.
HASIL PELAKSANAAN UPSUS SIWAB DI BALI
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali telah membentuk
Kelompok Kerja Upsus Siwab yang disingkat POKJA UPSUS SIWAB untuk
mensukseskan pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali. Anggota POKJA UPSUS
SIWAB terdiri atas semua instansi Pemerintah yang terkait baik di Provinsi maupun di
Kabupaten, Balai Perbibitan Ternak Unggul dan HPT (BPTU-HPT), Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP Bali), Balai Besar Veteriner (BBVET Bali), Balai Besar
Karantina Pertanian (BBKP Bali), dan Perguruan Tinggi (Universitas Udayana).
Hasil pelaksanaan program Upsus Siwab di Bali dapat dilihat pada Tabel 1.
Realisasi Inseminasi Buatan (IB) di seluruh Bali dari bulan Januari sampai dengan 30
Juni sebanyak 44.981 ekor dari target 45.114 ekor yang setara dengan tingkat capaian
99,7%. Bila dilihat per kabupaten, realisasi IB diatas 100% adalah kabupaten Tabanan,
Gianyar, Buleleng, Badung dan Klungkung. Sementara itu, realisasi dibawah 100%
adalah kabupaten Bangli, Denpasar, Karangasem, dan Jembrana realisasinya hanya
55,9%.
Realisasi Periksa Kebuntingan (PKb) di seluruh Bali sebanyak 82,1% setara
dengan 30.888 ekor dari target 37.628 ekor. Persentase realisasi PKb ini sangat bervariasi
antar kabupaten di Bali dengan realisasi diatas 100% adalah Kodya Denpasar, Klungkung
dan Badung. Sementara itu, realisasi PKb dibawah 100% adalah Bangli, Gianyar,
Tabanan, Buleleng, Karangasem, dan Jembrana realisasinya hanya 22,0%.
Tujuan akahir dari program Upsus Siwab ini adalah meningkatnya populasi
ternak sapi dan kerbau sehingga dapat memenuhi kebutuhan daging nasional yang terus
meningkat setiap tahun. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah
ternak sapi dan kerbau yang lahir. Hasil evaluasi program ini menunjukkan realisasi
kelahiran sapi di Bali hanya 45,75% dari target 34.064 ekor. Dengan demikian untuk
sementara waktu pelaksaan program Upsus Siwab hingga bulan Juni belum mencapai
target yang ditetapkan. Rendahnya realisasi kelahiran ini kemungkinan disebabkan oleh
waktu melakukan IB oleh inseminator tidak tepat karena peternak belum terampil dalam
mengidentifikasi birahi ternak sapinya sehingga terlambat melaporkan kepada
inseminator. Dalam hal kasus di Kabupaten Jembrana yang persentase realisasi kelahiran
sapi hanya 22,0% juga disebabkan faktor geografis yang mana jarak lokasi sapi dengan
tempat tinggal inseminator relatif jauh sehingga pelaksanaan IB tidak tepat waktu.
Akibatnya sapi menjadi tidak bunting yang muaranya persentase kelahiran sangat rendah
yaitu hanya 22%.
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Tabel 1. Realisasi Pelaksanaan IB, PKb dan Kelahiran dari Bulan Januari s/d tanggal 30
Juni 2018
No

Kabupaten

Target IB

Realisasi

Target PKb

Reali-sasi

1

Jembrana

2959

2466

2

Tabanan

3906

3

Badung

3551

4

Gianyar

4971

5

Klungkung

6115

6

Bangli

4142

7

Karangasem

8995

8

Buleleng

9439

9

Denpasar

1036

Jumlah sd 31 Mei

45114

(55,9%)
1653
(120,8%)
4720
(108,6%)
3855
(112,2%)
5575
(101,6%)
6215
(97,2%)
4028
(85,2%)
7663
(109,8%)
10366
(87,5%)
906
(99,7%)
44981

(22,0%)
543
(80,4%)
2616
(112,3%)
3322
(81,3%)
3368
(120,5%)
6180
(84,8%)
2927
(68,3%)
5118
(72,9%)
5733
(125,3%)
1081
(82,1%)
30888

3255
2959
4142
5129
3452
7496
7866
863
37628

Target
Kelahiran
1381
2949
2678
3945
4882
3267
6786
7397
779
34064

Realisasi
(27,81%)
384
(47,74%)
1408
(49,10%)
1315
(75,99%)
2998
(74,48%)
3636
(39,18%)
1280
(31,36%)
2128
(23,73%)
1755
(87,29%)
680
(45,75%)
15584

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bali (2018).
KAJIAN KUALITAS BAHAN PAKAN MENDUKUNG
PROGRAM UPSUS SIWAB
Hasil kajian terhadap kualitas bahan pakan untuk ternak sapi di Bali telah
dilakukan secara periodik oleh Tim Fapet Unud. Berikut ini ditampilkan hasil analisis
proksimat bahan pakan yang ada di Bali yang berpotensi mendukung pengembangan sapi
bali yang berkelanjutan.
Berdasarkan hasil survei dapat diidentifikasi bahan baku lokal untuk ransum sapi
Bali. Bahan-bahan tersebut dapat berasal dari hijauan pakan, hasil ikutan agroindustri dan
limbah pertanian. Kandungan nutrien dari bahan ransum tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2. Kandungan Nutrien dari Berbagai Tanaman Makanan Ternak di Bali
NAMA

Bahan
Kering
(%)

Rumput Lapangan
21,8
Rumput Gajah
21,0
Rumput Raja
22,4
Brachiaria brizantha
14,9
Setaria sp
14,0
Brachiaria
decumbens
17,0
Chloris gayana
22,2
Digitaria decumbens
13,4
Napalensis grass
18,5
Panicum maximum
19,7
Paspalum dilatatum
31,6
Stylosanthes sp
18,2
Centrosema
19,3
Daun Lamtoro
22,2
Daun Kaliandra
16,0
Gamal
13,1
Daun Kayu Santan
21.8
Daun Bunut
27.5
Daun Turi
16,0
Daun Nangka
25,4
Sumber: Partama et al (2007)

Protein
Kasar
(%)

Serat Kasar
(%)

Lemak Kasar
(%)

6,7
9,6
13,5
13,5
12,7

34,2
32,7
34,1
30,6
35,0

1,8
1,9
3,5
1,9
2,0

Total
Digestible
Nutrients
(TDN, %)
50,7
54,0
57,0
57,0
54,0

11,4
12,3
13,6
7,3
12,8
10,4
9,6
19,6
25,8
27,7
25,2
20.3
13.6
29,6
14,6

27,0
35,7
33,2
36,3
30,8
35,2
40,8
35,5
31,5
28,9
26,8
7.3
29.9
15,4
18,8

2,1
2,2
1,6
1,6
1,6
1,9
1,5
1,2
6,9
3,3
2,7
2.9
4.6
7,7
2,7

62,0
50,0
55,6
56,5
56,1
58,1
62,0
66,0
77,0
62,0
69,0
74.5
32.1
72,0
46,8

Pada Tabel 2 nampak beraneraka ragam pakan hijauan dengan kandungan nutrien
yang bervariasi. Pakan hijauan tersebut dapat digolongkan sebagai bahan pakan sumber
protein dan sumber energi disamping sebagai sumber serat. Kandungan protein kasar
berkisar 6,7 – 15,9% untuk golongan rumput, dan 9,6 – 27,7% untuk golongan legum /
legum pohon. Sementara itu kandungan protein kasar golongan daun pohon berkisar 13,6
– 29,6%.
Kandungan energi (Total Digestible Nutrient = TDN) untuk golongan rumput
berkisar 50,7 – 62,0%, sedangkan kandungan energi pada golongan legum berkisar 62, 77,0%. Sementara itu kadar energi untuk golongan daun pohon berkisar 32,1 – 74,5%.
Umumnya jenis rumput digolongkan sebagai bahan pakan sumber energi
sedangkan jenis legum digolongkan sebagai bahan pakan sumber protein. Adapun jenis
rumput yang potensial sebagai bahan ransum antara lain rumput Serawit, rumput Kumpai,
Andropogon nodasis, rumput Gajah, rumput Raja, Brachiaria brizantha, Setaria sp.,
Brachiaria decumbens, Digitaria decumbens, Panicum maximum, Panicum repens,
Panicum coloratum, Panicum muticum, dan Paspalum dilatatum.
Jenis legum / legum pohon dan daun pohon yang potensial sebagai bahan ransum
sapi bali antara lain Stylosanthes sp, Centrosema, daun Gamal, daun Kaliandra, daun
Lamtoro, daun Kayu Santan, dan daun Turi.
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Tabel 3. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Alternatif
NAMA
Daun Singkong
Daun Ubi jalar
Pucuk Tebu
Daun Kacang Tanah
Batang Pisang
Bulung Sangu
Bulung Plastik
Bulung Benang
Bulung Jaja
Jerami Padi
Jerami Kacang Kedelai
Jerami Kacang Tanah
Jerami Kacang Hijau
Jerami Kacang Panjang
Jerami Komak
Jerami Jagung Segar
Kulit Kedelai
Kulit Kopi
Kulit Kakao
Kulit Kacang Tanah
Tongkol Jagung
Kulit Jagung
Ketela Rambat
Sumber: Partama et al (2007)

Bahan
Kering
(%)

Protein
Kasar
(%)

Serat
Kasar
(%)

Lemak
Kasar
(%)

20,4
15,3
22,3
24,6
13,6
12,6
24,1
11,9
8,9
31.8
30,4
29,1
21,93
28,4
16,2
21,7
90,4
91,8
89,4
87,4
76,6
42,6
31,0

9,0
21,7
4,9
11,4
5,4
10,8
19,9
9,3
5,2
5,2
14,1
11,3
15,32
6,9
24,7
9,7
19,0
11,2
15,0
5,8
5,6
3,4
5,6

30,9
25,9
33,5
38,7
30,7
13,4
10,9
5,4
6,6
26,8
21,0
16,6
26,90
33,5
21,0
26,3
22,8
21,7
23,2
73,4
25,6
23,3
4,2

1,5
5,8
1,3
5,3
3,9
8,2
9,0
10,4
10,0
1,2
3,5
3,3
3,6
3,3
3,9
2,2
1,3
2,5
6,3
2,5
1,6
2,6
1,3

Total
Digestible
Nutrients
(TDN, %)
54,0
61,0
47,5
58,1
42,2
50,2
58,5
46,8
43,0
51,5
61,6
64,5
55,5
55,3
68,3
60,2
62,7
57,2
55,5
31,7
53,1
66,4
75,0

Bahan lokal asal limbah pertanian / perkebunan dan hasil ikutan agroindustri
serta tumbuhan laut sangat potensial sebagai bahan baku alternatif untuk ransum sapi
yang potensial di Bali dapat dicermati pada Tabel 3. Kandungan nutriennya sangat
bervariasi dengan kadar protein kasar berkisar 3,4 – 24,7% untuk golongan limbah
pertanian. Kadar protein kasar untuk golongan hasil ikutan agroindustri berkisar 2,4 –
52,1%. Sementara kadar protein kasar untuk golongan rumput laut (bulung) berkisar 5,2
– 19,9%. Kadar energi (TDN) berkisar 31,7 – 68,3% untuk golongan limbah pertanian,
40,3 – 81,8% untuk hasil ikutan agroindustri, dan 43,0% - 58,5% untuk golongan rumput
laut.
Pada Tabel 2 dan 3 menunjukkan berbagai bahan penyusun ransum dengan
kandungan nutrien yang berbeda. Semua bahan tersebut dapat dibedakan sebagai sumber
protein dan energi. Bahan pakan dengan kandungan PK kurang dari 20% dan serat kasar
(SK) kurang dari 18% digolongkan sebagai bahan sumber energi, sedangkan bahan
pakan dengan kadar PK paling sedikit 20% digolongkan sebagai bahan sumber protein.
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Berdasarkan kriteria tersebut maka bahan pakan sumber protein adalah daun Kayu
Santan, daun Turi, ampas tahu, bungkil kacang tanah dan bungkil kelapa, sedangkan
ketela rambat, jerami kacang tanah, dedak jagung, tepung gaplek dan bulung plastik
digolongkan sebagai bahan sumber energi.
KEBUTUHAN NUTRIEN SAPI BALI
Hasil pengkajian dari sejumlah penelitian dapat diketahui bahwa kebutuhan
nutrien pada sapi Bali jantan relatif lebih tinggi daripada sapi Bali betina. Pada sapi Bali
jantan, kebutuhan protein kasar (PK) untuk maintenan adalah 7,24 g/kgW0,75, kebutuhan
PK untuk tumbuh sebesar 0,42 g/g tambahan berat hidup per hari, sedangkan kebutuhan
energi untuk maintenan: 133,15 kkalME/kgW0,75, kebutuhan energi untuk tumbuh: 5,17
kkalME/g tambahan berat hidup per hari. Sementara itu pada sapi Bali betina, kebutuhan
PK untuk maintenan dan tumbuh berturut-turut sebesar 6,19 g/kgW0,75 dan 0,35 g/g
tambahan berat hidup per hari, sedangkan kebutuhan energi untuk maintenan dan tumbuh
berturut-turut sebesar 126,67 kkalME/kgW0,75 dan 3,89 kkalME/g tambahan berat hidup
per hari. Berdasarkan kebutuhan nutrien ini maka dapat dihitung kebutuhan nutrien sapi
Bali menurut berat hidup awal dan pertambahan berat hidup harian yang diharapkan
seperti pada Tabel 4 dan Tabel 5.
Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada sapi Bali betina muda berat dari 75 – 175
kg membutuhkan nutrien dengan kadar protein kasar (PK) dan energi (TDN = Total
Digestible Nutrients) yang berbeda. Sapi Bali betina dengan berat awal 75 kg yang
diharapkan tumbuh dengan pertambahan berat hidup 350 g per hari membutuhkan protein
dan energi berturut-turut 14% PK dan 63% TDN dalam ransum. Sementara itu, sapi Bali
betina dengan berat awal 175 kg yang diharapkan tumbuh dengan pertambahan berat
hidup 350 g per hari membutuhkan PK dan TDN berturut-turut 11% dan 54% dalam
ransum. Jika sapi betina dengan berat awal yang sama tetapi diharapkan pertambahan
berat hidup 500 g per hari membutuhkan ransum dengan kandungan PK dan TDN
berturut-turut 12% dan 58%.
Kebutuhan nutrien pada sapi bunting dan laktasi 1,5 – 1,75 kali lebih tinggi
daripada sapi dara. Hal ini dapat dipahami karena asupan nutrien untuk memenuhi
kebutuhan embrio, persiapan laktasi, dan maintenan induk sapi. Bahan pakan hijauan
mutlak diperlukan untuk sapi betina.
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Tabel 4. Kebutuhan Nutrien Sapi Bali Betina yang dapat dipenuhi dari Kadar Nutrien
Ransum.
Ransum
Berat Hidup
Pertambahan Berat Hidup
Protein Kasar
(kg)
(g/hr)
Energi (TDN, %)
(%)
75
200
11
55
250
12
58
300
13
60
350
14
63
100
200
10
51
250
11
53
300
12
55
350
12
57
400
13
59
125
250
10
51
300
11
53
350
11
54
400
12
56
150
250
10
52
300
11
53
350
11
55
400
12
56
450
12
58
175
250
10
51
300
10
52
350
11
54
400
11
55
450
12
57
500
12
58
Partama (2012)
Kebutuhan nutrien sapi Bali penggemukan adalah berbeda dengan kebutuhan
nutrien sapi Bali betina. Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa sapi Bali jantan yang akan
digemukkan dengan berat awal 200 kg dan diharapkan mencapai pertambahan berat
hidup 0,6 kg per hari membutuhkan PK dan TDN berturut-turut 14% dan 64% dalam
ransum, sedangkan sapi dengan pertambahan berat harian yang sama tetapi mulai
digemukkan dengan berat awal 300 kg membutuhkan PK dan TDN dalam ransum
berturut-turut 12% dan 53%. Sementara itu, sapi dengan berat awal 250 kg diharapkan
mencapai pertambahan berat hidup 0,7 kg per hari membutuhkan ransum dengan kadar
PK dan TDN berturut-turut 14% dan 61%.
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Tabel 5.

Kebutuhan Nutrien Sapi Bali Penggemukan yang Dapat Dipenuhi dari Kadar
Nutrien Ransum.
Ransum
Berat Hidup
Pertambahan Berat Hidup
Protein Kasar
(kg)
(kg/hr)
Energi (TDN, %)
(%)
400
13
58
450
13
59
500
14
61
200
550
14
63
600
14
64
400
11
53
500
12
55
250
600
13
58
700
14
61
400
10
49
500
11
51
300
600
12
53
700
12
56
Partama (2012)
HASIL KAJIAN RANSUM SAPI BALI MENDUKUNG
PROGRAM UPSUS SIWAB
Tim Fapet Unud telah melakukan uji coba pakan konsentrat di desa Kesiut
Tabanan. Ada tiga formula konsentrat (A, B, dan C) dan satu konsentrat komersial
(Megapro) yang dicoba pada ternak sapi jantan dengan rataan berat 200 kg. Hasil analisis
proksimat ketiga konsentrat tersebut mengandung PK 26% pada konsentrat A dan 24%
masing-masing pada konsentrat B dan C, sedangkan kadar energy (TDN) adalah 63%
pada konsentrat A, dan 58% masing-masing pada konsentrat B dan C (Tabel 6).
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian konsentrat masing-masing 1,5 kg
per ekor per hari dengan pakan dasar rumput lapangan secara ad libitum memberikan
respons yang postip terhadap pertambahan berat hidup harian ternak sapi. Pertambahan
berat hidup per hari pada sapi yang diberi konsentrat A, B, dan C nyata (P<0,5) lebih
tinggi daripada sapi yang diberi konsentrat komersial (Megapro) masing-masing 0,64
kg/h, 0,64 kg/h dan 0,69 kg/h vs 0,50 kg/h (Tim Fapet Unud, 2017). Partama (2006) juga
melaporkan bahwa sapi bali yang diberi pakan komplit dengan suplementasi hanya 0,1%
dapat meningkatkan pertambahan berat hidup harian hingga diatas 50% (0,76 vs 0,50
kg/h) daripada sapi yang diberi pakan komplit tanpa suplementasi.
Tingginya pertambahan berat hidup pada sapi dengan suplementasi vitaminmineral 0,1% disebabkan oleh cukup dan seimbangnya nutrien dalam ransum. Konsentrat
atau pakan komplit dengan suplementasi vitamin-mineral 0,1% mengandung rasio N/S
yang seimbang, dan cukup mengandung mineral Zn dan S. Mineral S adalah esensial
dalam sistensis asam amino bersulfur, dan diperlukan dalam jumlah besar untuk sisntesis
protein mikroba. Sementara itu, mineral Zn terlibat dalam sisntesis metaloenzim seperti
DNA dan RNA polymerase, alkaline phosphatase, amylase dan neutral pretease (Jouany,
1991). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa memang benar bahwa kandungan mineral
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dan vitamin bahan pakan ternak di daerah tropis umumnya dan Indonesia khususnya
adalah rendah (Kaunang, 2004). Hal ini menuntut dilakukan suplementasi mineral dan
vitamin dalam ransum ruminansia.
Tabel 6. Formula Konsentrat A, B, dan C
Bahan

Konsentrat A

Konsentrat B

Konsentrat C

Dedak Padi (%)

0,0

31,4

31,3

Dedak Jagung (%)

33,8

33,8

33,8

Bngkil Kedelai (%)

34,0

34,0

34,0

Pollard (%)

31,4

0,0

0,0

Grit (%)

0,8

0,8

0,8

Vit-Mineral Plus (%)

0,0

0,0

0,1

100,0

100,0

100,0

Bahan Kering (%)

90

90

90

Protein Kasar (%)

26

24

24

Energi /TDN (%)

63

58

58

Serat Kasar (%)

12

16

16

Lemak Kasar (%)

3

2

2

Total (%)

Sumber: Tim Fakultas Peternakan Unud (2017)
Formula konsentrat A1, C1 dan C2 buatan Fapet Unud juga diujicobakan pada
sapi induk dengan umur kebuntingan 8 bulan yang diberi pakan dasar jerami dengan
suplementasi konsentrat hanya 1,5 kg per ekor per hari. Berat lahir pedet jantan pada sapi
induk yang diberi konsentrat A1 sebesar 17 kg dengan cara kawin IB dan periode
kebuntingan ke 8, sapi induk yang mendapat perlakuan konsentrat C2 dengan periode
kebuntingan ke 6 menghasilkan berat lahir pedet jantan sebesar 20 kg dengan cara kawin
alami. Namun demikian, sapi induk yang mendapat konsentrat C1 dengan periode
kebuntingan ke 1 memberikan berat lahir pedet betina hanya 13 kg dengan cara kawin
alami (Tabel 7). Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas ransum dan periode
kebuntingan harus menjadi perhatian khusus untuk menghasilkan berat lahir anak sapi
yang maksimal. Kecukupan asupan nutrien harus menjadi perhatian lebih pada induk sapi
bunting karena kebutuhan nutrient minimal 1,5 kali dari kebutuhan nutrien pada sapi
induk tidak bunting.
Nutrien yang diperlukan pada sapi induk adalah untuk maintenan, pertumbuhan
embryo, perkembangan organ penghasil susu dan persiapan laktasi. Dengan nutrient yang
cukup pada sapi induk bunting dapat mencegah gangguan reproduksi sebagai akibat
kekurangan nutrien. Untuk menjamin kecukupan nutrient pada sapi induk bunting mutlak
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harus diberikan pakan hijauan dan konsentrat. Dalam pakan hijauan mengandung zat
fitokimia disamping vitamin dan nutrient lainnya yang sangat berperan besar dalam
proses reproduksi untuk melahirkan anak sapi yang sehat. Dengan demikian pemberian
pakan pada sapi indukan yang berbasis ilmu nutrisi ternak ruminansia sangat mendukung
suksesnya program Upsus Siwab.
Tabel 7. Berat Lahir Anak Sapi dari Induk yang Diberi Pakan Dasar Jerami Padi
Disuplementasi Konsentrat
Peubah

Konsentrat A1

Konsentrat C1

Konsentrat C2

8 bulan

8 bulan

8 bulan

Bunting ke:

8

1

6

Cara kawin

IB

Alami

Alami

17-7-2017

12-7-2017

17-7-2017

Berat lahir

18 kg

13 kg

20 kg

Panjang badan

56 cm

46 cm

58

Lingkar dada

64 cm

61 cm

64

Tinggi gumba

64 cm

61 cm

65

Jenis kelamin

Jantan

Betina

Jantan

Umur bunting

Tgl lahir

Keterangan: pakan dasar jerami padi dengan pemberian konsentrat 1,5 kg/ekor/hari
Sumber: Tim Fakultas Peternakan Unud (2017)
Suryani et al (2017) melaporkan bahwa konsumsi energi pada sapi bali 15,6 17,8 ME (Mkal/h) ME (Mkal/h). Hal ini sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh Moe
dan Tyrrell (1971) bahwa 75 hari sebelum partus, sapi bunting dengan bobot badan 400750 kg, maka energi yang harus dikonsumsi agar terpenuhi kebutuhan induk dan fetus
adalah 14,1–22,5 ME (Mkal/h). Sementara itu Moran (2005) menyarankan, sapi pada
umur kebuntingan tujuh bulan diberikan peningkatan energi ransum sebesar 2,39 ME
(Mkal/kg). Pada umur kebuntingan delapan dan sembilan bulan peningkatan kebutuhan
energi mencapai 3,59 dan 4,78 ME (Mkal/kg).
Kebutuhan energi pada akhir kebuntingan meningkat pesat karena uterus
menggunakan hampir setengah dari pasokan glukosa yang tersedia. Oleh karena itu,
kebutuhan energi sapi bunting fase pre-calving 75% lebih tinggi dibandingkan sapi yang
tidak bunting. Sejalan dengan perkembangan janin dan kebutuhannya akan nutrien, maka
aliran darah menuju kelenjar ambing meningkat 200%, serapan glukosa dan asetat oleh
kelenjar ambing meningkat masing-masing 400% dan 180% (Suryani et al., 2017).
Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa berat lahir pedet sapi bali betina
berkisar 13,00 – 16,09 kg dan pedet jantan berkisar 15,55 – 20,00 kg. Hal ini tergantung
kualitas ransum yang diberikan, jenis kelamin pedet, dan periode kebuntingan induk
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(Tabel 8). Putra (1999) melaporkan bahwa sapi induk bunting diberi ransum yg terdiri
atas rumput gajah dan gamal dengan rasio 7:3 ditambah daun waru dan konsentrat yg
disuplementasi Zn Asetat dapat melahirkan pedet dengan berat 19,5 kg. Sementara itu
Suryani et al. (2017) melaporkan bahwa sapi induk bunting yang diberi ransum terdiri
atas rumput raja, konsentrat disuplementasi vitamin-mineral dapat melahirkan pedet
dengan berat hingga 18,0 kg.
Prasojo et al. (2010) melaporkan bahwa bobot lahir pedet sapi bali bervariasi
yaitu 18,4 ± 1,6 kg. Sementara itu Kadarsih (2004) melaporkan hasil penelitiannya
mendapatkan bobot lahir pedet sapi bali betina berkisar 14,41–16,09 dan bobot lahir sapi
bali jantan adalah 15,55–17,11 kg. Di lain pihak Panjaitan et al. (2003) yang mengamati
performans sapi bali di Sumbawa mendapatkan bobot lahir sapi bali berkisar 13,8- 15,2
kg.
Hasil uji coba formula konsentrat Fapet Unud (2017) di Klating Tabanan Bali
mendapatkan berat lahir pedet jantan mencapai 20 kg dari induk sapi bali dengan periode
kelahiran ke 6 yang diberi ransum terdiri atas jerami padi ad libitum ditambah konsentrat
(formula Fapet Unud) sebanyak 1,5 kg/ekor/hari saat umur kebuntingan 8 bulan (Tabel 8)
Tabel 8. Berat Lahir Pedet Hasil Sejumlah Penelitian
Berat Lahir Pedet
No
Ransum
Sumber
(kg)
1
Rumput gajah,
14,2 – 19,5
Putra (1999)
gamal, waru,
konsentrat (PK: 1218%, TDN:67-70%)
2
Pasture alami dan
13,80 – 15,20
Panjaitan et al. (2003)
konsentrat
3
Pastura alami dan
Betina: 14,41 - 16,09 Kadarsih (2004)
konsentrat.
Jantan: 15,55 - 17,11
4
Pastura alami dan
Prasojo et al. (2010)
18,4 ± 1,6
konsentrat.
5
Rumput raja,
17,33 – 18,00
Suryani et al. (2017)
konsentrat, vitaminmineral, minyak
kelapa (PK: 10%;
TDN: 56-64%)
6
Jerami padi ad
Betina
(induk Tim Fakultas Peternakan Unud
libitum + 1,5 kg
bunting ke 1): 13,0
(2017)
konsentrat Fapet
Jantan
(induk
Unud per ekor per
bunting ke 8): 18,0 hari
20,0
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting yang disingkat UPSUS SIWAB
merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian
Pertanian yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan
Populasi Sapi dan Kerbau Bunting yang ditandatangani Menteri Pertanian pada
tanggal 3 Oktober 2016, untuk meningkatkan populasi sapi dan kerbau dalam rangka
mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan, dan
sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat.
2. Hasil evaluasi pelaksanaan Program Upsus Siwab di Bali dari bulan Januari sampai
dengan Juni 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu masih
diperlukan kerja keras POKJA UPSUS SIWAB Bali dengan melakukan
pendampingan secara intensif pada peternak sapi di Bali.
3. Hasil kajian kualitas bahan pakan dan formula ransum yang dilakukan Tim Fakultas
Peternakan Universitas Udayana sangat mendukung pelaksanaan Program Upsus
Siwab di Bali.
Saran
1. Perlu dilakukan pendampingan secara intensif pada petugas lapangan (Inseminator,
PKb, ATR) dan peternak sapi sehingga ada peningkatan keterampilan dan kompetensi
untuk mendukung kesusesan Program Upsus Siwab di Bali.
2. Ransum sapi bali induk mutlak mengandung bahan pakan hijauan dan konsentrat yang
pemberiannya per hari minimal 10% dan 1% dari berat sapi masing-masing untuk
pakan hijauan dan konsentrat, serta pemberian konsentrat dapat ditingkatkan hingga
2% dari berat sapi pada sapi induk bunting 75 hari sebelum melahikan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPTP Bali atas kepercayaan
yang diberikan sebagai pembicara utama dalam seminar nasional di BPTP Bali, Kepala
Dinas PKH Prov Bali atas bantuannya dalam menyediakan data pelaksanaan Program
Upsus Siwab, Rektor Universitas Udayana atas ijin melaksanakan tugas sebagai
pembicara dalam seminar nasional yang dilaksanakan oleh BPTP Bali. Penulis tidak lupa
mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Fapet Unud dalam Kajian Pendirian
Pabrik Pakan di Tabanan, dan seluruh POKJA UPSUS SIWAB Bali atas kerjasama yang
sangat baik selama ini.
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ANALISIS USAHATANI JAGUNG DENGAN PENERAPAN PUPUK
ORGANIK CAIR BIOSLURRY PADA PROGRAM PENDAMPINGAN
KAWASAN JAGUNG DI GORONTALO
Jaka Sumarno1 dan I Made Astika2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo
Jl. Moh. Van Gobel No.270 Bone Bolango, Gorontalo 96183
2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
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ABSTRAK
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah mentargetkan pencapaian swasembada
jagung pada tahun 2017. Untuk mendukung itu telah ditetapkan pengembangan kawasan
jagung di seluruh sentra produksi jagung di Indonesia, termasuk Gorontalo. Pada
program pengembangan kawasan jagung, BPTP Gorontalo melakukan pendampingan
teknologi dalam upaya peningkatan produktivitas dengan membuat Display Teknologi
Budidaya Jagung, salah satunya penerapan pupuk organik cair bioslurry. Penerapan
pupuk cair ini akan mempengaruhi produktivitas dan efisiensi usahatani jagung. Kajian
ini bertujuan untuk menganalisis usahatani (produktivitas, struktur biaya dan
pendapatan usahatani) jagung dengan aplikasi pupuk organik cair bioslurry pada
program pendampingan pengembangan kawasan jagung di Gorontalo. Kajian
dilaksanakan di lokasi display jagung program pendampingan kawasan jagung BPTP
Gorontalo di Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo pada tahun
2017. Luasan lahan usahatani jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry yaitu 0.5
ha, dan sebagai kontrol (tanpa aplikasi bioslurry) seluas 0.5 ha. Perlakuan input
produksi yang lain sama. Varietas jagung yang digunakan yaitu jagung hibrida Bima 19
Uri. Hasil kajian menunjukkan bahwa produktivitas jagung dengan penerapan pupuk
cair bioslurry (sebesar 12.32 ton/ha) lebih tinggi di banding tanpa penerapan pupuk cair
bioslurry (12.08 ton/ha). Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa usahatani jagung
dengan penerapan bioslurry memberikan penerimaan usahatani yang lebih tinggi dari
non bioslurry karena produksi yang lebih tinggi. Namun demikian, keuntungan usahatani
jagung dengan penerapan bioslurry masih lebih rendah dibanding non-bioslurry oleh
karena adanya tambahan biaya produksi. Nilai R/C rasio > 1 menunjukkan bahwa
usahatani jagung dengan penerapan bislurry layak untuk dilakukan .
Kata kunci : usahatani jagung, pupuk organik, bioslurry
PENDAHULUAN
Berdasarkan Permentan Nomor 56 Tahun 2016, Gorontalo merupakan salah
satu Provinsi yang telah ditetapkan sebagai daerah pengembangan kawasan nasional
tanaman pangan komoditas jagung. Hal ini juga telah sesuai dengan kebijakan pemerintah
daerah yang menjadikan jagung sebagai salah satu komoditas unggulan daerah.
Pertanaman jagung tersebar pada 5 kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango,
Boalemo, Pohuwato, dan Gorontalo Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No
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830/Kpts/RC.040/12/2016 juga telah ditetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian
berada pada lima Kabupaten sentra produksi jagung tersebut.
Berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian khususnya jagung di Provinsi
Gorontalo, potensi lahan kering sebesar 447.948 hektar, untuk pengembangan jagung
27.565 hektar, yang sudah dimanfaatkan 99.176 hektar (45%) sedangkan yang belum
dimanfaatkan 121.230 hektar (55%), sehingga masih terdapat peluang untuk
pengembangan-nya (Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2012). Komoditas jagung di
Provinsi Gorontalo merupakan komoditas unggulan, namun terdapat permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan usahatani jagung yaitu penurunan luas panen, produksi,
dan produktivitas. Dalam lima tahun terakhir (2008 sampai 2012) luas panen jagung
menurun sekitar 2,13 persen per tahun, produksi menurun rata-rata 1,68 persen per tahun
dan produktivitas menurun sebesar 0,06 persen per tahun (BPS, 2012). Pencapaian
produktivitas jagung di Provinsi Gorontalo sebesar 4,5 ton per hektar lebih rendah 0,3 ton
per hektar dibandingkan produktivitas jagung nasional yang mencapai 4,8 ton per hektar.
Untuk itu sebagai bentuk pendampingan pengembangan kawasan jagung di
Provinsi Gorontalo, utamanya dalam pencapaian indikator outcome kinerja
pengembangan kawasan pertanian dari aspek teknis yaitu peningkatan produktivitas,
maka Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Gorontalo melakukan pendampingan
teknologi dengan membuat display teknologi budidaya jagung. Salah satu teknologi yang
didisplaykan adalah teknologi pemupukan menggunakan pupuk organik cair bioslurry.
Bioslurry merupakan produk akhir pada pengolahan limbah kotoran hewan
menjadi biogas yang berbentuk lumpur yang sangat bermanfaat sebagai sumber nutrisi
untuk tanaman. Selain memiliki kandungan nutrisi yang baik, pupuk bioslurry
mengandung mikroba probiotik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan dan
kesehatan lahan pertanian. Sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas
panen. Sebagai pupuk organik berkualitas bioslurry aman digunakan oleh manusia untuk
pemupukan aneka tanaman pangan, sayuran, bunga, buah dan tanaman perkebunan (Tim
Biru, 2013). Bio-slurry merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya
kandungan humus (Karki, Shrestha, Bajgain dan Sharma, 2009).
Penerapan pupuk cair bioslurry akan mempengaruhi produktivitas dan efisiensi
usahatani jagung. Beberapa penelitian terdahulu memberikan hasil yang bervariasi terkait
pengaruh penggunaan pupuk cair bioslurry terhadap produksi dan efisiensi usahatani.
Hasil penelitian Rizq, A.A.(2017) menunjukkan bahwa perlakuan dosis pupuk organik
cair dan waktu aplikasi terhadap tanaman kubis tidak memberikan pengaruh pada semua
variabel pengamatan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, waktu awal
berbunga, bobot bunga per tanaman dan diameter bunga per tanaman. Ramalia, H. et al
(2015) mengemukakan bahwa pemberian pupuk cair limbah biogas (500 ml/tanaman) dan
pupuk N, P, K (3,3+ 9,9+8,8) g/plot menghasilkan produksi yang hampir mendekati
deskripsi produksi polong muda kedelai edamame (9,9 ton/ha). Utami, S.W. et al (2014),
mengungkapkan bahwa pemberian limbah padat biogas mampu meningkatkan nilai pH,
C-organik dan N total tanah. Penelitian lainnya, Rahmawati, D.,A. (2012) menyatakan
bahwa penggunaan pupuk organik dalam usahatani jagung dapat meningkatkan
pendapatan usahatani jika dibandingkan dengan usahatani jagung tanpa pupuk organik.
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Penerapan pupuk cair bioslurry pada usahatani jagung dan informasi hasil
kajian tentang pengaruh penggunaan pupuk cair bioslurry terhadap produksi dan efisiensi
usahatani masih terbatas saat ini. Untuk itu sebagai bagian dari upaya mendiseminasikan
teknologi ini ke petani secara luas, maka dilakukan kajian untuk mengetahui
produktivitas dan efisiensi usahatani jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry di
Gorontalo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis usahatani (produktivitas,
struktur biaya dan pendapatan usahatani) jagung dengan aplikasi pupuk organik cair
bioslurry pada program pendampingan pengembangan kawasan jagung di Gorontalo.
METODOLOGI PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian dilaksanakan di lahan kering dataran rendah di lokasi display teknologi
jagung BPTP Gorontalo, kegiatan pendampingan pengembangan kawasan jagung Desa
Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Penelitian
dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2017. Penelitian dilakukan pada lahan
seluas 1 ha, dimana luasan lahan usahatani jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry
yaitu 0.5 ha, dan sebagai kontrol (tanpa aplikasi bioslurry) seluas 0.5 ha. Perlakuan input
produksi yang lain (penggunaan varietas, pemupukan, pengendalian hama,dll) sama.
Jagung yang ditanam menggunakan varietas Badan Litbang Pertanian yaitu jagung
hibrida Bima 19 Uri.
Dosis pupuk cair bioslurry yang digunakan yaitu 50 liter/ha, yang diaplikasikan
dua kali dalam satu musim tanam dengan jeda waktu 14-30 hari dari aplikasi yang
pertama.
Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Penelitian menggunakan data primer meliputi data usahatani seperti input dan
output produksi, harga input dan output, upah tenaga kerja, data keragaan agronomis.
Pengukuran keragaan hasil dilakukan melalui pengambilan ubinan/sampel meliputi
panjang tongkol, jumlah baris, bobot 1000 biji dan hasil ubinan.
Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, data yang
diperoleh dianalisis secara tabulasi yang meliputi data keragaan hasil dan parameter
jagung, analisis finasial usahatani meliputi struktur biaya, penerimaan, keuntungan,
imbalan bagi modal (return to capital), imbalan bagi tenaga kerja (return to labor), dan
kelayaan usahatani.
Analisis keuntungan usahatani
Analisis keuntungan usahatani dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan
usahatani. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keuntungan
yang diterima petani pada usahatani jagung dengan penerapan PTT selama satu periode
proses produksi (satu musim tanam). Indikator yang digunakan dalam perhitungan
keuntungan usahatani yaitu: (1) jika biaya usahatani lebih besar dari penerimaan maka
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usahatani dikatakan rugi, (2) jika biaya usahatani sama dengan penerimaan maka
usahatani berada pada titik impas (break event point), dan (3) jika biaya usahatani lebih
kecil dari penerimaan maka usahatani dikatakan untung. Keuntungan usahatani diperoleh
dari selisih antara penerimaan usahatani dengan biaya usahatani. Dalam usahatani,
besarnya biaya yang dikeluarkan umumnya dibagi menjadi biaya tunai dan biaya tidak
tunai (biaya diperhitungkan). Biaya tunai dikeluarkan oleh petani secara tunai dalam
bentuk uang. Sedangkan biaya diperhitungkan dikeluarkan petani tidak dalam bentuk
uang, namun tetap harus diperhitungkan dalam kegiatan usahatani. Oleh karena itu,
rumus untuk mencari besarnya keuntungan usahatani dapat ditulis seperti pada persamaan
berikut :
π = TR – (Bt + Bd)
Dimana:
π
= Keuntungan bersih usahatani (Rp)
TR
= Total penerimaan usahatani (Rp)
Bt
= Biaya tunai (Rp)
Bd
= Biaya diperhitungkan (Rp)
Hasil analisis penerimaan dan biaya juga dapat menunjukkan manfaat dari suatu
usahatani melalui perhitungan R/C ratio. Analisis imbangan penerimaan dan biaya (R/C
rasio) digunakan untuk melihat manfaat usahatani dari besaran penerimaan yang
diperoleh petani atas setiap rupiah yang telah dikeluarkan untuk usahataninya.
Perhitungan rasio imbangan penerimaan dan biaya (R/C rasio) dibagi menjadi dua yaitu
R/C atas biaya tunai dan R/C atas biaya total. R/C atas biaya tunai dihitung dengan
membandingkan total penerimaan dengan biaya tunai yang dikeluarkan. Sedangkan R/C
atas biaya total didapatkan dengan membandingkan total penerimaan dengan biaya total
yang dikeluarkan. Dimana biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tunai dengan
biaya diperhitungkan. Secara matematis rumus untuk mendapatkan nilai R/C rasio
dirumuskan sebagai berikut:
R/C atas biaya tunai = TR/Bt
R/C atas biaya total = TR/(Bt + Bd)
Usahatani dikatakan efisien apabila nilai R/C rasio lebih besar dari satu. Semakin besar
nilai R/C rasio maka menunjukkan kegiatan usahatani semakin efisien.
Imbalan bagi Faktor Produksi
Imbalan bagi faktor produksi yang dianalisis terdiri dari : (1) Imbalan bagi faktor
produksi tenaga kerja (return to labor) dan (2) imbalan bagi faktor produksi modal
(return to capital).
Return to labor diperoleh dari hasil mengurangkan nilai produksi dengan semua
biaya produksi kecuali biaya faktor produksi tenaga kerja, yang secara matematis
dirumuskan sebagai berikut :

Dimana:
Rtb
= Return to Labor (Rp)
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B
b¢i

= Faktor produksi tenaga kerja
= Faktor produksi tenaga kerja tidak tercakup dalam i

Return to capital diperoleh dari hasil mengurangkan nilai produksi dengan
semua biaya produksi kecuali biaya produksi modal, yang secara matematis dirumuskan
sebagai berikut :

Dimana:
RtC
= Return to Capital (Rp)
C
= Faktor produksi modal
C¢i
= Faktor produksi modal tidak tercakup dalam i
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Hasil Jagung dengan Penerapan Bioslurry
Pengukuran hasil panen jagung varietas Bima 19 Uri dengan penerapan pupuk
cair bioslurry di lokasi display teknologi jagung Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo,
Kabupaten Gorontalo dilakukan pada saat tanaman jagung berumur 102 hari setelah
tanam. Pengukuran hasil dan parameter jagung dilakukan dengan ubinan/sampel baik
pada lahan jagung dengan aplikasi bioslurry maupun non-bioslurry. Pengukuran
parameter jagung dilakukan pada saat kadar air 23 persen. Keragaan hasil ubinan jagung
varietas Bima 19 Uri dengan aplikasi pupuk cair bioslurry dan tanpa aplikasi bioslurry
dapat di lihat pada tabel 1 dan tabel 2.
Produktivitas jagung varietas Bima 19 Uri dengan penerapan pupuk cair bioslurry
mencapai 12,32 ton/ha (Tabel 1), lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas jagung
Bima 19 Uri tanpa penerapan bioslurry sebesar 12,08 ton/ha (Tabel 2). Pada kajian ini
input produksi yang digunakan baik pada tanaman jagung bioslurry maupun nonbioslurry sama. Benih yang digunakan per ha yaitu 20 kg. Dosis pupuk anorganik yang
digunakan yaitu Urea sebesar 250 kg/ha dan pupuk majemuk Phonska sebesar 300 kg/ha.
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Tabel 1. Keragaan Hasil Ubinan Pengukuran Parameter Jagung
dengan Penerapan Pupuk Cair Bioslurry di Lokasi
Dungaliyo Kabupaten Gorontalo 2017
No
Panjang Panjang
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Klobot Tongkol
Baris
Dalam l tongkol
Baris
1
22
17
12
34
408
2
27
20
12
40
480
3
24
17
14
36
504
4
26
18
16
29
464
5
24
18
14
31
434
6
25
18
12
33
396
7
19
13
12
24
288
8
24
17
16
27
432
9
22
15
12
33
396
10
29
19
14
37
518
Rata24.2
17.2
13.4
32.4
432
Rata

Varietas Bima 19 Uri
Display Jagung Desa
Bobot
Ubinan

Bobot
1000 biji

12,32

343 gram

Tabel 2. Keragaan Hasil Ubinan Pengukuran Parameter Jagung Tanpa Penerapan Pupuk
Cair Bioslurry di Lokasi Display Jagung Desa Dungaliyo Kabupaten
Gorontalo 2017
Jumlah
Panjang Panjang Jumlah
Jumlah 1
Bobot
No
Bobot Ubinan
Dalam
Klobot Tongkol Baris
tongkol
1000 Biji
Baris
1
22
16
14
34
476
12,08ton/ha
331 gram
2
25
14
14
30
420
3
23
16
12
32
384
4
22
17
14
34
476
5
25
19
16
30
480
6
22
16
14
32
448
7
28
18
14
35
490
8
25
15
14
33
462
9
23
11
14
29
308
10
25
16
12
31
372
Rata2
24
15.8
13.8
32
431.6
Dari hasil pengukuran parameter hasil jagung pada Tabel 1 dan Tabel 2 dapat
diketahui bahwa rata-rata panjang tongkol jagung dengan aplikasi bioslurry mencapai
17.2 cm lebih panjang dibanding dengan rata-rata panjang tongkol jagung Bima 19 Uri
tanpa aplikasi bioslurry yaitu 15.8 cm.
Analisis finasial usahatani jagung dengan penerapan bioslurry
Analisis finansial usahatani jagung dengan penerapan bioslurry ini bertujuan
untuk mengetahui struktur biaya, penerimaan dan keuntungan usahatani yang dilakukan.
Analisis finansial usahatani jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry dapat dilihat
pada tabel 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani jagung dengan aplikasi pupuk
cair bioslurry pada lokasi pengkajian cenderung menambah biaya (biaya input produksi
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cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan usahatani jagung non-bioslurry), oleh
karena input yang digunakan juga cenderung meningkat yaitu pada pembelian pupuk cair
bioslurry dan adanya tambahan biaya tenaga kerja luar keluarga untuk aplikasi pupuk ini
yang dilakukan 2 kali selama satu musim tanam.
Tabel 3. Analisis Finansial Usahatani Jagung dengan Penerapan Pupuk Cair Bio-Slurry di
Lokasi Display Teknologi Jagung Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo,
Kabupaten Gorontalo.
Usahatani Jagung
Bioslurry
Non Bioslurry
Uraian
Nilai
%
Nilai (Rp/ha)
%
(Rp/ha)
Produksi
Harga Jagung per kg
pipilan
Penerimaan

12 320
3 150
38 808 000

Biaya Tunai:
Lahan
Benih
Pupuk Urea
Pupuk Phonska
Pupuk Bioslurry
Herbisida
Tenaga Kerja Luar
Keluarga

17 000
1 300 000
450 000
690 000
500 000
910 000
4 215 000

0.18
13.45
4.66
7.14
5.17
9.42
43.62

Biaya Diperhitungkan:
Tenaga Kerja Dalam
Keluarga
Penyusutan Peralatan

1 558 000

16.12

24 000
8 082 000
9 664 000

Total Biaya Tunai
Total Biaya
Keuntungan Atas Biaya
Tunai
Keuntungan Atas Biaya
Total
R/C Atas Biaya Tunai
R/C Atas Biaya Total
Return to Labor
Return to Capital

12 080
3 150
38 052 000

17 000
1 300 000
450 000
690 000
910 000
3 815 000

0.19
14.83
5.13
7.87
0.00
10.38
43.53

1 558 000

17.78

0.25

24 000

0.27

83.63
100

7 182 000
8 764 000

81.95
100

30 726 000
29 144 000

30 870 000
29 288 000

4.80
4.02
34 917 000
33 035 000

5.30
4.34
34 661 000
32 679 000

Komponen biaya terbesar usahatani jagung, baik dengan penerapan bioslurry
maupun tanpa bioslurry adalah biaya tenaga kerja luar keluarga dengan kisaran rata-rata
lebih dari 59 persen dari total biaya usahatani, dimana tenaga kerja luar keluarga lebih
besar dari tenaga kerja dalam keluarga. Biaya tenaga kerja luar keluarga sebesar lebih
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dari 43 persen dari total biaya. Hasil ini sesuai dengan penelitian Sumarno dan
Najamuddin (2016), Nursan (2015) dan Fadwiwaty (2013) yang mengemukakan bahwa
komponen terbesar usahatani jagung adalah biaya tenaga kerja. Gambaran komponen
biaya ini menunjukkan bahwa usahatani jagung dengan bioslurry merupakan usahatani
yang sarat tenaga kerja (intensive labor). Komponen biaya terbesar berikutnya adalah
biaya benih dan biaya pupuk. Kemudian komponen biaya terkecil pada biaya herbisida
dan lahan.
Jika ditinjau dari sisi penerimaan, hasil kajian menunjukkan bahwa usahatani
jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry lebih memberikan penerimaan usahatani
yang lebih besar dibandingkan dengan usahatani jagung non-bioslurry, karena produksi
yang dihasilkan lebih tinggi. Dari tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa produksi jagung
dengan aplikasi bioslurry lebih tinggi dari non bioslurry. Produksi jagung dengan aplikasi
bioslurry mencapai rata-rata 12,32 ton/ha. Harga jagung yang berlaku di lokasi saat
pengkajian yaitu sebesar Rp 3150,- per kg pipilan kering, sehingga jika dikalikan dengan
produksi akan menghasilkan penerimaan usahatani jagung mencapai Rp38 808 000 /ha.
Sedangkan usahatani jagung tanpa aplikasi pupuk cair bioslurry memperoleh penerimaan
sedikit lebih rendah yaitu sebesar Rp38 052 000/ha, sesuai dengan tingkat produksi yang
mencapai 12,08 ton/ha.
Dengan melihat total biaya dan penerimaan, maka dapat diketahui keuntungan
usahatani yang merupakan selisih antara penerimaan dengan total biaya. Dari perhitungan
selisih penerimaan dengan total biaya, diperoleh keuntungan atas biaya tunai pada
usahatani jagung dengan penerapan bioslury di lokasi pengkajian mencapai Rp30 726 000
/ha dan Rp30 870 000 /ha pada usahatani jagung non-bioslurry. Keuntungan atas biaya
total mencapai Rp 29 144 000 /ha pada usahatani jagung dengan aplikasi bioslurry dan
Rp29 288 000 /ha pada non-bioslurry. Hasil kajian lapang ini, menunjukkan bahwa
keuntungan usahatani jagung dengan aplikasi bioslurry ini lebih rendah jika dibandingkan
dengan usahatani jagung non bioslurry.
Imbalan Bagi Faktor Produksi
Imbalan bagi faktor-faktor produksi terdiri dari imbalan bagi tenaga kerja (return
to labor) dan imbalan bagi modal (return to capital), yang digunakan untuk untuk
mengukur keberhasilan pengelolaan usahatani secara parsial. Hasil analisis pada tabel 3
diatas menunjukkan bahwa nilai Return to Labor pada usahatani jagung dengan aplikasi
pupuk cair bioslurry sebesar Rp34 917 000 per usahatani atau mencapai Rp 484 958 per
HOK. Dari data lapangan, menunjukkan bahwa rata-rata upah tenaga kerja yang yang
berlaku di lokasi pengkajian adalah Rp50 000 per HOK. Dari hasil analisis ini dapat
diketahui bahwa imbalan bagi tenaga kerja lebih tinggi daripada rata-rata upah tenaga
kerja yang berlaku di daerah pengkajian. Hal ini mengindikasikan bahwa usahatani
jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry secara ekonomis menguntungkan karena
imbalan yang diterima petani atas kepemilikan lahannya mampu memberikan imbalan
yang wajar bagi faktor produksi tenaga kerja yang telah dipergunakan dalam menjalankan
usahataninya.
Rata-rata imbalan bagi modal (Return to Capital) per usahatani jagung dengan
aplikasi bioslurry sebesar Rp 33 035 000. Sedangkan hasil observasi lapang
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menunjukkan bahwa rata-rata modal petani jagung dengan penerapan pupuk cair
bioslurry sebesar Rp5 773 000, petani memperoleh imbalan bagi modal karena rasio
imbalan bagi modal terhadap modal yang dimiliki petani adalah sebesar 5.72. Hal ini
berarti bahwa rata-rata petani memperoleh imbalan sebesar 472 persen, dimana setiap
satu rupiah modal yang dimiliki akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 472. Hasil ini
juga mengindikasikan bahwa usahatani jagung dengan penerapan pupuk cair bioslurry
tersebut layak untuk dilakukan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Hasil kajian menunjukkan bahwa produktivitas usahatani jagung dengan penerapan
pupuk cair bioslurry di lokasi pengkajian lebih tinggi usahatani jagung dibanding
tanpa penerapan bioslurry.
2. Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa usahatani jagung dengan penerapan
bioslurry di lokasi pengkajian memberikan penerimaan usahatani yang lebih tinggi
dari non bioslurry karena produksi yang lebih tinggi. Namun demikian, keuntungan
usahatani jagung dengan penerapan bioslurry masih lebih rendah dibanding nonbioslurry olehkarena adanya tambahan biaya produksi. Hasil uji kelayakan
memberikan nilai R/C rasio > 1 yang menunjukkan bahwa usahatani jagung dengan
penerapan bislurry layak untuk dilakukan .
Saran
Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Produksi jagung yang digunakan untuk analisis usahatani pada kajian ini masih
menggunakan data produksi hasil ubinan, sehingga untuk lebih meningkatkan akurasi
analisis usahatani disarankan untuk menggunakan juga data produksi riil.
2. Untuk lebih meningkatkan akurasi hasil analisis pengaruh pupuk cair bioslurry
terhadap peningkatan produksi jagung, perlu dibuat design rancangan percobaan yang
lebih baik di lapangan terkait juga dengan dosis dan waktu aplikasi pupuk cair
bioslurry pada tanaman jagung.
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PENYUSUNAN REKOMENDASI PEMUPUKAN KEDELAI SPESIFIK
LOKASI BERBASIS PUTK PADA DAERAH PENGEMBANGAN
KEDELAI DI SULAWESI SELATAN
Herniwati dan Farida Arief Bulu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
ABSTRAK
Kedelai tetap mendapat perhatian utama pemerintah dan terus diupayakan untuk
dikembangkan sehingga produksi kedelai dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan
dalam rangka menopang program ketahanan pangan menuju kemandirian pangan
nasional. Salah satu upaya pengembangan kedelai adalah dengan memanfaatkan potensi
lahan marginal yang ada. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan inovasi teknologi
guna meningkatkan produktivitas. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifiksi status hara
P dan K tanah dan tetapan pemupukannya terhadap kedelai pada lahan kering sub
optimal dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK).
Kajian
dilaksanakan di Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep dan Kecamatan Galesong dan
Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hasil pengamatan, status hara P wilayah survey
beragam. Dari 1.729,94 ha yang di survey, sekitar 99,53% area survey berstatus hara P
rendah hingga sedang, sementara yang berstatus hara P tinggi hanya 0,47%. Untuk
Kabupaten Takalar, sekitar 93,5% dari luas area survay 194,5 ha menunjukkan kadar P
tanah berstatus hara`sedang, sementara berstatus hara P tinggi sekitar 35 % dan 2,3 %
berstatus hara rendah.Status hara K pada wilayah survey Kabupaten Pangkep beragam
mulai dari status hara K rendah hingga sedang. Sekitar 47,2% area survay memiliki
status hara K rendah, 52,8% berstatus hara K sedang. Untuk Kabupaten Takalar
didapatkan bahwa kadar hara K tanah hampir 57% (110,79 ha) lahan berstatus hara K
rendah, hampir 43% (83,56 ha) berstatus hara K sedang. Rekomendasi pemupukan SP
36 beragam menurut tingkat status hara P, sekitar 100 – 250 kg/ha SP36. Rekomendasi
pemupukan K juga beragam sesuai dengan kondisi status hara K tanah, sekitar 75 – 100
kg KCl/ha. Sementara itu, rekomendasi pemupukan urea, kapur dan pupuk organik sama
di semua wilayah survey sesuai dengan kondisi kemasaman dan kadar C-organik tanah,
masing-masing 350 kg urea, 500 kg kapur dan 2000 kg pupuk kandang/ha. Rekomendasi
pemupukan SP36 beragam menurut tingkat status hara P, sekitar 100 -250 kg SP36/ha.
Rekomendasi pemupukan K juga beragam sesuai dengan kondisi status hara K tanah,
yaitu 75 – 100 kg KCl/ha. Untuk rekomendasi pemupukan urea, kapur dan pupuk
organik sama di semua wilayah survay sesuai dengan kondisi tingkat kadar C-organik
dan kemasaman tanah, yaitu masing-masing 350 kg urea, 500 kg kapur dan 2.000 kg
pupuk organik.
Kata Kunci : Lahan Sub Optimal, Status hara, rekomendasi pemupukan, PUTK, Kedelai
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PENDAHULUAN
Kebutuhan kedelai di Indonesia terus meningkat dibandingkan tingkat produksi
nasional yang cenderung menurun. Peluang untuk peningkatan produksi kedelai cukup
besar karena sumberdaya lahan di Indonesia cukup besar. Salah satu potensi lahan yang
dapat digunakan adalah lahan sub optimal. Lahan suboptimal merupakan lahan yang
telah mengalami degradasi atau lahan yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah
dan tidak dapat didukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Lahan suboptimal terdiri
atas tanah mineral dan tanah rawa. Untuk tanah mineral diantaranya dapat berupa tanah
mineral masam baik kering maupun lahan sawah bukaan baru.
Di Sulawesi Selatan terdapat lahan sub optimal yang cukup luas yang potensil
untuk pengembangan kedelai yaitu tanah oxisols dan ultisols. Masalah yang dihadapi
adalah sifat tanah yang masam, miskin hara, kadar Al, Fe, Mn tinggi berpotensi meracuni
tanaman. Guna mengatasi sifat buruk tanah ini, upaya yang mungkin perlu dilakukan
adalah pemberian kapur, aplikasi pupuk organik dan anorganik spesifik lokasi dan
penggunaan varietas unggul kedelai yang toleran.
Pemupukan spesifik lokasi pada dasarnya memberikan pupuk berupa unsur hara
makro maupun hara mikro dalam jumlah, macam dan bentuk yang sesuai dengan
kebutuhan tanaman, dengan cara dan saat pemberian yang tepat sesuai kebutuhan dan
tingkat pertumbuhan tanaman kedelai. Kelebihan pemberian pupuk selain merupakan
pemborosan dana, juga mengganggu keseimbangan unsur - unsur hara dalam tanah dan
pencemaran lingkungan (Adiningsih et al.,1989; Moersidi et al.,1991; Rochayati et
al.,1991), sedangkan pemberian pupuk yang terlalu sedikit tidak dapat memberikan
tingkat produksi kedelai yang optimal. Tisdale et al . (1985 ) dan Bastari (1996)
menambahkan bahwa pemberian pupuk yang melebihi kebutuhan tanaman yang
dilakukan untuk meningkatkan produksi apabila dilakukan secara terus-menerus dan
tanpa upaya pengembalian unsure-unsur yang diserap tanaman akan berakibat merugikan
kesuburan tanah dan merusak sifat fisik dan kimia tanah.
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk dan mengefisienkan
penggunaannya adalah melalui pemupukan berdasarkan status hara tanah. Untuk itu,
status hara tanah perlu diketahui melalui analisis tanah baik di laboratorium maupun di
lapang dengan penggunaan alat PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering). Sehubungan
dengan itu pengambilan contoh tanah perlu dilakukan dalam rangka menentukan status
(kadar) hara tanah dan tetapan pemupukannya.
Kajian
ini bertujuan untuk
mengidentifiksi status hara P dan K tanah dan tetapan pemupukannya terhadap kedelai
pada lahan kering sub optimal dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering
(PUTK).
METODOLOGI
Kegiatan pengkajian dilaksanakan di lahan sub optimal yang potensial untuk
pengembangan kedelai di Sulawesi Selatan yang merupakan lahan kering yaitu di
Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkajene Kepulauan serta Kecamatan Galesong dan
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Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Berlangsung mulai bulan Januari hingga
Desember 2016.
Kajian dilaksanakan dengan metode observasi. Pemilihan lokasi secara sengaja
(purposive sampling) yaitu pada daerah sub optimal yang potensial untuk pengembangan
kedelai.
Pengambilan Contoh Tanah
Contoh tanah diambil berdasarkan keseragaman areal/hamparan, keadaan
topografi, tekstur tanah, keragaman tanaman, penggunaan tanah, input yang diberikan,
serta sejarah penggunaan lahannya. Selanjutnya ditentukan satu hamparan lahan yang
kurang lebih homogen yang dapat mewakili karakteristik lahan tersebut. Berdasarkan
pengelompokan satuan tanah didapatkan sekitar 98 titik pengambilan sampel di
kabuapten Pangkep dan 46 titik di Kabupaten Takalar. Pengambian
contoh
tanah
individu dilakukan secara`acak. Contoh tanah diambil dalam keadaan lembab basah atau
kering. Contoh tanah individu diambil dengan bor tanah, cangkul atau sekop pada
kedalaman 0 sampai 20 cm. Contoh tanah diaduk merata dalam ember plastik sampai
homogen kemudian diambil sebanyak ½ kg dan dimasukkan kedalam plastik lalu diberi
label.
Pengukuran Status Hara
Sampel tanah yang telah diambil, langsung dianalisis dengan menggunakan
Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) dengan urutan penetapan (1) Contoh tanah kurang
lebih sebanyak ½ sendok stainless dimasukkan ke dalam tabung reaksi, atau tanah
diambil sebanyak 0,5 ml sesuai dengan batas yang tertera pada tabung; (2) Selanjutnya
ditambahkan pengekstrak dan diaduk hingga tanah dan larutan homogen dengan
pengaduk kaca. Pengekstrak ditambahkan sesuai dengan urutannya; (3) Larutan dalam
tabung didiamkan sekitar ± 10 menit hingga timbul warna. Warna yang muncul pada
larutan jernih dipadankan dengan warna yang disediakan; (4) Status hara P dan K tanah
dikelompokkan menjadi 3 kelas status yautu rendah, sedang, dan tinggi. C-organik dibuat
2 kelas yaitu < 3 % tergolong rendah dan > 3% tergolong sedang sampai tinggi; (5)
Rekomendasi pemupukan P, K, C-organik dan kebutuhan kapur ditentukan sesuai dengan
bacaan status hara hasil pengujian (6) Berdasarkan status hara tanah dapat diketahui
kebutuhan pupuk P dan K yang dibutuhkan oleh tanaman Kedelai. Parameter yang
diamati adalah status hara P dan K, kemasaman (pH), kebutuhan pupuk P dan K serta
kebutuhan kapur. Tahapan rekomendasi pupuk dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1. Rekomendasi Pupuk Berdasarkan Status Hara Tanah untuk Tanaman Kedelai
dengan PUTK
Status Hara Tanah
Rekomendasi Pemupukan
SP 36
KCl
Urea
Kapur
Pupuk Organik
Rendah
Sedang
Tinggi

---------------------------- kg/ha ------------------------------250
100
350 (400)
500
175
75
750
100
50
- 1000-2000

2000
1000
1000

Pemetaan Status Hara
Hasil pengukuran status hara selanjutnya dipetakan dengan menggunakan peta
digital yang diolah dengan menggunakan software Artview dan bantuan Google Earth.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten Pangkajene Kepulauan
Karakteristik Lokasi Penelitian
Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Karakteristik Lokasi terpilih di Kabupaten Pangkajene Kepulauan yaitu di Kecamatan
Balocci. Lokasi tersebut merupakan daerah pengembangan kedelai di Kabupaten
Pangkep yang merupakan agroekosistem lahan sawah tadah hujan dimana air tidak
selamanya tersedia untuk menanam padi sawah. Daerah ini merupakan daerah yang
berada pada perbukitan kapur sehingga kondisi kesuburan tanah dapat menjadi faktor
pembatas (sub optimal). Pertanaman kedelai di lokasi ini dilakukan petani setelah
menanam padi sawah pada musim kering bila tidak ada hujan. Sumber air untuk tanaman
kedelai jika tidak ada hujan yaitu dengan cara pompanisasi.
Jenis tanah pada lokasi penelitian tergolong sub ordo Dystrudepts ordo
Incepstisols (2001), yaitu tanah-tanah yang sudah mulai berkembang. Tanah Inceptisol di
Indonesia adalah tanah yang cukup luas bagi lahan pertanian, luasnya sekitar 70.52 juta
ha (37.5%) sehingga sangat berpotensi untuk budi daya tanaman pangan, jika dikelola
dengan tepat dan sesuai (Puslittanah, 2000).
Tingkat keasaman tanah, pH tanah
umumnya termasuk agak masam, dengan kadar bahan organik yang umumnya rendah.
Hal ini berdampak pada terbatasnya suplai hara yang dibutuhkan tanaman untuk
menopang pertumbuhan dan produksi tanaman yang optimal.
Status Hara P dan K
Hasil pengamatan, status hara P wilayah survey beragam dari rendah hingga
tinggi. Dari 1.729,94 ha yang di survey, sekitar 99,53% area survey berstatus hara P
rendah hingga sedang, sementara yang berstatus hara P tinggi hanya 0,47%. Hal ini
sesuai dengan Abdurachman et al.(2008) bahwa umumnya lahan kering seperti Inceptisol
memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah (NPK rendah).
Status hara K pada wilayah survey juga beragam mulai dari status hara K
rendah hingga sedang. Sekitar 47,2% area survay memiliki status hara K rendah, 52,8%
berstatus hara K sedang.
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Data luas area berdasarkan status hara P dan K dapat dilihat pada Tabel berikut 2.
Tabel 2.
Data Luas Area Pertanaman Kedelai Berdasarkan Status Hara P dan K,
Pangkep 2016
Karakteristik
Status Hara
Jumlah
Hara
Rendah
Sedang
Tinggi
Tana
h
_________________ ha __________________
P
1.061,02
586,93
82,03
1.729,94
(65,63%)
(33,9%)
(0,47%)
(100%)
K
816,86
913,08
0
1.729,94
(47,2%)
(52,8%)
(0%)
(100%)
Berdasarkan analisis data pengelompokan status hara di Pangkep menunjukkan ada
enam kelompok (unit) status hara P dan K yang dapat dilihat dalam Tabel 3.
Tabel 3. Data Luas Area Berdasarkan Pengelompokan Status P dan K Pangkep 2016
K
Rendah
Sedang
Tinggi
Jumlah
P
_________________ ha __________________
Rendah
585,97
475,05
1,061,02
( 33,9%)
(27,5%)
(61,4%)
Sedang

185,62
(10,6%)

401,31
(23,2%)

-

586,93
(33,9%)

Tinggi

45,27
36,72
81,99
(2,7%)
(2,1%)
(4,7%)
Jumlah
816,86
913,08
1.728,97
(47,3)
(52,7)
(100,0)
Enam (6) kelompok status hara P dan K tersebut yaitu kelompok status hara : 1).P
rendah – K rendah; 2). P rendah – K sedang; 3). P sedang – K rendah ; 4). P sedang – K
sedang; 5) P tinggi – K rendah; dan 6).P tinggi – K sedang.
Data menunjukkan bahwa terdapat 33,9 % luas area berstatus hara P rendah – K
rendah (kelompok 1); 27,5% berstatus hara P rendah – K sedang (Kelompok 2); 23,2%
berstatus hara P sedang – K sedang (kelompok 4); dan kurang dari 10% kelompokkelompok lainnya.
Hardjowigeno (2003) mengungkapkan bahwa kendala yang dapat membatasi
pertumbuhan dan produksi tanaman pada lahan kering adalah rendahnya kesuburan
disebabkan oleh reaksi tanahnya masam, kandungan aluminium (Al) tinggi dan
kandungan unsur hara rendah, terutama hara makro. Tisdale et al. (1993) mengemukakan
bahwa di lahan kering kandungan unsur hara makro N, P, K, Ca dan Mg rendah, serta
keracunan Al, Mn, dan Fe.
Rekomendasi Pemupukan
Rekomendasi pemupukan P dan K dan pemupukan urea, penambahan kapur dan
pupuk organik didasarkan atas kondisi status hara P dan K tanah serta hasil analisis
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tingkat kemasaman dan kadar C-organik tanah. Hasil penyusunan rekomendasi tersebut
dapat dilihat pada Tabel 4. Rekomendasi pemupukan SP 36 beragam menurut tingkat
status hara P, sekitar 100 – 250 kg/ha SP36. Rekomendasi pemupukan K juga beragam
sesuai dengan kondisi status hara K tanah, sekitar 75 – 100 kg KCl/ha. Sementara itu,
rekomendasi pemupukan urea, kapur dan pupuk organik sama di semua wilayah survey
sesuai dengan kondisi kemasaman dan kadar C-organik tanah, masing-masing 350 kg
urea, 500 kg kapur dan 2000 kg pupuk kandang/ha.
Tabel 4.
Rekomendasi pemupukan P dan K berdasarkan status hara P dan K dan
rekomendasi pemupukan urea, kapur dan pupuk organik berdasarkan hasil
analisis tingkat kemasaman dan C-organik, Pangkep 2016
Rekomendasi Pupuk
No
Status Hara P dan K
SP 36
KCl
Urea
Kapur
Organik
_________________ kg/ha __________________
1.
P-rendah,
K-rendah,
agak
250
100
350
500
2.000
masam, Crendah
2.
P-rendah,
K-sedang,
agak
250
75
350
500
2.000
masam, Crendah
3.
P-sedang,
K-rendah,
agak
175
100
350
500
2.000
masam, Crendah
4.
P-sedang,K-sedang,
agak
175
75
350
500
2.000
masam, Crendah
5.
P-tinggi, K-rendah, agak
masam, C100
100
350
500
2.000
rendah
6.
P-tinggi, K-sedang, agak
masam, C100
75
350
500
2.000
rendah
Potensi pertanian tanaman pangan khususnya kedelai berpeluang untuk
ditingkatkan produktifitasnya, salah satunya melalui arahan rekomendasi pemupukan
spesifik lokasi. Peta status hara pada daerah penelitian di Kabupaten Pangajene
Kepulauan, disajikan pada Lampiran 1.
Kabupaten Takalar
Karakteristik Lahan

Kecamatan Galesong dan Galesong Utara Kabupaten Takalar merupakan
daerah pengembangan kedelai di Kabupaten Takalar. Hal inilah yang menjadi

dasar pemilihan lokasi tersebut. Daerah ini merupakan daerah sawah tadah hujan
dan merupakan daerah yang masih dipengaruhi oleh air laut, sehingga daerah
tersebut dapat dikatakan sub optimal dengan beberapa faktor pembatas. Petani
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umumnya menanam Kedelai setelah menanam padi sawah pada musim kemarau.
Pola tanam di daerah ini adalah padi – palawija – palawija.
Jenis Tanah mendominasi daerah survay adalah termasuk ke dalam
ordo Inceptisols. Ordo tanah ini dicirikan oleh sifat-sifat tanah yang sudah mulai
berkembang. Tingkat keasaman tanah, pH tanah umumnya termasuk agak
masam, kadar C-organik juga rendah. Kadar P dan K tanah beragam dari rendah
hingga tinggi.
Status Hara P dan K

Pada wilayah survay ditemukan bahwa hara P statusnya beragam dari
rendah hingga tinggi. Sebagian besar,`104,84 ha (53,9%) dari luas area survay
194,35 ha menunjukkan kadar P tanah berstatus hara`sedang, sementara berstatus
hara P tinggi sekitar 35 % (56,18 ha) dan sisanya 2,3 % (33,31 ha) berstatus
rendah.
Pada wilayah ini pula didapatkan bahwa kadar hara K tanah beragam
statusnya yaitu rendah hingga sedang. Hampir 57% (110,79 ha) lahan berstatus
hara K rendah, hampir 43% (83,56 ha) berstatus hara K sedang. Data luas area
berdasarkan status hara P dan K di Takalar dapat dilihat pada Tabel 5
Tabel 5. Data Luas Area Berdasarkan Status Hara P dan K, Takalar 2016
Karakteristik
Status Hara
Hara
Rendah
Sedang
Tinggi
Tana
h
_________________ ha __________________
P
33,31
104,84
56,20
(17,1%)
(53,9%)
(28%)
K
110,79
83,56
(57,0%)
(43,0%)

Jumlah

194,35
(100%)
194,35
(100%)

Dari hasil analisis data melalui pengelompokan status hara P dan K tanah
di Takalar ditetapkan 6 kelompok status hara P dan K, selanjutnya dapat dilihat
pada Tabel 6
Tabel 6 Data luas area berdasarkan pengelompokan status P dan K, Takalar 2016
K
Rendah
Sedang
Tinggi
Jumlah
P
_________________ ha __________________
Rendah
23,50
9,81
33,31
(12,1%)
(5,1%)
(17,2%)
Sedang
65,77
39,07
104,84
(33,8%)
(20,1%)
(53,9%)
Tinggi
21,52
34,68
56,20
(11,1%)
(17,8%)
(28,9%)
Jumlah
110,79
83,56
194,35
(57 %)
(43 %)
(100,0)
511

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Enam kelompok status hara P dan K dimaksud yaitu kelompok status hara
1).P rendah – K rendah; 2). P rendah – K sedang; 3). P sedang – K rendah ; 4). P
sedang – K sedang; 5) P tinggi – K rendah; dan 6).P tinggi – K sedang
Dari Tabel 6 terlihat bahwa lebih dari 33,8% (65,77 ha) area wilayah
survay berstatus hara P sedang – K rendah (kelompok 3), dan sekitar 20,1% P
sedang – K sedang (Kelompok 4), dan < 17,8 % berstatus P tinggi – K rendah
(kelompok 6), sementara itu dibawah 15% kelompok lainnya.
Rekomendasi Pemupukan

Rekomendasi pemupukan P dan K dan pemupukan urea, penambahan
kapur dan pupuk organik ditetapkan berdasarkan atas kondisi status hara P dan K
tanah serta hasil analisis tingkat kemasaman dan kadar C organik tanah. Hasil
penyusunan rekomendasi tersebut dapat diihat pada tabel 7.
Tabel 7. Rekomendasi Pemupukan P dan K Berdasarkan Status Hara P dan K dan
Rekomendasi Pemupukan Urea, Kapur dan Pupuk Organik Berdasarkan Hasil
Analisis Tingkat Kemasaman Dan C-Organik, Takalar 2016
Rekomendasi Pupuk
No Status Hara P dan K
SP 36
KCl
Urea
Kapur
Organik
_________________ kg/ha __________________
1.

P-rendah, K-rendah

250

100

350

500

2.000

2.

P-rendah, K-sedang

250

75

350

500

2.000

3.

P-sedang, K-rendah

175

100

350

500

2.000

4.

P-sedang,K-sedang

175

75

350

500

2.000

5.

P-tinggi, K-rendah

100

100

350

500

2.000

6.

P-tinggi, K-sedang

100

75

350

500

2.000

Rekomendasi pemupukan SP36 beragam menurut tingkat status hara P,
sekitar 100 -250 kg SP36/ha. Rekomendasi pemupukan K juga beragam sesuai
dengan kondisi status hara K tanah, yaitu 75 – 100 kg KCl/ha. Untuk
rekomendasi pemupukan urea, kapur dan pupuk organik sama di semua wilayah
survay sesuai dengan kondisi tingkat kadar C-organik dan kemasaman tanah, yaitu
masing-masing 350 kg urea, 500 kg kapur dan 2.000 kg pupuk organik. Dengan
pemupukan dan penambahan bahan organik dapat meningkatkan unsur hara pada
tanah tersebut (Puslittanah, 2000). Peta status hara pada daerah penelitian di
Kabupaten Takalar, disajikan pada Lampiran 2.
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KESIMPULAN
1. Rekomendasi pemupukan SP 36 di Balocci Kabupaten Pangkep beragam menurut
tingkat status hara P, sekitar 100 – 250 kg/ha SP36. Rekomendasi pemupukan K juga
beragam sesuai dengan kondisi status hara K tanah, sekitar 75 – 100 kg KCl/ha.
2. Rekomendasi pemupukan SP36 di Galesong dan Galesong Utara Kabupaten
Takalar beragam menurut tingkat status hara P, sekitar 100 -250 kg SP36/ha.
Rekomendasi pemupukan K juga beragam sesuai dengan kondisi status hara K tanah,
yaitu 75 – 100 kg KCl/ha.
3. Potensi pertanian tanaman pangan khususnya kedelai berpeluang untuk ditingkatkan
produktifitasnya, salah satunya melalui arahan rekomendasi pemupukan spesifik
lokasi.
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Lampiran 1. Peta Status Hara P dan K Serta Rekomendasi Pemupukan pada Sentra Tanaman Kedelai di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, 2016
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Lampiran 2. Peta Status Hara P dan K Serta Rekomendasi Pemupukan pada Sentra Tanaman Kedelai di Kabupaten Takalar
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INTENSITAS SERANGAN HAMA DAN PENYAKIT PADI SAWAH
DI SULAWESI TENGGARA
Samrin dan Muhammad Alwi Mustaha
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara
Email :samrinkdi80@gmail.com
ABSTRAK
Hama dan penyakit tanaman bersifat dinamis dan perkembangannya di pengaruhi oleh
lingkungan biotik (fase pertumbuhan tanaman, populasi organisme lain, dsb) dan abiotik
(iklim, agroekosistem, dll). Pada dasarnya semua organisme dalam keadaan seimbang
(terkendali) jika tidak terganggu keseimbangan ekologinya. Dilokasi tertentu, hama dan
penyakit tertentu sudah ada sebelumnya atau datang (migrasi) dari tempat lain karena
tertarik pada tanaman padi yang baru tumbuh. Perubahan iklim stadia tanaman,
budidaya, pola tanam, keberadaan musuh alami, dan cara pengendalian mempengaruhi
di namika perkembangan hama dan penyakit. Kegiatan di laksanakan di Kel.Lalosabila
Kec. Wawotobi Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara mulai bulan JanuariJuni 2016. Tujuan untuk mengetahui intensitas serangan hama dan penyakit padi sawah
di Sulawesi tenggara. Pengamatan hama dan penyakit dengan intensitas serangannya,
pertumbuhan tanaman, dan produksi dilakukan dengan cara menentukan 10 rumpun
contoh secara diagonal pada tiap-tiap varietas di pertanaman. Hasil pengamatan
tercatat bahwa di Lokasi Pengkajian terdapat tujuh jenis Hama dan Penyakit yang
menyerang padi sawah mulai dari fase vegetatif sampai fase Generatif. Jenis-jenis
Hama tersebut adalah Rattus argentiventer ( Tikus), Scirpophaga innotata (penggerek
batang), Cnaphalocrocis medinalis (Hama Putih Palsu), Leptocorisa oratorius (walang
sangit) sedangkan untuk jenis penykait adalah Blast (Blas), Bacterail leaf blight (
Hawar Daun Bakteri ), Brown spot ( Bercak Coklat ). Dari ketujuh jenis hama dan
penyakit yang teramati hama tikus, penggerek batang dan Penyakit blas merupakan
jenis hama dan penyakit yang menyerang semua jenis varietas unggul baru yang di uji.
Produksi Gabah Kering Panen (GKP) tertinggi dihasilkan oleh varietas Inpari 6 (7,6 t
/ha), Inpari 24 (7,1 t/ha), Inpari 15 (6,9 t/ha), Inpari 31 (6,9 t/ha), Inpari 16( 6,6 t/ha),
Ciherang (6,6 t/ha), Mekongga (5,9 t /ha), dan terendah Inpari 30 (4,5 t /ha).
Kata kunci : OPT, Intensitas serangan, padi sawah
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PENDAHULUAN
Padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia, sama
halnya di Sulawesi Tenggara tanaman ini menjadi tanaman pangan utama. Sehingga
peningkatan produktivitasnya sangat diperlukan untuk pencapaian swasembada dan
swasembada berkelanjutan.
Luas panen padi sawah di Sulawesi Tenggara Tahun 2014 yaitu 133.550 ha yang
tersebar di 13 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka,
Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Buton, Muna, Buton Utara, Kota
Kendari, Kota Bau-Bau dan Konawe Kepulauan dengan produksi 636.028 ton atau
produktivitas 4,8 t/ha (BPS Sultra, 2015).
Penerapan teknologi pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang belum utuh dan
parsial serta perubahan iklim menyebabkan usahatani padi sawah belum maksimal. Hal
ini sesuai laporan Abidin el al. (2014), bahwa ketersediaan benih bermutu, penggunaan
pupuk, serangan organisma pengganggu tanaman (OPT) dan ketersediaan air menjadi
simpul permasalahan utama padi sawah di Sulawesi Tenggara.
Dampak langsung perubahan iklim terhadap sektor pertanian antara lain

meningkatnya luas dan frekuensi kegagalan panen. Perubahan pola hujan dan
peningkatan suhu juga menyebabkan penurunan produksi. Sedangkan dampak
tidak langsung berupa perubahan dinamika serangan hama dan penyakit (Las dan
Surmani,
2011).
Hama dan penyakit tanaman bersifat dinamis dan
perkembangannya di pengaruhi oleh lingkungan biotik (fase pertumbuhan
tanaman, populasi organisme lain, dsb) dan abiotik (iklim, agroekosistem, dll).
Pada dasarnya semua organisme dalam keadaan seimbang (terkendali) jika tidak
terganggu keseimbangan ekologinya. Dilokasi tertentu, hama dan penyakit
tertentu sudah ada sebelumnya atau datang (migrasi) dari tempat lain karena
tertarik pada tanaman padi yang baru tumbuh. Perubahan iklim stadia tanaman,
budidaya, pola tanam, keberadaan musuh alami, dan cara pengendalian
mempengaruhi di namika perkembangan hama dan penyakit. Hal penting yang
perlu di ketahui dalam pengendalian hama dan penyakit adalah: Jenis, kapan
keberadaannya di lokasi tersebut, dan apa yang mengganggu keseimbangannya
sehingga perkembangannya dapat di antisipasi sesuai dengan tahapan
pertumbuhan tanaman (makarim, et. al., 2003).
Pada musim hujan, hama dan penyakit yang biasa merusak tanaman padi
adalah tikus, wereng coklat, penggerek batang, lembing batu, penyakit tungro,
blas, dan hawar daun bakteri, dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh
cendawan. Dalam keadaan tertentu, hama dan penyakit yang berkembang dapat
terjadi di luar kebiasaan tersebut. Misalnya, pada musim kemarau yang basah,
wereng coklat pada varietas rentan juga menjadi masalah (Hendarsih, et. al.,
1999). Sedangkan pada musim kemarau, hama dan penyakit yang merusak
tanaman padi terutama adalah tikus, penggerek batang, dan walang sangit.
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Stadia vegetatif, Pada fase ini mulai terjadi peningkatan populasi hama dan
penyakit tertentu, misalnya tikus, penggerek batang, wereng hijau, wereng coklat,
penggulung daun, ulat grayak, tungro, penyakit hawar daun bakteri, dan blas
daun. Apabila kondisinya sesuai, hama mampu berkembang pesat, namun
demikian sejalan dengan perkembangan hama, terjadi pula perkembangan musuh
alami. Sedangkan stadia generatif, pada fase pertumbuhan ini merupakan fase
kritis terhadap serangan berbagai hama dan penyakit, misalnya tikus, walang
sangit, wereng coklat dan berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan
cendawan lainnya. Pada fase ini, keseimbangan hubungan antara berbagai
komponen dalam ekosistem pertanian pada berbagai stadia tumbuh tanaman
sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya lonjakan populasi hama. Selain
itu penggunaan pestisida yang tidak diperlukan sebaiknya dihindari untuk
memberi kesempatan berkembangnya musuh alami. (Atman Roja, 2009)
Dalam laporan direktorat perlindungan tanaman pada tahun 2011 luas
serangan OPT yaitu 769.009 ha dan di Sulawesi tenggara luas serangan OPT
mencapai 28.071ha (Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Tenggara. 2011).
Pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui intensitas serangan
hama dan penyakit padi sawah di Sulawesi tenggara.
METODE PENGKAJIAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Wawotobi BPTP Sulawesi
Tenggara pada musim tanam pertama (MT I) bulan Januari sampai dengan Juni
2016
Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Varietas Unggul Baru (VUB)
Inpari 6, Inpari 15, Inpari 16, Inpari 24, Inpari 30, Inpari 31, Mekongga, Ciherang, pupuk
dan pestisida, karung gabah, peralatan lapang (hand tracktor, pacul, mistar panjang,
caplak, sprayer, timbangan, tali rapia, arit, perontok gabah/tresher dan seed cleaner).
Pelaksanaan lapangan, diawali dengan pengolahan lahan dengan menggunakan
hand traktor, kemudian pembuatan tempat persemaian. Penanaman dilakukan pada saat
bibit telah berumur 15 – 20 Hari Setelah Sebar (HSS). Cara tanam dengan sistem tanam
jajar legowo 2 : 1, jarak tanam 20 x 10 x 40 cm. Pemupukan berdasarkan hasil analisis
PUTS, yaitu pupuk urea 100 kg/ha dan NPK Phonska 350 kg/ha. Cara pemberian yakni
semua dosis pupuk NPK Phonska diberikan pada umur 7 – 14 Hari Setelah tanam (HST)
dan pemupukan Urea 25 - 30 HST. Pengendalian hama penyakit tanaman (OPT) di
lakukan dengan prinsip PHT.
Pengamatan hama dan penyakit dengan intensitas serangannya,

pertumbuhan tanaman, dan produksi dilakukan dengan cara menentukan 10
rumpun contoh secara diagonal pada tiap-tiap varietas di pertanaman. Adapun luas
tiap varietas/perlakuan mengikuti luas petak alami. Data yang diperoleh
dilapangan kemudian ditabulasi secara rata-rata dan deskriptif.
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Untuk menilai intensitas serangan hama dan penyakit yang menyebabkan
kerusakan pada tanaman padi di gunakan rumus :
I=

a

x 100 %

a+b
Keterangan :
I = Intensitas serangan (%)
a = Banyaknya rumpun/ bagian tanaman yang menunjukkan gejala serangan
b = banyaknya rumpun/bagian tanaman yang tidak menunjukkan gejala serangan

Adapun kategori serangan serangga hama dalam pengkajian ini digunakan
pedoman sebagai berikut :





Serangan ringan bila tingkat serangan 0 – 25 %
Serangan sedang bila tingkat serangan > 25 – 50%
Serangan berat bila tingkat serangan > 50 – 90%
Puso bila tingkat serangan > 90%

Sedangkan kategori serangan untuk jenis penyakit adalah sebagai berikut :





Serangan ringan bila tingkat serangan 11%
Serangan sedang bila tingkat serangan 11 – 25%
Serangan berat bila tingkat serangan 25 – 75%
Puso bila tingkat serangan 75 – 100%
HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Hama dan Penyakit
Hasil pengamatan tercatat bahwa di Lokasi Pengkajian terdapat Tujuh jenis
Hama dan Penyakit yang menyerang padi sawah mulai dari fase vegetatif sampai fase
Generatif.
Jenis-jenis Hama
tersebut adalah Rattus argentiventer ( Tikus),
Scirpophaga innotata (penggerek batang), Cnaphalocrocis medinalis (Hama Putih
Palsu), Leptocorisa oratorius (walang sangit) sedangkan untuk jenis penyakit adalah
Blast (Blas), Bacterail leaf blight ( Hawar Daun Bakteri ), Brown spot ( Bercak Coklat
). Dari ketujuh jenis hama dan penyakit yang teramati hama tikus, penggerek batang
dan Penyakit blas merupakan jenis hama dan penyakit yang menyerang semua jenis
varietas unggul baru yang di uji ( Tabel 1).
Tabel 1. Rata-rata intensitas serangan hama dan penyakit padi sawah
Rata-rata Intensitas serangan (%)
Varietas
Tikus
PB
Blas
BC
WS
HDB
HPP
Inpari 6
0,37
6,85
1,11
0
0
0
5,37
Inpari 15
3,12
4,27
4,41
0
0,25
0,15
2,07
Inpari 16
0,7
3,07
1,61
0,52
0
0
4,45
Inpari 24
4,77
3,65
1,09
0
0,2
0,57
3,5
Inpari 30
2,63
5,59
0,32
0
0
0
2,27
Inpari 31
1,99
0,96
0,64
0
0
0,45
0
Mekongga
5,55
3,85
6,66
0
0
0
4,85
Ciherang
0,94
5,84
1,64
0,57
0
0
4,72
520

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Ket :
PB
BC
WS
HDB
HPP

: Penggerek Batang
: Bercak Coklat
: Walang sangit
: Hawar Daun Bakteri
: Hama Putih Palsu

Berdasarkan Tabel 1, bahwa dari tingkat intensitas serangan, hama tikus,
penggerek batang, dan penyakit Blas adalah hama utama pada pertanaman padi
sawah di Kabupatern konawe. Hama lain juga menyerang, tetapi intensitas
serangannya masih ringan. Untuk hama tikus dan penggerek batang, ke dua hama ini
menyukai dan menyerang semua varietas padi sawah yang ditanam karena berdasarkan
deskripsi varietas belum ada varietas yang tahan terhadap serangan tikus dan
penggerek batang, namun serangannnya masih dalam kategori ringan, serangan
tertinggi untuk tikus ( 5,55% ) pada varietas Mekongga dan penggerek batang (6,85%)
pada Varietas Inpari 6 . Serangan tikus mulai teramati pada pengamatan ke-3 (42
Hst). Menurut Murakami (1992), Tikus sawah dapat menyerang pada semua stadia
padi, baik pada saat stadia vegetatif (semai – anakan maksimal), stadia generatif
(bunting – panen), bahkan hingga pasca panen. Serangan tikus sawah pada stadia
generatif menimbulkan kerusakan yang fatal karena padi tidak dapat recovery
dengan pembentukan anakan baru. Rahmini dan Sudarmaji (1997), melaporkan bahwa
padi bunting merupakan pakan yang paling disukai tikus sawah.
Penyakit blas mulai teramati pada pengamatan ke-3 pada daun (leaf Blast) yang
menyerang semua varietas yang di tanam, berdasarkan deskripsi varietas bahwa sebagian
besar varietas yang ditanam tidak mempunyai gen ketahanan terhadap penyakit blas,
disamping itu juga merupakan varietas yang sudah lama dikembangkan dan di tanam
beberapa musim yang lalu. Ketahanan varietas padi terhadap penyakit blas umumnya
mudah patah. Hal ini disebabkan varietas unggul yang telah dilepas akan patah
ketahanannya setelah beberapa musim tanam. Penggunaan varietas tahan tersebut harus
disesuaikan dengan sebaran ras blas yang dominan di suatu daerah. Penanaman padi
sepanjang tahun menciptakan lingkungan kondusif untuk perkembangan penyakit dan
untuk mengendalikannya harus disertai pergiliran varietas atau bahkan rotasi gen
(Santoso dan Nasution, 2011). Curah hujan yang tinggi (terlampir) yang terjadi di
kabupaten konawe, diduga merupakan faktor pendukung berkembangnya penyakit.
Menurut Qi dan Mew (1989), Pada varietas yang peka dan ditambah kondisi lingkungan
yang menguntungkan seperti pemupukan N dengan dosis tinggi disertai kelembaban
udara yang tinggi, terutama musim penghujan akan mendorong terjadinya infeksi dari
cendawan P. grisea. Samrin dan Ratule (2013), telah melaporkan bahwa serangan
penyakit blas di Kab. Konawe mencapai 40,25%.
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Komponen Pertumbuhan Tanaman

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tanaman secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, khususnya Rata-rata
jumlah anakan maksimum, Jumlah anakan Produkti dan Tinggi
Tanaman.Disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata Jumlah Anakan Maksimum, Jumlah Anakan Produktif dan Tinggi
Tanaman Varietas unggul baru.
Jumlah Anakan
Jumlah Anakan Produktif
Tinggi Tanaman
Varietas
Maksimum (Batang)
( Batang)
(cm)
7,6
119,3
Inpari 6
9
10,7
116,6
Inpari 15
13,3
11,5
108,5
Inpari 16
14,5
13
101,9
Inpari 24
13,6
13,9
97,4
Inpari 30
15,4
11,2
113,2
Inpari 31
11,7
10,3
106
Mekongga
12,5
10,6
96,4
Ciherang
11,4
Sumber: Data Primer diolah, 2016

Pengamatan jumlah anakan maksimum dilakukan pada saat tanaman padi
sawah berumur 50 hari setelah tanam. Hasil dari delapan varietas yang diuji
diperoleh jumlah anakan maksimum yang paling banyak adalah Inpari 30 (15,4
batang), disusul Inpari 16 (14,5 batang) ,Inpari 15 (13,3 batang), Mekongga (12,5
batang), Inpari 31(11,7 batang), Ciherang (11,4 batang) dan Inpari 6 (9 batang).
Sedangkan pengamatan jumlah anakan produktif dilakukan pada saat umur
tanaman menjelang panen. Rata-rata jumlah anakan produktif yang dicapai setiap
varietas berbeda-beda, secara berurutan dari yang terbanyak adalah Inpari 30
(13,9 batang), Inpari 24 (13 batang), Inpari 16 (11,5 batang), Inpari 31 (11,2
batang), Inpari 15 (10,7 batang), Ciherang (10,6 batang), Mekongga (10,3 batang)
dan Inpari 6 (7,6 batang). Bila dibandingkan antara jumlah anakan produktif dari
setiap varietas padi yang diuji nampaknya lebih rendah dari deskripsi varietas. Hal
ini dimungkinkan karena faktor lingkungan tumbuh dan pengelolaan tanaman.
Menurut Gardner dalam Husna (2010), jumlah anakan akan maksimal tergantung
pada umur benih, sistem tanam, kesuburan tanah dan lingkungan tumbuh. Jumlah
anakan produktif yang paling banyak adalah pada varietas Inpari 30 (13,9 batang).
Hal ini menunjukkan daya adaptasi varietas Inpari 30 pada Musim Hujan
cenderung lebih baik dibandingkan dengan varietas lainnya. Hasil yang diperoleh
merupakan interaksi genetic dan lingkungan tumbuhnya. Menurut Karim dan
Suhartatik (2009), tanam pindah pada tanaman padi dapat menghasilkan 10
sampai 30 anakan dan kapasitas anakan merupakan salah satu sifat utama yang
penting pada varietas-varietas unggul
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Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman menjelang panen
karena pada umur tersebut, pertumbuhan vegetative terutama tinggi tanaman telah
mencapai ukuran yang optimal. Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa
varietas inpari 6 mempunyai tinggi tanaman yang tertinggi diantara 7 varietas
yang ditanam yaitu (119,3 cm), Inpari 15 (116,6 cm), Inpari 31 (113,2 cm), Inpari
16 (108,5 cm), Mekongga ( 106 cm), Inpari 24 (101,9 cm), Inpari 30 (97,4 cm)
dan Ciherang ( 96,4 cm). Keragaan tinggi tanaman dari beberapa varietas ini
diduga karena dipengaruhi oleh perbedaan varietas yang dikembangkan. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Lukas (1999), bahwa komponen pertumbuhan tinggi
tanaman erat kaitannya dengan sifat genetik masing-masing varietas dan
lingkungan dimana tanaman tumbuh. Tanaman yang tumbuh dengan baik mampu
menyerap hara dari dalam tanah dan kemampuan tanaman memanfaatkan sinar
matahari yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis, sehingga
dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman (Yoshida 1981).
Selanjutnya Allard dan Bradshaw (1964) dalam Fitri (2009), menyatakan bahwa
perbedaan penampilan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan, setiap
varietas mempunyai gen yang sifatnya berlainan maka masing-masing
memberikan keragaan pertumbuhan yang berbeda. Menurut Blum dalam Ernawati
(2009) pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi menunjukkan besarnya alokasi
fotosintat terhadap pertumbuhan tanaman, selain itu juga dipengaruhi oleh suhu
terhadap proses-proses fisiologi tumbuhan. Suhu yang baik bagi pertumbuhan
tanaman adalah antara 22-370C. Suhu yang lebih atau kurang dari batas normal
dapat mengakibatkan pertumbuhan terhambat atau bahkan berhenti.
Komponen Hasil

Hasilpengamatan terhadap komponen hasil disajikan pada tabel 3.
Komponen hasil yang diamati adalah Panjang malai, jumlah gabah isi, Jumlah
gabah hampa, bobot 1000 biji dan produktivitas.
Tabel 3. Rata–Rata Panjang Malai, Gabah Isi, Gabah Hampa, Bobot 1000 Biji dan
Produktivitas Masing-masing Varietas Unggul Baru.
Varietas
Panjang
Jumlah Gabah
Jumlah Gabah
Bobot
Produksi
malai (cm)
Isi permalai
Hampa permalai 1000biji
(biji )
(biji )
(gram)
Inpari 6
27,2
116,5
22,9
27,13
7,6
Inpari 15
26,4
115,5
6,8
29,98
6,9
Inpari 16
26,3
99,7
22,9
27,10
6,6
Inpari 24
27,5
99,8
23,5
29,55
7,1
Inpari 30
23,6
107,8
7,8
27,26
4,5
Inpari 31
27,0
123,9
20,4
26,36
6,9
Mekongga
24
110,7
15
26,73
5,9
Ciherang
24,6
108,7
27,7
28,57
6,6
Sumber : Data Primer diolah, 2016
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Data panjang malai bervariasi antara 24 – 27,5 cm. Panjang malai tertinggi
terdapat pada varietas Inpari 24 (27,5 cm), berikutnya Inpari 6 (27,2 cm), Inpari
31 (27,0 cm), Inpari 15 (26,4 cm), Inpari 16 (26,3 cm), Ciherang ( 24,6 cm),
Mekongga ( 24 cm), dan Inpari 30 (23,6 cm). Keragaan panjang malai dari
beberapa varietas ini diduga karena dipengaruhi oleh perbedaan varietas yang
dikembangkan. Menurut Susanti et al. (2008) bahwa pembentukan malai sangat
dipengaruhi ketersediaan unsur hara dan air. Semakin tercukupinya kebutuhan
hara dan air, proses pembentukan malai semakin sempurna, sehingga peluang
terbentuknya bulir gabah per malai akan semakin banyak. Jumlah bulir gabah
akan mempengaruhi hasil panen.
Jumlah gabah isi tertinggi terdapat pada inpari 6 (116,5 bulir) dan terendah
Inpari 16 (99,7 bulir). Jumlah gabah isi diduga di pengaruhi oleh perbedaan
varietas. Virmani (1994) menyatakan bahwa perbedaan varietas akan
menyebabkan perbedaan jumlah gabah isi permalai, karakter ini merupakan
karakter penting dalam menentukan hasil gabah. Sementara itu, Kim (1985)
melaporkan bahwa faktor lingkungan seperti kepadatan tanaman berpengaruh
nyata terhadap jumlah gabah isi per malai.
Produksi Gabah Kering Panen (GKP) tertinggi dihasilkan oleh varietas
Inpari 6 (7,6 t /ha), Inpari 24 (7,1 t/ha), Inpari 15 (6,9 t/ha), Inpari 31 (6,9 t/ha),
Inpari 16( 6,6 t/ha), Ciherang (6,6 t/ha), Mekongga (5,9 t /ha), dan terendah Inpari
30 (4,5 t /ha). Perbedaan komponen pertumbuhan dan hasil dari masing-masing
varietas erat kaitannya dengan sifat genetic dan hasil interaksinya dengan
lingkungan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Karim dan Suhartatik (2009),
bahwa produktivitas suatu penanaman padi merupakan hasil akhir dari pengaruh
interaksi antara factor genetic varietas tanaman dengan lingkungan dan
pengelolaan melalui suatu proses fisiologik dalam bentuk pertumbuhan tanaman.
Selanjutnya Menurut Arifin et al. (1999), jumlah butir isi permalai
berkorelasi positif dengan hasil tanaman begitu juga dengan jumlah butir hampa
dan bobot butir gabah isi merupakan salah satu penentu terhadap hasil.
Penampilan pertumbuhan dan hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor
genotife, faktor lingkungan, dan interaksi genotife x lingkungan. Beberapa
genotife menunjukkan reaksi spesifik terhadap lingkungan tertentu dan beberapa
varietas yang diuji di berbagai lokasi menunjukkan daya produksi yang berbeda
pada setiap lokasi ( Harsanti et al. 2003). Lebih lanjut Marzuki et al. (1997)
menjelaskan bahwa faktor lokasi, musim, varietas berpengaruh nyata terhadap
hasil gabah, berat 1.000 butir, banyaknya malai/rumpun, jumlah gabah isi dan
hampa/malai.
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KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
1. Terdapat Tujuh jenis Hama Dan Penyakit yang menyerang padi sawah yaitu Rattus
argentiventer ( Tikus), Scirpophaga innotata (penggerek batang), Nymphula
depunctalis (hama putih), Leptocorisa oratorius (walang sangit) sedangkan untuk
jenis penykait adalah Blast (Blas), Bacterail leaf blight ( Hawar Daun Bakteri ),
Brown spot ( Bercak Coklat ), Hama tikus, penggerek batang dan Penyakit blas
merupakan jenis hama dan penyakit yang menyerang semua jenis varietas unggul
baru yang di uji
2. Intensitas serangan tertinggi untuk hama tikus terdapat pada varietas Mekongga (
5,55%), tertinggi untuk hama penggerek batang pada varietas Inpari 6 (6,85%) dan
tertinggi untuk penyakit blas pada varietas Mekongga ( 6,66%).
3. Produksi tertinggi dihasilkan oleh varietas Inpari 6 (7,6 t /ha), diikuti oleh Inpari 24
(7,1 t/ha), Inpari 15 (6,9 t/ha), Inpari 31 (6,9 t/ha), Inpari 16( 6,6 t/ha), Ciherang (6,6
t/ha), Mekongga (5,9 t /ha), dan terendah Inpari 30 (4,5 t /ha).
SARAN
Perlu dilakukan pengkajian tentang pengendalian hama dan penyakit melalui
penggunaan varietas unggul baru (VUB) padi sawah pada 2 musim yang berbeda yaitu
pada musim kemarau dan musim hujan.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan sebesar-besarnya kepada Bapak Sapiuddin,
Paulus Milkiades, S.ST, Surahman dan Bahar yang telah banyak membantu dalam
pengumpulan data selama kegiatan pengkajian dilaksanakan.
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KAJIAN SISTEM PENGOLAHAN TANAH DAN VARIETAS
TERHADAP KUALITAS JAGUNG DI SULAWESI SELATAN
Wanti Dewayani, Erina Septianti dan Amir Syam
BPTP Balitbangtan Sulawesi Selatan
Hp: 081333543076
Email : wanti.abid@gmail.com
ABSTRAK
Untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional dan menekan volume impor, pemerintah
telah mencanangkan program peningkatan produksi jagung sejak 2007 dengan sasaran
swasembada. Berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas telah dilakukan
antara lain dengan sistem pengolahan tanah dan adaptasi varietas. Penelitian ini
dilaksanakan di laboratorium BPTP Sulawesi Selatan pada bulan Januari sampai
Desember 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan acak kelompok pola faktorial
dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah sistem olah tanah saat tanam (Tanpa olah
tanah (TOT)) dan Olah tanah sempurna (OTS)) dan faktor kedua adalah varietas (Bima
19, Bima 20, Pioner 27 dan DK 95). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada interaksi
nyata antara sistem olah tanah dan varietas terhadap berat 100 biji, kadar air, kadar
pati, kadar lemak, kadar abu, serat kasar dan beta karoten. Sedangkan parameter
panjang tongkol, lebar tongkol, jumlah biji per tongkol dan berat biji per tongkol, tidak
ada interaksi nyata antara sistem olah tanah dan varietas jagung. Perlakuan TOT +
varietas Bima 20 menghasilkan jagung dengan kandungan tertinggi pada protein
(9,66%) dan lemak (6,29%), sedangkan beta karoten tertinggi pada perlakuan TOT +
varietas Pioner 27 yaitu 0,68 ppm. Sedangkan perlakuan OTS + varietas Pioner 27
memiliki kadar air (10,03%) dan kadar abu (1,21%) terendah, dan tertinggi kadar pati
(53,97%) dan karbohidrat (76,50%).
Kata kunci : jagung, kualitas, olah tanah, varietas

PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditi pangan yang mempunyai peranan
strategis dalam perekonomian nasional. Kebutuhan terhadap komoditi ini terus
meningkat, baik untuk pangan maupun untuk pakan dan industri, apalagi dengan
berkembangnya usaha peternakan di Indonesia akhir-akhir ini. Pada saat produksi dalam
negeri tidak mendukung, pemerintah harus mengimpor jagung untuk memenuhi
kebutuhan tersebut.
Untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional dan menekan volume impor,
pemerintah telah mencanangkan program peningkatan produksi jagung sejak 2007
dengan sasaran swasembada. Berbagai upaya peningkatan produksi dan produktivitas
telah dilakukan, namun untuk itu perlu menerapkan upaya yang terfokus, sinergi dan
terintegrasi baik dari segi pembinaan maupun pembiayaan.
Produksi jagung di Indonesia pada Tahun 2011 sebesar 17,6 juta ton dan
Tahun 2012 meningkat sebesar 19,4 juta ton. Sementara produksi jagung di Sumatera
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Utara Tahun 2011 sebesar 1,2 juta ton dan Tahun 2012 naik sebesar 1,3 juta (BPS,
2013).
Rendahnya produksi jagung di tingkat petani dapat mempengaruhi produksi
secara Nasional. Hal ini dimungkinkan ada kaitannya dengan penggunaan varietas,
pengolahan tanah dan kepadatan tanaman persatuan luas yang tidak sesuai untuk
pertumbuhan tanaman jagung, dan keragaman produktivitas tersebut diduga disebabkan
adanya perbedaan penggunaan benih bersertifikat, teknologi budidaya kurang memadai,
pola tanam yang tidak sesuai, ketidak tersediaan air dan kondisi sosial ekonomi petani.
Pengerjaan olah tanah merupakan persiapan tanam dan sering dikelompokkan
menjadi olah tanah pertama yang tujuannya untuk menata ulang bongkahan tanah dan
struktur tanah menjadi remah, sehingga memungkinkan peresapan air lebih cepat,
pertukaran udara yang cukup serta dapat mengendalikan gulma, sedangkan olah tanah
kedua untuk menciptakan kondisi tanah yang lebih halus. Tetapi pengolahan tanah yang
intensif dapat menyebabkan tanah menjadi peka terhadap erosi permukaan dan air tanah
cepat menguap, karena penurunan bobot isi tanah dan akhirnya mengakibatkan tanaman
mengalami kekeringan. (Tas, 2008).
Penyiapan lahan tanpa olah (TOT) tanah merupakan salah satu alternatif
pengolahan tanah untuk jagung selain penyiapan lahan dengan olah tanah sempurna
(OTS). Sistem olah tanah sempurna tanpa disadari memicu terjadinya degradasi
lingkungan dan menurunnya produktifitas tanah. Aplikasi TOT di lapangan sangat
berkait dengan penggunaan herbisida purna tumbuh, sistemik dan non-selektif untuk
mengendalikan gulma dan sisa tanaman sebelumnya.
Pengertian tanpa olah tanah (TOT) adalah cara penanaman tanpa perlakuan
persiapan lahan seperti pembalikan dan penggemburan tanah terlebih dahulu, hanya
diperlukan lubang untuk membenamkan benih kedalam tanah. Cara menanam jagung
tanpa olah tanah ini tidak bisa diterapkan di semua jenis lahan. Hanya lahan yang
memiliki tingkat kegemburan tertentu yang cocok untuk metode ini. Tanah yang keras
tidak bisa menerapkan metode tanpa olah tanah (Anonim, 2016).
Disamping itu industri pangan olahan berbasis jagung memerlukan informasi
tentang karakteristik sifat fisikokimia dan fungsional pati dan beta karoten setiap varietas
jagung. Dari hasil penelitian Suarni dkk. (2013) dilaporkan bahwa rendemen pati dan
kadar pati tertinggi diperoleh dari varietas Srikandi putih dan terendah dari varietas
Palakka dan Krisna.
Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem
pengolahan tanah dan adaptasi varietas terhadap kualitas jagung di Sulawesi Selatan.
BAHAN DAN METODA
Penelitian dilakukan di Desa Tanrara, Kecamatan Bontonompo Selatan,
Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Januari hingga Desember 2014.
Bahan percobaan yang digunakan adalah jagung varietas Bima 19, Bima 20, Pioner 27
dan DK 95. Rancangan yang digunakan adalah acak kelompok pola faktorial dengan tiga
ulangan. Faktor pertama adalah sistem olah tanah (2 level) yaitu tanpa olah tanah (TOT)
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dan olah tanah sempurna (OTS). Faktor kedua adalah varietas (4 level) yaitu Bima 19,
Bima 20, Pioner 27 dan DK 95.
Pengamatan dilakukan terhadap kualitas fisik dan gizi jagung. Pengamatan
kualitas fisik mencakup panjang tongkol, lebar tongkol, jumlah biji per tongkol, berat biji
per tongkol dan berat 100 biji jagung. Sedangkan kualitas gizi mencakup kadar air, kadar
abu, serat kasar, protein, lemak, pati dan beta karoten.
Data yang terkumpul ditabulasi dan diolah dengan analisis ragam Analysis of
variance (ANOVA). Bila uji F menunjukkan hasil yang berbeda nyata, maka pengujian
diteruskan dengan uji berganda DMRT (Duncan Multiple Range Test) (SAS, 1999).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kualitas Fisik Jagung
Dari hasil uji statistik, tidak ada interaksi nyata antara sistem olah tanah dengan
varietas terhadap panjang tongkol, lebar tongkol, jumlah biji pertongkol dan rerata berat
biji per tongkol (Tabel 1, 2, 3 dan 4).
Di pihak lain, ada interaksi nyata antara sistem olah tanah dengan varietas
terhadap rerata berat 100 biji (Tabel 5). Hal ini dikarenakan perlakuan tanpa olah tanah
dapat menyebabkan pertumbuhan morfologi akar jagung secara horizontal relatif
pendek dan lebih besar sehingga perakaran banyak terakumulasi pada lapisan oksidasi
(zonasi hara). Dengan demikian hara lebih efesien diabsorbsi oleh akar tanaman dan
seterusnya diangkut ke batang tanaman (Larosa et.al., 2014). Hal ini sesuai dengan
pernyataan Lamid (2001) yang menyatakan bahwa penerapan tanpa olah tanah lebih
banyak mengabsorbsi hara sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan vegetatif dan
reproduktif tanaman. Selain itu, aplikasi herbisida membantu mempercepat pelapukan
gulma. Hasil lapukan tersebut akan tinggal secara in situ dan menyumbang kandungan Corganik tanah.
Secara kuantitas, tidak ada perbedaan nyata antara sistem olah tanah sempurna
dan sistem tanpa olah tanah, baik varietas Bima 19, Bima 20, Pioner 27 dan DK. Namun
secara kualitas, yaitu peningkatan berat 100 biji, nyata lebih tinggi pada perlakuan sistem
tanpa olah tanah (TOT). Saat ini selain kuantitas juga diperhatikan kualitas dan efisiensi
(pengurangan biaya pengolahan tanah). Sehingga sistem tanpa olah tanah dapat
direkomendasikan karena hasil jagung kuning dapat meningkatkan berat rerata 100 biji
jagung kuning.
Kelebihan penerapan metode tanpa olah tanah adalah a) mempersingkat waktu
budidaya karena petani tidak perlu melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu, b)
menghemat ongkos tenaga kerja, c) menghindari kerusakan tanah, karena tanah yang
terlalu sering dibalik dan digemburkan akan mengalami pengerasan dalam jangka
panjang, d) tanah yang dibajak atau digemburkan akan terbuka, sehingga ada potensi
hilangnya mineral tanah dan e) dapat mengurangi erosi lapisan hara tanah bagian atas
karena proses pengolahan tanah (Anonim, 2016).
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Tabel 1. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Rata-Rata Panjang Tongkol Beberapa
Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
TOT
158.00 a
149.78 a
150.40 a
158.00 a
OTS
160.30 a
153.05 a
147.95 a
165.40 a
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Tabel

2. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Rata-rata Lebar Tongkol beberapa
Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
TOT

42.98 a

40.68 a

42.70 a

40.35 a

OTS
45.18 a
45.35 a
40.48 a
40.50 a
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Tabel 3. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Rata-rata Jumlah Biji Per Tongkol
Beberapa Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
TOT

443.75 a

429.75 a

456.75 a

460.25 a

OTS
521.50 a
460.25 a
532.00 a
489.00 a
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Tabel

4. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Rata-rata Berat Biji Per Tongkol
Beberapa Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner
DK 95

Tanpa olah tanah (TOT)

133.75 a

137.25 a

152.00 a

136.00 a

Olah tanah sempurna (OTS)
167.75 a
151.75 a
144.00 a
149.00 a
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
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Tabel 5. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Rata-Rata Berat 100 Biji Beberapa
Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK
Tanpa olah tanah (TOT)

34.25 a

32.75 ab

30.25 abc

24.75 d

Olah

tanah
sempurna
29.50 abcd
28.25 bcd
24.75 d
25.75 cd
(OTS)
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Kualitas Gizi jagung
Kadar air
Pada Tabel 6 terlihat bahwa dari hasil sidik ragam, ada interaksi nyata antara
sistem olah tanah dan varietas terhadap kadar air jagung. Kadar air tertinggi pada
perlakuan TOT dengan varietas DK 95 yaitu 11.39% dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya. Tingginya kadar air ini akan menyebabkan biji jagung tidak tahan disimpan lama
dan akan menurunkan mutu biji jagung. Hal ini akan mempengaruhi mutu dan umur
simpan (Iritani dan Weller, 1977).
Sedangkan perlakuan lainnya mempunyai kadar air yang rendah yaitu berkisar
10.03 – 10. 59% dan berbeda nyata dengan varietas DK 95 dengan sistem TOT (11.39%).
Tabel 6. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Kadar Air Beberapa Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner
DK 95

Tanpa olah tanah (TOT)

10.59 b

10.45 de

10.48 c

11.39 a

Olah tanah sempurna (OTS)
10.36 f
10.43 e
10.03 g
10.46 cd
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Kadar abu
Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa ada interaksi nyata antara jenis olah
tanah dan varietas terhadap kadar abu. Kadar abu yang terendah adalah perlakuan OTS
dengan varietas Pioneer 27 (1.21%) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (Tabel
7).
Tabel 7. Pengaruh Jenis olah tanah terhadap kadar abu beberapa varietas jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima
Bima
Pioner 27
DK 95

Tanpa olah tanah (TOT)

1.27 g

1.85 a

1.36 f

1.49 e

Olah tanah sempurna (OTS)

1.58 c

1.54 d

1.21 h

1.61 b
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Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Serat kasar
Pangan fungsional adalah bahan pangan yang mengandung komponen bioaktif
yang memberikan efek fisiologis multifungsi bagi tubuh, antara lain memperkuat daya
tahan tubuh, mengatur ritme kondisi fisik, memperlambat penuaan, dan membantu
mencegah penyakit. Komponen bioaktif tersebut adalah senyawa yang mempunyai fungsi
fisiologis tertentu di luar zat gizi dasar. Serat termasuk zat nongizi yang ampuh
memerangi kanker serta menjaga kolesterol dan gula darah agar tetap normal. Substitusi serat
banyak digunakan dalam produk sereal yang menjadi menu favorit di Barat. Selain
oligosakarida, serealia sering ditambah bahan-bahan kaya serat lainnya (Wijaya 2002).
Jagung termasuk tanaman serealia mengandung banyak serat pangan yang populer diteliti
potensi kandungan unsur pangan fungsionalnya (Suarni 2009).
Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa ada interaksi nyata antara jenis olah
tanah dan varietas terhadap kadar serat jagung. Kadar serat tertinggi pada varietas Bima
19 dengan sistem OTS (4.52%) dan berbeda dengan perlakuan lainnya (Tabel 8).
Jagung mengandung serat pangan yang dibutuhkan tubuh (dietary fiber) dengan
indeks glikemik (IG) relatif rendah dibanding beras dari padi sehingga beras jagung menjadi
bahan anjuran bagi penderita diabetes. Kisaran IG beras/ padi adalah 50-120 dan beras
jagung 50-90, nilai tersebut sangat relatif, bergantung pada varietasnya (Suarni dan Yasin,
2011).
Tabel 8. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Kadar Serat Kasar Beberapa Varietas
Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
Tanpa olah tanah (TOT)

2.78 f

1.98 g

3.86 c

1.85 h

Olah

tanah
sempurna
4.52 a
3.43 d
4.07 b
3.21 e
(OTS)
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Protein
Dari hasil analisa statistik diketahui bahwa ada interaksi nyata antara jenis olah
tanah dan varietas terhadap kadar protein jagung. Kadar protein tertinggi adalah
perlakuan TOT varietas BIma 20 (9.66%) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya
(Tabel 9).
Menurut Sugiyono et al., dalam Aini (2013), dilihat dari nilai gizinya, jagung
mempunyai kadar protein lebih tinggi (9,5%) dibandingkan dengan beras (7,4%).
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Tabel 9. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Kadar Protein Beberapa Varietas Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
Tanpa olah tanah (TOT)

8.91 c

9.66 a

8.57 e

7.65 h

Olah tanah sempurna (OTS)
9.41 b
8.24 f
8.02 g
8.84 d
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Lemak
Tak hanya kaya serat, jagung juga sumber karbohidrat kompleks dan sejumlah zat
gizi lainnya seperti vitamin B dan C, karoten, zat besi, magnesium, fosfor, omega 6 dan
lemak tak jenuh yang dapat membantu menurunkan kolesterol (Anonim 2015).
Dari hasil analisis statistika diketahui bahwa ada interaksi nyata antara jenis
pengolahan tanah dan varietas terhadap kadar lemak. Kadar lemak tertinggi adalah
perlakuan TOT dengan varietas Bima 20 (6.29 %) dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya (Tabel 10).
Tabel 10. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Kadar Lemak Beberapa Varietas
Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
Tanpa olah tanah (TOT)

5.75 b

6.29 a

5.25 d

5.55 c

Olah tanah sempurna (OTS)
5.23 d
5.73 b
4.47 f
4.67 e
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Pati
Pati jagung dalam perdagangan disebut tepung maizena. Proses pembuatan pati
meliputi perendaman, penggilingan kasar, pemisahan lembaga dan endosperm, pemisahan
serat kasar dari pati dan gluten, pemisahan gluten dari pati, dan pengeringan pati
(Anonim, 2010).
Biji jagung mengandung pati 54,1-71,7%, sedangkan kandungan gulanya 2,612,0%. Karbohidrat pada jagung sebagian besar merupakan komponen pati, sedangkan
komponen lainnya adalah pentosan, serat kasar, dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi
(Anonim, 2010).
Dari hasil analisis statistik diketahui ada interaksi nyata antara jenis olah tanah
dan varietas terhadap kadar pati jagung. Kadar pati tertinggi adalah varietas Pioner 27
dengan sistem OTS (53.97%) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya (Tabel 11)
Tabel 11. Pengaruh Jenis olah tanah terhadap kadar pati beberapa varietas jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
TOT

53.78 b

44.55 h

49.72 c

47.83 e

OTS

48.93 d

45.42 g

53.97 a

46.46 f
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Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Beta Karoten
Keunggulan jagung dibanding jenis serealia lainnya adalah warna kuning pada
jagung. Warna kuning pada jagung dikarenakan kandungan karotenoid. Jagung kuning
mengandung karotenoid berkisar antara 6,4-11,3 μg/g, 22% diantaranya beta-karoten
dan 51% xantofil., Pigmen xantofil yang utama adalah lutein dan zeaxanthin (Koswara,
2000 dalam Aini, 2013). Beta-karoten memiliki aktivitas provitamin A yang dapat
memberikan perlindungan terhadap kebutaan khususnya disebabkan oleh katarak dengan
menjadi filter terhadap sinar UV. Xanthofil memiliki fungsi meregulasi perkembangan
sel dan melindungi sel normal dari sel mutan pemicu penyebab kanker, menangkal
radikal bebas yang dapat merusak jaringan tubuh, system imunitas tubuh terhadap
serangan infeksi dengan meningkatkan komunikasi antar sel, dan mencegah penyakit
jantung (Abdelmadjid, 2008 dalam Aini, 2013).
Pada Tabel 12 terlihat ada interaksi nyata antara jenis olah tanah dan varietas
terhadap kadar beta karoten jagung. Kadar beta karoten tertinggi pada perlakuan Pioner
27 dengan sistem TOT (0.68 ppm) disusul dengan varietas Bima 20 dengan sistem TOT
juga (0.68 ppm).
Tabel 12. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Kadar Beta Karoten Beberapa Varietas
Jagung
Jenis olah tanah
Varietas (ppm)
Bima 19
Bima 20
Pioner 27
DK 95
Tanpa olah tanah (TOT)

0.53 d

0.63 b

0.68 a

0.41 g

Olah tanah sempurna (OTS)
0.55 c
0.43 f
0.53 d
0.46 e
Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
Karbohidrat
Karbohidrat pada jagung sebagian besar merupakan komponen pati, sedangkan
komponen lainnya adalah pentosan, serat kasar, dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi
(Anonim, 2010).

Dari hasil analisis statistik diketahui bahwa ada interaksi nyata antara
varietas dan sistem olah tanah terhadap kadar karbohidrat (Tabel 13). Varietas
yang paling tinggi kandungan karbohidratnya adalah varietas Pioner 27 sistem
OTS (76,50%) dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.
Tabel 13. Pengaruh Jenis Olah Tanah Terhadap Kadar Karbohidrat Beberapa Varietas
Jagung
Jenis olah tanah
Varietas
Bima 19
Bima
Pioner 27
DK 95
Tanpa olah tanah (TOT)

73.48 e

71.75 f

73.99 cd

73.92 d

Olah tanah sempurna (OTS)

73.42 e

74.31 bc

76.50 a

74.42 b
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Angka-angka di dalam kolom yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata menurut uji DMR pada taraf 5%
KESIMPULAN
1. Ada interaksi nyata antara sistem olah tanah dan varietas terhadap berat 100 biji,
kadar air, kadar pati, kadar lemak, kadar abu, serat kasar dan beta karoten.
2. Parameter panjang tongkol, lebar tongkol, jumlah biji per tongkol dan berat biji per
tongkol, tidak ada interaksi nyata antara sistem olah tanah dan varietas jagung.
3. Perlakuan TOT + varietas Bima 20 menghasilkan jagung dengan kandungan protein
tertinggi
(9,66%) dan lemak (6,29%), sedangkan beta karoten tertinggi pada
perlakuan TOT + varietas Pioner 27 yaitu 0,68 ppm.
4. Sedangkan perlakuan OTS + varietas Pioner 27 memiliki kadar air (10,03%) dan
kadar abu (1,21%) terendah, dan tertinggi kadar pati (53,97%) dan karbohidrat
(76,50%).
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KINERJA PENYULUH, BABINSA DAN BANTUAN ALSINTAN PADA
KEGIATAN UPSUS PADI DALAM RANGKA PENINGKATAN
PRODUKSI PADI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I Putu Cakra Putra A., Saleh Mokhtar, Irma Mardian, Sylvi, Ika Novita Sari
Balai Pengkajian Teknologi pertanian (BPTP) NTB
Jl. Raya Peninjauan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, 83371
E-mail: putucakra@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kegiatan UPSUS ini didukung oleh kegiatan pengembangan jaringan irigasi, Optimasi
lahan, bantuan alat mesin pertanian. Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan
pengembangan jaringan irigasi seluas 45.900 Ha di 10 kab/kota, Optimasi lahan seluas
27.300 Ha di 10 kab/kota. Untuk pencapaian swasembada berkelanjutan padi dan jagung
serta swasembada kedelai, penyuluh Pertanian dan bintara pembina desa (babinsa)
menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani pelaku utama untuk dapat
menerapkan teknologi. Tujuan kajian adalah: 1. Merumuskan rekomendasi kebijakan
Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan Babinsa dalam mendukung UPSUS Padi
di Propinsi NTB; 2. Merumuskan rekomendasi kebijakan Peningkatan efektifitas
Pemanfaatan Alsintan UPSUS Padi di Propinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tahun 2017 di 4 kabupaten/kota NTB yang menerima bantuan alsintan terbanyak pada
kegiatan UPSUS sumber dana APBN tahun 2015 sampai dengan 2016. Metode kegiatan
dengan melakukan review dan sintesis hasil pengkajian, artikel, laporan UPSUS dengan
dukungan data primer. FGD, dan survei dikombinasikan dengan wawancara mendalam.
Adapun hasil kajian: Pelaksanaan pengawalan, pendampingan dan pengamanan
saprodi, jaringan irigasi dan optimasliasi lahn dalam upaya pencapaian swasembada
berkelanjutan padi dilakukan antara penyuluh dan babinsa belum optimal yang
tergambar dari penentuan CPCL kelompok tani penerima bantuan yang tidak melibatkan
babinsa sehingga ketepatan sasaran jumlah dan waktu penerimaan masih ditemui
masalah, LTT harian padi yang belum tersingkronisasi. Kinerja bantuan alsintan
(tresher, combine harvester dan rice transplanter) ke kelompok tani belum optimal,
dimana spesifikasinya ada yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial
petani, pemanfaatan alsintan khususnya rice transplanter masih kurang akibat pelatihan
operasional yang minim, anggota kelompok belum merasakan manfaat bantuan alsintan
karena menjadi milik pribadi pengurus kelompok.
Kata kunci : Kinerja, penyuluh, babinsa, alsintan, Padi, UPSUS, NTB
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Salah satu upaya dari Kementerian Pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan
yaitu melalui program Upaya Khusus (UPSUS) Padi, sehingga swasembada dapat
tercapai dan berkelanjutan. Luas panen padi sawah 2014 seluas 371.604 ha dengan
produksi sebesar 1.904.110 ton atau produktivitas 51,2 kw/ha, sedangkan padi ladang
seluas 62.108 ha dengan produksi sebesar 212.527 ton atau produktivitas 34,2 kw/ha.
Luas lahan sawah irigasi 205.126 ha, dan luas sawah tadah hujan 51.098 ha (BPS
NTB,2015).
Kegiatan UPSUS ini didukung oleh kegiatan pengembangan jaringan irigasi
(pembangunan/ rehabilitasi/ konstruksi jaringan tersier), Optimasi lahan (bantuan berupa
pupuk urea, NPK, organik dan biaya olah tanah), bantuan alat mesin pertanian (tresher,
combine harvester dan rice transpalanter). Dukungan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara
Barat dilaksanakan berupa pengembangan jaringan irigasi seluas 45.900 Ha di 10
kab/kota, Optimasi lahan (Opla) seluas 27.300 Ha di 10 kab/kota, Gerakan Penerapan
Pengolahan Tanaman Terpadu (GP-PTT) padi 11.500 Ha serta pendampingan dan
pengawalan oleh penyuluh dan Babinsa/TNI AD dalam pengamatan jaringan irigasi
pertanian, penerapan teknologi PTT, gerakan tanam serentak, penyaluran dan distribusi
pupuk serta mobilisasi dan pemanfaatan alat mesin pertanian. Untuk bantuan alsintan
berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan Cakra, dkk., 2015; bahwa bantuan alsintan
spesifikasinya ada yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebiasaan petani,
tidak ada pelatihan operasional alat dan mekanisasi alat sehingga alat mudah rusak.
Program swasembada padi harus dapat dicapai dalam waktu 3 tahun kedepan
pada tahun 2017. Untuk NTB tahun 2015 target produksi padi sebanyak 2,29 juta ton dari
73,40 juta ton tingkat nasional dengan pertumbuhan 2,21%/tahun. Apabila dibandingkan
dengan ATAP 2014-BPS, hasil ASEM padi NTB 2015 meningkat 300.755 ton GKG
(14,21%) namun bila dibandingkan target UPSUS padi capainnya hanya 94,75%, (BPS
NTB, 2016). Suksesnya kegiatan kedaulatan pangan ini tidak terlepas dari peran semua
(Stakeholders) pemangku kepentingan baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kab/Kota, Provinsi di Nusa Tenggara Barat.
Seluruh stakeholders memiliki tugas dalam pelaksanaan UPSUS, sesuai dengan
Peraturan Menteri Pertanjan Republik Indonesia NOMOR 03/Permentan/OT.140/2/2015
Tentang Pedoman Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung Dan
Kedelai Melalui Program Perbaikan Jaringan Irigasi Dan Sarana Pendukungnya Tahun
Anggaran 2015. Kemudian dijabarkan lagi ditingkat Provinsi NTB dengan tugas masingmasing stakeholder.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
Nomor:14/Permentan/ OT.140/3/2015) Untuk pencapaian swasembada berkelanjutan
padi dan jagung serta swasembada kedelai, penyuluh Pertanian dan bintara pembina desa
(babinsa) menjadi unsur penting dalam menggerakkan para petani pelaku utama untuk
dapat menerapkan teknologi.
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Penyuluh Pertanian dan babinsa merupakan salah satu faktor penggerak bagi para
petani dan dapat berperan aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator,
edukator, organisator dan dinamisator dalam rangka terlaksananya kegiatan upaya
khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai dalam pencapaian
swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta swasembada kedelai.
Pelaksanaan pengawalan dan pendampingan dalam upaya pencapaian
swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai dilakukan secara
terpadu antara penyuluh dan babinsa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Penyuluh sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam
mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya yang dalam pelaksanaannya
dibantu oleh babinsa terutama dalam pelaksanaan gerakan serentak, pengawalan dan
pengamanan. Namun sejauh mana Alsintan bantuan ke kelompok tani serta kinerja
penyuluh dan babinsa dalam mendukung program UPSUS PAJALE khususnya padi ini
dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan perlu dilakukan evaluasi, agar tujuan dari
program ini dapat tercapai. Sehingga dipandang perlu dilakukan pengkajian tersebut di
NTB.
Tujuan
1. Merumuskan rekomendasi kebijakan Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan
Babinsa dalam mendukung UPSUS Padi di Propinsi NTB;
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan Peningkatan efektifitas Pemanfaatan Alsintan
(Alat Tanam, Mesin Panen Terpadu) UPSUS Padi di Propinsi NTB;
Keluaran
1. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian dan Babinsa
dalam mendukung UPSUS Padi di Prov.NTB;
2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan efektifitas Pemanfaatan Alsintan (Alat Tanam,
Mesin Panen Terpadu) UPSUS Padi di Prov. NTB;
METODOLOGI
Kegiatan ini dilaksanakan pada agroekosistem padi lahan sawah dan tadah hujan
di kab/kota yang menerima bantuan alsintan (tresher, combine harvester dan rice
transpalnter) terbanyak pada kegiatan UPSUS sumber dana APBN tahun 2015 sampai
dengan 2016. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2017 di 4 kabupaten/ kota provinsi Nusa
tenggara Barat. Metode kegiatan dengan melakukan review dan sintesis hasil pengkajian,
artikel, laporan UPSUS dengan dukungan data primer dan data sekunder (sesuai
kebutuhan) untuk merespon isu aktual. FGD, dan survei dikombinasikan dengan
wawancara mendalam. Kegiatan ini dianalisis secara deskriptif (Nasir, 1988).
Tahapan Kegiatan: penyusunan rencana kegiatan, Review hasil
penelitian/pengkajian, Survei, Diskusi mendalam dalam pengumpulan data sekunder,
Verifikasi, Validasi data sekunder dan informasi, Analisis data sekunder, Diskusi, FGD,
Tabulasi dan analisa data primer dan sekunder, Pembahasan Hasil
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PEMBAHASAN
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi program pembangunan
pertanian meliputi: 1) persiapan 2) implementasi, dan 3) evaluasi terhadap proses dan
perolehan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian (Arthur dan Garaway
2005). Gonsalves et al. (2005) ; (Crosby 1992) mendeskripsikan pemangku kepentingan
atas siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan,
program, dan aktivitas pembangunan. .
Mosher dalam Wahyu Widodo, (2010) berpendapat ada lima syarat mutlak yang
harus dipenuhi agar pembangunan pertanian dapat tumbuh-berkembang secara progresif,
yaitu: (1) adanya pasar bagi produk-produk agribisnis, (2) teknologi yang senantiasa
berubah, (3) tersedianya sarana dan peralatan produksi secara lokal, (4) adanya
perangsang produksi bagi produsen, dan (5) adanya fasilitas transportasi.
UPSUS produksi padi dalam mencapai swasembada berkelanjutan perlu
dukungan sarana dan peralatan produksi seperti: pengembangan jaringan irigasi, optimasi
lahan, pengembangan SRI, GP-PTT padi, penyedian bantuan benih, penyediaan bantuan
pupuk, penyediaan bantuan alsintan, Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim,
asuransi pertanian, pengawalan, pendampingan (Pedoman UPSUS, 2015).
Pengawalan dan pendampingan dilakukan oleh penyuluh pertanian dan bintara
pembina desa (babinsa) untuk menggerakkan para petani sebagai pelaku utama agar dapat
menerapkan teknologi sehingga swasembada berkelanjutan padi dan jagung serta
swasembada kedelai dapat tercapai. Saat implimentasi tentu ada permasalahan yang
dihadapi, adapun permasalahnya adalah :
I. Isu dan penyebab masalah Yang Dihadapi Dalam Peningkatan Efektifitas
Pendampingan UPSUS Pajale Oleh Penyuluh Dan Babinsa Di NTB
a. Penyuluh
1. Melaksanakan pengawalan dan pendampingan Pelaksanaan UPSUS,
Percepatan Optimasi lahan (POL) , Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
(RJIT), Penambahan Areal Tanam (PAT) dan Demfarm.
Pengawalan dan pendampingan Pelaksanaan UPSUS padi berupa kursus
tani, rembuk tani dan temu lapang, belum optimal terlihat dari persentase
kegiatan pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh rata-rata 53,09 %.
Rendahnya pengawalan dan pendapingan oleh penyuluh, disebabkan oleh : 1.
Penyuluh masih berorientasi pada ada tidaknya program dinas pertanian atau
instansi terkait di desa binaan penyuluh tersebut, padahal setiap penyuluh
mempunyai programa penyuluh pertanian, dimana penyuluh harus tetap
melakukan pengawalan dan pendampingan teknologi walaupun tidak ada
program di desa binaan, 2. Penyuluh melakukan tugas administrasi pelaporan
program dan penditribusian saprodi atau bantuan lainnya ke petani sehingga
tugas pokok utama penyuluh untuk melakukan penyuluhan tentang teknologi
pertanian menjadi tersampingkan. Secara tipologi, Pretty (1995)
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mengklasifikasikan partisipasi atas tujuh karakteristik yaitu ; 1. Pasif,
informasi, konsultasi, insentif material, fungsional, interaktif, mobilisasi
swadaya. Dari ketujuh karakteristik tersebut, partisipasi interaktif merupakan
jenis partisipasi pemangku kepentingan yang dianggap paling sesuai dengan
implementasi program pembangunan pertanian terutama penyuluh.
Pendampingan percepatan optimasi lahan (POL) melalui penerapan
jarwo 4:1 atau 2:1, penggunaan benih VUB padi hibirida dan inhibrida,
penggunaan pupuk berimbang belum optimal terlihat dari persentase kegiatan
POL oleh penyuluh rata-rata 55,33% karena : 1) Hambatan keterampilan
buruh tanam yang kurang dalam penerapan jarwo padi yang berdampak pada
kecepatan waktu tanam dan biaya tanam yang meningkat, walaupun petani
pemilik lahan sudah mulai menerima manfaat dari penerapan jarwo padi
dengan meningkatnya produktivitas tanaman padi, 2) Jumlah alat tanam
jarwo yang berbentuk caplak maupun mesin tanam atau transplanter yang
kurang, 3) Walaupun ada kelompok tani yang sudah menerima transplanter
namun sulit untuk mencapai target luasan tanam padi sesuai kapasitas mesin
tanam yang disebabkan kurangnya alat dapok yang merupakan salah satu
komponen pendukung alat mesin atau transplanter padi dimana satu hektar
seharusnya membutuhkan 350 dapok sebagai tempat persemaian padi, 4)
penyuluh tidak memliki refrensi/rekomendasi spesifik lokasi dari lembaga
peelitian atau perguruan tinggi yang cukup untuk meyakinkan petani, sebab
lainnya penyuluh belum memiliki alat ukur PUTS dan bagan warna daun
untuk membantu penyuluh dalam menentukan kebutuhan pupuk oleh tanaman
padi.
Pendampingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) belum
optimal terlihat dari persentase kegiatan pendampingan RJIT oleh penyuluh
rata-rata 54,00% karena 1) SK/Surat tugas tim pelaksana tingkat lapangan
tidak pernah diterima oleh kepala UPTD maupun penyuluh, 2) Tidak semua
desa binaan penyuluh menerima bantuan RJIT sehingga penyuluh tidak
melakukan pendampingan, 3) Penentuan lokasi bantuan RJIT yang masih
terputus antara satu dengan yang lainnya pada lahan irigasi mengakibatkan
hubungannya dengan peningkatan Indek pertanaman (IP) dan produktifitas
padi belum terlihat secara signifikan dalam sekala luas pada lahan sawah di
desa tersebut, jadi baru hanya terlihat dampak positifnya pada tempat dimana
RJIT itu dilakukan.
Pendampingan terhadap penambahan Areal Tanam (PAT) dan demfarm
padi oleh penyuluh terlihat belum optimal, baru sekitar 43,00%, 1. Beberapa
daerah tidak ada program kegiatan PAT maupun demfarm, 2. PAT yang
dibuat di beberapa daerah belum dimanfaatkan untuk padi karena jaringan
irigasi yang belum memadai dan petani beralih menanam tanaman selain padi,
3. Penyuluh belum menjalankan programa penyuluhan pertanian secara baik.
2. Kemampuan penyuluh dalam meningkatkan kelembagaan petani (Poktan,
Gapoktan, P3A dan GP3A) dan kelembagaan ekonomi petani yang belum
optimal karena 1. Penyuluh yang mampu membuat desain program
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penyuluhan pertanian hanya sebesar 56%, 2. Penyuluh yang mampu
memotivasi petani dalam berusaha tani hanya sebesar 64%, 3. Penyuluh yang
mampu melibatkan petani dalam kelompok kelompok tani hanya sebesar 56%,
4. Penyuluh yang mampu menciptakan kelembagaan ekonomi tani sebesar
32%.
3. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan pelaku usaha belum
dilaksanakan oleh penyuluh karena masih fokus pada pendampingan teknis
maupun administrasi. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah penyuluh
yang mampu membuat jejaring antara petani dengan pihak-pihak lain yang
berkepentingan hanya sebesar 56% sedangkan yang mampu mengembangkan
kelembagaan ekonomi tani hanya 44 %.
4. Identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan, kurang
optimal karena laporan harian dianggap memberatkan penyuluh, serta adanya
masa transisi penggabungan penyuluh dengan dinas pertanian
b. Babinsa:
1. Menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan:
a. Tanam Serentak; belum optimal oleh babinsa, dimana dalam pemanfaatan
alat tanam/ transplanter hanya 45%, dimana baru bersifat himbauan
karena belum didukungnya ketersediaan alsintan, ketersedian pupuk di
beberapa tempat yang terbatas dan terlambat namun dalam hal
memobilisasi petani dalam melakukan penanaman padi cukup tinggi
70,83%.
b. Perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi; mengalami kendala karena
terjadi bencana alam di beberapa lokasi sentra produksi padi seperti di
sumbawa dan bima yang merusak jaringan irigasi, cetak sawah tidak
disertai jaringan irigasi, namun cukup banyak babinsa yang mampu
memotivasi petani dalam membangun maupun memelihara jaringan
irigasi sebesar 75%. Serta mampu melakukan pengawasan pelaksanaan
kegiatan fisik pemeliharaan jaringan irigasi di Poktan/Gapoktan/P3A
sehingga mengurangi penyimpangan di lapangan. Persentase tidak
mencapai 100% karena tidak semua daerah binaan menerima bantuan
pemeliharaan jaringan irigasi.
c. Gerakan Pengendalian OPT dan Panen sudah optimal, persentase babinsa
yang mampu berkoordinasi dengan petugas OPT sebesar 83,33%, bentuk
kegiatan biasanya dilakukan dalam dengan cara sebagai penghubung
dimana babinsa membantu mengkomunikasikan dengan petugas OPT
apabila ada permasalahan atau hal-hal yang menyangkut paket teknologi
yang diterapkan. Bentuk partisipasi babinsa ini sesuai dengan pendapat
Hussein (2000) membedakan partisipasi menjadi partisipasi bersifat
dangkal dan partisipasi mendalam. Perbedaan antara keduanya antara lain
terletak pada esensi, kegiatan, dan tujuannya.
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2.

Dukungan Babinsa dalam keadaan tertentu untuk:
a. Pengawalan terhadap penyaluran benih, pupuk dan alsintan belum
optimal hanya 66,67% karena koordinasi yang lemah antara dinas
pertanian dengan babinsa dalam hal informasi data jumlah, waktu dan
sasaran penerima bantuan dalam bentuk SK (surat keputusan). Sehingga
babinsa hanya bisa memastikan pupuk bantuan dari dinas pertanian
diterima petani tanpa bisa mengetahui ketepatan jumlah dan ketepatan
sasaran yang menerima dan kapan seharusnya pupuk itu harus diterima
petani.
b. Pengawalan infrastruktur jaringan belum optimal hanya 75% karena
babinsa tidak melakukan pengawasan melekat hanya bersifat mencatat
dan melaporkan infrastukutur yang sudah dibangun ke atasan tanpa
mengetahui informasi jumlah dana, volume pekerjaan yang sesuai
kontrak.
3. Pengawasan terhadap pemberkasan administrasi dan penyaluran bantuan
kepada penerima manfaat; belum optimal hanya 33,33%, karena Babinsa
tidak terlibat dalam penentuan CPCL penerima bantuan dan tidak menerima
informasi dalam bentuk SK (surat keputusan) penerima bantuan sehingga
menyulitkan dalam pengawasan.
II. Pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan dan pelaporan teknis
pelaksanaan kegiatan belum optimal hanya 66,67% karena data luas tambah tanam
(LTT) Babinsa dan penyuluh berbeda di beberapa lokasi pendampingan, kalaupun
data LTT sama karena terjadinya bukan karena singkronisasi data LTT antara
penyuluh dan babinsa, tetapi babinsa meminta data LTT kepada penyuluh. Namun
kasus ini sifatnya tidak umum terjadi.
III. Isu dan penyebab masalah peningkatan efektifitas pemanfaatan Alsintan (Alat
Tanam, Mesin Panen Terpadu) UPSUS Padi di Propinsi NTB
1. Alsintan (tresher, combine, tranplanter ) kurang cocok diaplikasikan di daerah
tertentu karena faktor teknis sosial budaya
2. Ketersediaan suku cadang alsintan yang kurang, karena sewaktu perencanaan
pengadaan kurang memperhitungkan ketersediaannya di daerah
3. Mekanisasi alat menimbulkan gesekan sosial di masyarakat karena mengurangi
serapan tenaga kerja seperti combine harvester.
4. Dana perawatan alsintan yang kurang. Karena kesadaran pengurus untuk
mengalokasikan sebagian keuntungan untuk biaya pemeliharaan alsintan
5. Kemampuan operasional alat alsintan yang kurang karena minimnya pelatihan oleh
instansi terkait dimana selama ini pelatihan hanya dilakukan oleh pedagang
alsintan. khususnya alat rice transplenter yang tidak termanfaatkan oleh petani.
Anggota kelompok kurang mendapat akses memanfaatkan bantuan alsintan,
dimana alsintan dibeberapa kelompok tani menjadi milik pribadi pengurus
kelompok tani
6. Penyimpangan pendistribusian alsintan bantuan tidak tepat sasaran, dimana
bermunculannya poktan dan gapoktan baru tidak sesuai SK Bupati.
544

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Efektivitas bantuan Tresher baik sebesar 76,97%, hal ini disebabkan oleh
kemampuan tresher dapat mempercepat proses perontokan gabah, meningkatkan
keuntungan pengurus kelompok tani, belum meningkatkan keuntungan bagi anggota
kelompok tani, meningkatkan luas panen kelompok dan luar kelompok yang
menggunakan tresher, semua anggota terlayani, alat mudah dioperasionalkan, sesuai
dengan kondisi sosial masyarakat, sesuai dengan kebutuhan petani, biaya operasional
tidak terlalu tinggi, perbaikan kerusakan alat mudah dilakukan.
Efektivitas bantuan Combine harvester cukup baik sebesar 62,12% , karena
kemampuan mesin yang dapat mempercepat proses perontokan gabah, meningkatkan
keuntungan pengurus kelompoktani, keuntungan belum dinikmati anggota kelompok
tani, meningkatkan luas panen kelompok dan luar kelompok, tidak semua anggota
terlayani, alat mudah dioperasionalkan, di beberapa lokasi kurang sesuai dengan
kondisi sosial masyarakat, sesuai kebutuhan petani, biaya operasional cukup tinggi,
perbaikan alat susah dilakukan.
Efektivitas bantuan Transplater cukup baik sebesar 61,11%, hal ini disebabkan
oleh kemampuannya dapat mempercepat proses penanaman, keuntungan belum
dinikmati pengurus kelompoktani, keuntungan belum dinikmati anggota kelompok
tani, tidak terlalu meningkatkan luas tanam kelompok dan luar kelompok, tidak semua
anggota terlayani, alat agak sulit dioperasionalkan dan dapoknya kurang, beberapa
belum sesuai dengan kondisi pertanaman, sesuai dengan kebutuhan petani, biaya
operasional terlalu tinggi, perbaikan kerusakan alat tidak terlalu mudah dilakukan.
IV. Strategi untuk Peningkatan Efektifitas Pendampingan UPSUS Padi Oleh Penyuluh
Dan Babinsa Di NTB adalah : 1) Meningkatkan pendampingan oleh penyuluh
terhadap pemanfaatan Alsintan agar kelompok tani dapat membawa manfaat tidak
hanya bagi pengurus tetapi juga bagi anggota kelompok tani, 2) Untuk menghindari
kelangkaan pupuk maka pengadaaan dan penambilan pupuk sesuai RDKK serta
melibatkan babinsa dalam pengawasan distribusi pupuk, 3) Dalam penentuan CPCL
penerima bantuan perlu adanya koordinasi yang baik antara penyuluh dan babinsa
sehingga bantuan saprodi maupun alsintan tepat sasaran, 4) Petani seharusnya
mematuhi komitmen, dimana pada awal cetak sawah ditujukan untuk menanam padi
maka harus tanaman padi jangan tanam tanaman lain, melalui penyuluhan secara
berkelanjutan, 4) Teknologi padi jarwo perlu diterapkan secara konsisten dan
berkelanjutan untuk meningkat produktivitas padi, 5) Penyuluh tetap menjaga
komitmen dalam pelaporan kegiatan dalam bentuk LTT harian UPSUS walaupun
masih dalam transisi penggabungan badan penyuluh dengan dinas pertanian. Serta
mensinkronisasi laporan LTT penyuluh dengan Babinsa dimulai dengan data base
lahan petani yang benar dan disepakati bersama, sehingga data LTT harian padi betulbetul mencerminkan kondisi lapangan.
V. Strategi Untuk Peningkatan efektifitas Pemanfaatan Alsintan (Alat Tanam, Mesin
Panen Terpadu) UPSUS PAJALE di Propinsi NTB adalah: 1) Alsintan yang tidak
cocok (teknis , sosial budaya) pada suatu daerah akan dialokasikan ke daerah lain.
Bagi daerah yang membutuhkan, silahkan untuk bersurat ke Dinas Pertanian dan
Perkebunan Propinsi NTB, 2) Perlu dilakukan pelatihan operasional dan pemeliharaan
alsintan selain budidaya kepada petani penyuluh dan babinsa, 3) Bagi kelompok tani
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yang menerima bantuan harus memiliki komitmen utuk menyiapkan dana untuk
perawatan dan suku cadang sehingga alat bisa dimanfaatkan untuk waktu yang cukup
lama, 3) Untuk kegiatan berikutnya diharapkan untuk pengalokasian alsintan.sesuai
dengan permintaan dari Kab/Kota, tidak berdasarkan pembagian dari pusat agar tepat
sasaran, 4) Menjamin ketersediaan suku cadang alsintan sehingga dalam penggadaaan
alsintan harus mempertimbangkan ketersediaan suku cadang di daerah, 5) Untuk
mengantisipasi adanya dana Aspirasi, harus tetap mengikuti aturan yang berlaku
terutama menjelang pilkada. Oleh karena itu TNI dilibatkan dalam penentuan CPCL,
6) Memfasilitasi permasalahan dilapangan antara konsultan pengawas dengan
masyarkat terkait keteidaksesuaian infarstuktur irigasi.
Pelaksanaan pengawalan, pendampingan dan pengamanan saprodi, jaringan
irigasi dan gerakan tanam pada jarwo dalam upaya pencapaian swasembada
berkelanjutan padi dilakukan antara penyuluh dan babinsa belum optimal namun
secara di beberapa wilayah di NTB seperti Kabupaten Lombok barat dan kabupaten
Lombok timur produksi padi mengalami kenaikan dengan peningkatan provitas
mencapai 0.3 ton GKP per ha, namun di beberapa wilayah seperti kabupaten
Sumbawa dan kota bima mengalami penurunan produksi akibat banjir yang melanda
lahan pertanian awal tahun 2017.
KESIMPULAN
1. Pelaksanaan pengawalan, pendampingan dan pengamanan saprodi, jaringan irigasi
dan optimasliasi lahn dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan padi
dilakukan antara penyuluh dan babinsa belum optimal yang tergambar dari
penentuan CPCL kelompok tani penerima bantuan yang tidak melibatkan babinsa
sehingga ketepatan sasaran jumlah dan waktu penerimaan masih ditemui masalah,
LTT harian padi yang belum tersingkronisasi.
2. Kinerja bantuan alsintan (tresher, combine harvester dan rice transplanter) ke
kelompok tani belum optimal, dimana spesifikasinya ada yang tidak sesuai dengan
kondisi lingkungan dan sosial petani, pemanfaatan alsintan khususnya rice
transplanter masih kurang akibat pelatihan operasional yang minim, anggota
kelompok belum merasakan manfaat bantuan alsintan karena menjadi milik pribadi
pengurus kelompok.
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MODEL PENDUGAAN SEBARAN PRODUKSI TERHADAP KADAR AIR
GABAH BERDASARKAN CURAH HUJAN DAN LUAS TANAM
Jonni Firdaus
BPTP Sulawesi Tengah, Badan Litbang Pertanian
Email: jonni_firdaus@yahoo.com
HP 081361312136
ABSTRAK
Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu gabah. Gabah dengan kadar air tinggi bila
disimpan atau ditunda pengeringannya akan menjadi rusak. Kadar air gabah kering
panen (ka-GKP) tergantung pada berbagai faktor saat panen diantaranya iklim, cuaca,
umur panen dan waktu panen. Untuk menurunkan kadar air, dilakukan pengeringan
dengan penjemuran atau menggunakan alat pengering buatan. Informasi sebaran kadar
air terhadap produksi gabah dalam suatu wilayah sangat dibutuhkan dalam perencanaan
managemen rantai pasok beras seperti dalam perencanaan kebutuhan dan distribusi
bantuan alat pengering bagi petani dan perencanan serapan gabah. Penelitian bertujuan
menperdiksi sebaran produksi dan ka-GKP menggunakan data informasi luas tanam dan
curah hujan (CH) pada suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan data lokasi
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah periode OKMAR 2016/2017 sebagai studi kasus.
Penyusunan model diawali dengan menentukan hubungan antara ka-GKP dengan CH
bulanan menggunaan persamaan linear. Selanjutnya dilakukan prediksi produksi GKP
dan waktu panen untuk setiap kecamatan. Untuk menduga sebaran ka-GKP digunakan
prediksi CH bulanan saat panen yang diperoleh dari SIMOTANDI. Pendugaan ka-GKP
untuk setiap kecamatan menggunakan persamaan hubungan ka-GKP dengan CH
bulanan yang telah dibangun. Tahap akhir dilakukan overlay data antara data prediksi
produksi padi dengan prediksi ka-GKP untuk setiap kecamatan bedasarkan kriteria
kadar air< 20%, 20-25%, 25-30% dan >30%. Dari hasil penelitian diperoleh persamaan
linear ka-GKP terhadap CH bulanan y=0,0391x+15,941 dengan nilai koefisien
determinasi R2=0,0899 dan koefisien korelasi r=0,2998. Dari hasil overlay, data prediksi
kadar air dan produksi GKP maka diperoleh produksi GKP untuk masing-masing kadar
air< 20%, 20-25%, 25-30% dan >30% adalah 277,79; 285,83; 192,29; dan 3,11 ton.
Kata kunci : Kadar air gabah, SIMOTANDI, curah hujan, luas tanam, padi
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PENDAHULUAN
Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu dan menjadi salah satu perameter
mutu gabah. Kadar air gabah merupakan perbandingan antara berat air di dalam gabah
terhadap berat basah gabah dalan persen. Menurut SNI kadar air gabah kering giiling
(GKG) maksimal adalah 14% (BSN, 1993) sementara itu kadar air kering panen (GKP)
berkisar antara 20-27% (Waries A. 2006).
Gabah dengan kadar air tinggi bila disimpan atau ditunda pengeringannya akan
menyebabkan kerusakan terutama bila disimpan pada kondisi yang tidak tepat. Faktor
utama penyebab kerusakan selama penyimpanan adalah kadar air, suhu dan lama
penyimpanan, tetapi faktor yang paling menentukan adalah kadar air. Selain itu kadar air
yang tinggi selama penyimpanan menyebabkan berkembangnya fungi, peningkatan suhu
dan reaksi biokimia yang menyebabkan terjadi perubahan warna beras. Kadar air yang
tinggi dan peningkatan suhu selama penyimpanan, dapat mempercepat proses
pengusangan gabah (Miilati et al, 2016).
Kadar air gabah kering panen sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor
saat panen diantaranya adalah iklim, cuaca, umur panen dan waktu panen. Kadar air GKP
pada musim hujan lebih tinggi bila dibandingkan saat panen pada musim kemarau. Kadar
air GKP saat panen pada kondisi cuaca panas lebih tinggi bila dibandingkan dengan
kondisi cuaca lembab. Semakin tua umur panen maka kadar air GKP akan semakin tinggi
dan panen pada pagi hari umumnya kadar air GKP lebih tinggi bila dibandingkan panen
pada siang hari.
Untuk menurunkan kadar air gabah maka dilakukan pengeringan. Proses
pengeringan yang umumnya dilakukan dengan penjemuran langsung dibawah sinar
matahari dengan menghamparkan pada lantai jemur. Pengeringan dengan penjemuran
sangat tergantung kondisi cuaca. Bila musim hujan, gabah tidak dapat dijemur. Untuk
menghindari kerusakan gabah, maka diperlukan alat pengering buatan dengan
menggunakan sumber energi panas berupa minyak tanah, gas ataupun yang berbasis
biomasa seperti sekam padi dan tongkol jangung. Pengering buatan ada yang bertipe box
dryer, vertical dryar ataupun silodryer. Kapasitas pengering buatan sangat bervariasi
mulai dari 3 ton hingga 30 ton GKP dengan lama pengringan 8 hingga 15 jam.
Kementrian pertanian telah merilis suatu sistem informasi berbasis website yang
disebut SIMOTANDI yang mengandung informasi mengenai lokasi dan luas areal
persawahan/pertanaman padi dan diintegrasikan dengan prediksi curah hujan enam bulan
kedepan pada lokasi persawahan pada suatu wilayah.
Informasi sebaran kadar air gabah sangat penting dalam managemen rantai pasok
penyediaan beras. Bagi pemerintah dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan
distribusi alat pengering, dan dapat digunakan dalam perencanaan serapan gabah untuk
memenuhi stok gabah bagi bulog.
Dalam kegiatan perencaan maka sangat dibutuhkan suatu model yang dapat
memperidiksi sebaran jumlah gabah dan kadar airnya dalam suatu wilayah. Penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan model yang dapat menperdiksi sebaran produksi gabah dan
kadar air gabah menggunakan data informasi luas tanam dan infomasi curah hujan pada
suatu wilayah.
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METODOLOGI
Penyusunan model untuk prediksi sebaran kadar air GKP terhadap produksi
gabah dilakukan untuk Kabupaten Poso, pada periode tanam OKMAR (2016/2017)
sebagai studi kasus. Penyusunan model diawali dengan menentukan persamaan hubungan
antara kadar air gabah kering panen (GKP) dengan curah hujan bulanan menggunaan
persamaan linear (MS Excel). Kadar air GKP diukur pada saat panen di tiga lokasi secara
acak menggunakan digital moistertest meter. Data curah hujan bulanan pada saat
pengambilan data kadar air diperoleh dari BPS.
Selanjutnya untuk mengetahui prediksi produksi GKP saat panen, digunakan data
luas tambah tanam periode OKMAR 2016/2017 untuk setiap kecamatan. Produksi padi
(ton) diperoleh dengan mengalikan antara luas tanam dengan (ha) rata-rata produktifitas
padi (ton/ha) pada wilayah tersebut.
Dengan asumsi rata-rata umur panen padi 120 hari maka panen akan dilakukan
pada Bulan Januari hingga Juni 2017. Maka untuk menduga sebaran kadar air GKP
digunakan prediksi curah hujan bulanan periode Januari hingga Juni 2017. Data prediksi
curah hujan bulanan untuk setiap kecamatan diperoleh dari Sistem Informasi Monitoring
Tanaman Padi Kementrian Pertanian yang diakses pada bulan April 2017
(http://sig.pertanian.go.id:8080/portalsig/). Melalui persamaan hubungan kadar air GKP
dengan curan hujan bulanan yang telah dibangun maka dilakukan pendugaan kadar air
GKP untuk setiap kecamatan.
Sebagai tahap akhir untuk melihat sebaran produksi padi berdasarkan kadar air
GKP dilakukan overlay data antara data prediksi produksi padi dengan data prediksi
kadar air GKP per kecamatan bedasarkan kriteria sebagai berikut : kadar air GKP < 20%,
20-25%, 25-30% dan >30%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Korelasi Curah Hujan Dengan Kadar air GKP
Kadar air gabah saat panen depengaruhi oleh beberapa faktor salah
satunya adalah curah hujan. Kadar air gabah yang dipanen pada musim hujan lebih tinggi
dari musim kemarau. Untuk melihat hubungan antara curah hujan dengan kadar air gabah
maka dilakukan analisis korelasi menggunakan data kadar air gabah saat panen dari
beberapa lokasi yang diambil secara acak pada lokasi yang sedang melakukan panen dan
data curah hujan bulanan pada lokasi tersebut yang diperoleh dari BPS seperti pada Tabel
1
Tabel 1 Data Kadar Air Gabah Kering Panen dan Curah Hujan Bulanan saat Panen
Curah Hujan
Kadar Air Gabah
Lokasi Panen
Waktu Panen
Bulanan
Kering Panen (%)
Saat Panen (mm)
Sidondo, Kab Sigi
Februari 2016
39,20
16,4
Rogo, Kab Sigi
Mei 2016
68,15
17,6
Batui, Kab. Banggai
September 2016
53,20
20,1
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Dari data pada Tabel 1 maka dilakukan analisi regresi dan korelasi antara kadar
air GKP dengan curah hujan bulanan pada saat panen seperti terlihat pada Gambar 1

Gambar 1 Hubungan anatara kadar air GKP dengan curah hujan bulanan
Model hubungan antara kadar air GKP dengan curah hujan bulanan
menggunakan persamaan linear seperti yang terlihat pada Gambar 1 dimana semakin
tinggi curah hujan bulanan maka kadar kadar air GKP akan semakin tinggi juga. Model
yang dibangun memiliki nilai koefisien determinasi R2 yang sangat rendah yaitu sebesar
0,0899 yang berarti kontribusi pengaruh curah bulanan terhadap kadar air GKP hanya
sebesar 8,99% dan 91,01% dipengaruhi oleh faktor lain. Bila ditinjau dari hubungan
korealasi bahwa korelasi antara curah hujan bulanan dengan kadar air GKP sangat kecil
hal ini juga menunjukkan bahwa tidak hubungan langsung antara curah hujan bulanan
dengan kadar air GKP.
Ada beberapa faktor lain yang memepengaruhi curah hujan salah satunya adalah
waktu atau saat panen. Walaupun curah hujan bulanan pada saat panen tinggi, namun saat
penen dilakukan pada hari tidak hujan dan matahari cerah dan dilakukan pada siang hari
maka kadar air GKP bisa menjadi rendah.
Walaupun kontribusi dan korelasi curah hujan bulanan terhadap kadar air GKP
rendah, tetapi secara tidak langsung curah mempengarui kadar air GKP. Dengan
tingginya curah hujan, maka kelembaban udara lingkungan juga menjadi tinggi sehingga
kadar air GKP akan menuju kesetinmbangannnya dengan kondisi kelembaban
lingkungan. Untuk meningkatkan akurasi model pendugaan maka dapat dilakukan
penambah faktor faktor yang mempengaruhi lain seperti jumlah hari hujan, intensitas
penyinaran matahari serta waktu pada saat panen serta perlu dilakukan penambahan
sampel pengamatan
Prediksi Produksi Padi Saat Panen
Produksi GKP saat panen dapat diprediksi melalui data luas tanam setiap
bulannya kemudian dikalikan dengan rata rata produktifitas padi. Prediksi produksi pada
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model ini tidak memperhitungkan kerusakan dan gagal panen yang disebabkan oleh
serangan organisme penggangu tanaman ataupun sebab lain karena pada model ini
mengacu pada produksi maksimal yang dapat dicapai. Data luas tanan bulanan periode
dan prediksi produksi padi untuk Kabupaten Poso periode Oktober-Maret (2016/2017)
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Luas Tanam Padi Bulanan Dan Prediksi Produksi Saat Panen Per
KecamatanDi Kabupaten Poso Periode OKMAR 2016/2017
Rata – rata umur padi diasumsikan selama 120 hari sehingga padi yang ditanam
pada perode Oktober-Maret (2016/2017) akan dipanen pada bulan Januari hingga Juni
2017. Untuk memprediksi produkasi padi makan luas tanam dikalikan dengan
produktifitas rata-rata pada kabupaten tersebut yaitu sebesar 4,866 ton/ha.
Prediksi Curah Hujan Berdasarkan SIMOTANDI
SIMOTANDI merupakan aplikasi sistem monitoring pertanaman padi berbasis
webgis yang dirilis oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian
Pertanian. SIMOTADI menggunakan citra satelit untuk memantau standing crop
pertanaman padi pada setiap fase pertumbuhan, mengetahui luas dan lokasi pertanaman
padi. Selain itu SIMOTANDI dilengkapi juga prakiraan curah hujan enam harian hingga
1-3 bulan kedepan (Pusdatin, 2017).
Pada penelitian ini SIMOTANDI digunakan untuk memperoleh data curah hujan
pada lokasi dimana terdapat hamparan sawah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Poso,
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Sulawesi tengah. Berikut tampilan prakiraan cuaca Kabupaten Poso yang diperoleh dari
SIMOTANDI.

Januari

Februari

April

Cur
ah
Huj
an
(mm
)
Mei
Juni
Juli
Gambar 3 Prakiraan curah hujan Kabupaten Poso (Sumber: Simotandi, April 2017)
Ditail prakiraan curah hujan pada SIMOTANDI dapat dilihat hingga tingkat
petakan sawah pada setiap kecamatan. Pada penelitian ini curah hujan yang digunakan
adalah curah hujan batas bawah dari range yang disajikan SIOMOTANDI pada bulan
bulan panen periode OKMAR yaitu dari Januari-Juni 2017. Apabila dalam suatu
kecamatan terdapat beberapa range curah hujan maka akan diambil nilai rata rata dari
nilai batas bawah dari setiap range. Data curah hujan pada lokasi pengamata dapat dilihat
pada Gambar 4.
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Gambar 4. Prakiraan Cuaca Bulanan Setiap Kecamatan pada Lokasi Pertanaman Padi di
Kabupaen Poso Tahun 2017
Prediksi Kadar Air Gabah Kering Panen
Perdiksi kadar air GKP dilakukan menggunakan persamaan linear hubungan
antara curah hujan dengan kadar air GKP yang telah diperoleh sebelumnya yaitu
y=0,0391x+15,941 dimana y adalah kadar air GKP yang diduga dan x adalah prakiraan
curah hujan yang telah diperoleh dari SIMOTANDI. Sehingga diperoleh Prediksi kadar
air GKP seperti pada Gambar 5

Gambar 5. Prediksi Kadar Air GKP untuk Setiap Kecamatan di Kabupaten Poso Tahun
2017
Pada Gambar 5 dapat diketahui bahawa kadar air tertinggi terjadi pada Bulan
Feberuari dan terendah pada Bulan Mei dan Juni. Besar tingginya kadar air ini tergantung
dari curah hujan bulanan diman curah hujan blanan tertinggi juga terjadi pada Februari
dan terendah pada Bulan Mei dan Juni.
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Sebaran produksi padi menurut kadar air GKP
Untuk melihat sebaran produksi padi berdasarkan kadar air gabah untuk setiap
kecamatan maka dilakukan overlay data antara data produksi padi bulanan dengan data
prediksi kadar air bulanan dengan katagori kadar air GKPr< 20%, 20-25%, 25-30% dan
>30%. Sebaran produksi padi berdasarkan kadar air hasil overlay untuk setiap
kecamamatan dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Sebaran Produksi Padi Berdasarkan Kadar Air GKP untuk Setiap Kecamatan
di Kabupaten Poso
Pada Gambar 6 dapat dilihat seberapa banyak produksi padi padi yang dihasilkan
dengan kadar air tertentu. Dengan diketahui data tersebut, maka dapat diketahui wilayah
mana yang perlu diberikam batuan atau perlu dimobilisasai alat pengering dan seberapa
banyak alat pengering yang dibutuhkan sehingga proses pengeringan yang terhambat oleh
kondisi cuaca dapat teratasi yang pada akhirnya dapat mempertahankan mutu gabah yang
dihasilkan oleh petani.
Secara global untuk tingkat kabupaten, propinsi maupun tingkat nasional, sebaran
produksi terhadap kadar air dan waktu produksi jugan dapat dilihat sehingga dapat
membantu dalam pengambilan kepustusan dengan mudah. Sebaran produksi terhadapt
kadar air dan waktu untuk Kabipaten Poso dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Sebaran Produksi Gabah Terhadap Kadar Air dan Waktu di Kabupaten Poso,
2017
Sebaran data produksi gabah kering panen terhadap kadar air di Kabupaten Poso
adalah 277,79; 285,83; 192,29; dan 3,11 ton GKP untuk masing-masing kadar air < 20%,
20-25%, 25-30% dan >30%.
KESIMPULAN
1. Sebaran produksi terhadap kadar air gabah dapat diduga menggunakan data curah
hujan dan luas tanam.
2. Persamaan linear kadar air gabah kering panen terhadap curah hujan bulanan adalah
y=0,0391x+15,941 dengan nilai koefisien determinasi R2=0,0899 dan koefisien
korelasi r=0,2998.
3. Sebaran data produksi gabah kering panen terhadap kadar air di Kabupaten Poso
adalah 277,79; 285,83; 192,29; dan 3,11 ton GKP untuk masing-masing kadar air <
20%, 20-25%, 25-30% dan >30%.
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BENIH/LUBANG TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN HASIL JAGUNG KETAN UNGU
Muchtar, Andi Irmadamayanti, Saidah, dan Syafruddin
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Tengah. Jl. Lasoso 62 Biromaru,
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jarak tanam dan jumlah benih/lubang terbaik
terhadap pertumbuhan dan hasil jagung ketan ungu. Penelitian ini dilaksanakan di
Taman Sains Pertanian (TSP) Sidondo, Desa Sidondo, Kec. Biromaru Kab, Sigi, Prop.
Sulawesi Tengah yang dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2017 dengan
menggunakan pola Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 faktor, yaitu
Faktor 1 adalah Jarak Tanam (JT) dengan 3 taraf perlakuan, yaitu : JT 1 = 75 cm x 20
cm, JT 2 = 80 cm x 20 cm, dan JT 3 = 80 cm x 40 cm. Faktor yang ke 2 adalah jumlah
benih/lubang tanam (BJ) dengan 2 taraf perlakuan, yaitu : BJ 1 = 1 benih/lubang, dan
BJ 2 = 2 benih/lubang, sehingga terdapat 6 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 4
kali. Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang dan
diameter tongkol tanpa klobot, berat segar tongkol berklobot dan tanpa klobot, dan hasil
berat segar tongkol berklobot/hektar. Data dianalisis dengan analisis sidik ragam pada
taraf 5 %, apabila ada beda nyata dilanjutkan dengan uji beda berjarak Duncan (DMRT)
pada taraf beda nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam dan jumlah
benih/lubang tanam serta interaksi antara keduanya berpengaruh tidak nyata terhadap
tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter tongkol tanpa klobot, tetapi berpengaruh
nyata terhadap panjang tongkol tanpa klobot dan hasil produksi berat segar tongkol
berklobot/hektar tanaman.
Kata Kunci : hasil, jagung ketan ungu, jarak tanam, pertumbuhan
PENDAHULUAN
Jagung (Zea mays L) sampai saat ini masih merupakan komoditi strategis kedua
setelah padi karena Jagung merupakan salah satu komoditi serealia yang mempunyai nilai
ekonomis tinggi. Peranan jagung selain sebagai pangan (food) dan pakan (feed), sekarang
banyak digunakan sebagai bahan baku energi (fuel) serta bahan baku industri lainnya
yang kebutuhannya setiap tahun terus mengalami peningkatan (Hermanto et al., 2009).
Di indonesia jagung merupakan salah satu komoditi strategis dan bernilai ekonomis serta
mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama
karbohidrat dan protein yang mensubstitusi beras. Jagung dikonsumsi dalam berbagai
bentuk seperti jagung manis, baby corn, jagung berondong (pop corn), jagung pulut,
jagung protein mutu tinggi (QPM), dan jagung berkandungan minyak tinggi (Kumar et
al., 2013). Namun dari semua itu, jagung manis (Zea mays var saccharata) dan jagung
pulut (Zea mays ssp. Ceratina) merupakan jenis jagung yang umum dikonsumsi bijinya
dalam bentuk jagung muda dan disukai oleh masyarakat, baik masyarakat di desa maupun
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masyarakat di perkotaan. Disamping itu, karena kedua jagung tersebut umumnya dipanen
muda maka batang dan daunya juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Jagung pulut muda dapat diolah dalam berbagai makanan yang cukup digemari
masyarakat karena rasanya enak, lunak, pulen, dan gurih seperti jagung rebus dan jagung
bakar. Jagung pulut juga digunakan untuk pembuatan kue, jagung marning dan bubur
jagung (bassang). Olahan jagung pulut dapat dijadikan sebagai pengganti k o n s u m s i
nasi dari beras dan kebutuhan pangan lainnya. Dengan demikian usahatani jagung pulut
dapat mendukung kemandirian pangan (Maruapey, 2012). Jagung pulut atau sebagian
masyarakat menyebutnya jagung ketan (waxy corn) merupakan salah satu jenis jagung
yang memiliki karakter unik, yaitu pulut atau ketan dan bertekstur lembut (Warta Agro,
2015). Sebab, jagung pulut mengandung amilopektin yang tinggi, yaitu mencapai 90%
sehingga lebih lengket, pulen, dan kenyal seperti nasi ketan setelah perebusan. Selain itu
jagung pulut pada umumnya berwarna putih. Itu berbeda dengan jagung manis yang
biasanya berwana kuning. Jagung pulut baru berwarna ungu, Itu bukti kandungan
antosianin jagung bertipe biji gigi kuda itu sangat tinggi. Antosianin berperan sebagai
antioksidan dalam tubuh yang mampu menangkal radikal bebas. Senyawa aktif itu juga
berperan untuk pengobatan beberapa penyakit seperti mencegah penumpukan lemak dan
memperlancar sirkulasi darah. Kadar antosianin jagung ketan ungu mencapai 851 mg per
100 g biji jagung (anonim, 2016; Widowati et al., 2006).
Usaha pengembangan jagung di Indonesia mempunyai prospek yang cukup baik,
namun produksi jagung di Indonesia masih terbilang rendah. Usaha peningkatan produksi
jagung menghadapi beberapa kendala. Kendala teknis yang secara umum sering terjadi di
Indonesia, antara lain adalah jarak tanam yang diterapkan u m u m n y a lebih rapat
dibandingkan dengan anjuran, pemupukan yang tidak berimbang serta praktik bercocok
tanam lainnya yang belum sempurna dan disamping unsur-unsur iklim yang tidak
menguntungkan di daerah-daerah tertentu (Sarwanto dan Widyastuti, 2011). Dengan
demikian, usaha peningkatan produktivitas jagung di dalam negeri perlu dilakukan
dengan berbagai cara seperti penggunaan varietas unggul, pemupukan, dan pengaturan
jarak tanam yang baik. Pengaturan jarak tanam pada suatu areal tanah pertanian
merupakan salah satu cara yang berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Makin
rapat jarak tanam menyebabkan lebih banyak tanaman yang tidak berbuah. Harjadi
(2002) mengatakan bahwa jarak tanam juga mempengaruhi persaingan antar tanaman
dalam mendapatkan air dan unsur hara, sehingga akan mempengaruhi hasil.
Dalam budidaya jagung, populasi tanaman perlu diperhatikan antara lain jarak
tanam dan jumlah benih per satuan luasnya. Kerapatan tanaman sangat mempengaruhi
h a s i l atau produksi tanaman, hal ini terkait dengan tingkat kompetisi antar tanaman
dalam memperoleh cahaya, air, ruang tumbuh, serta unsur hara. Kerapatan tanaman dapat
diatur dengan penggunaan jarak tanam dan jumlah benih yang tepat. Penggunaan jumlah
benih yang tepat akan memberikan hasil akhir yang baik, selain itu lebih efisien dalam
penggunaan lahan (Harjadi, 2002). Oleh karena itu jarak tanam harus diatur untuk
mendapatkan populasi yang optimum sehingga diperoleh hasil yang maksimum (Febrina,
2012). Berdasarkan uraian diatas maka peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh
perlakuan jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam terhadap pertumbuhan dan hasil
tanaman jagung ketan ungu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jarak
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tanam dan jumlah benih/lubang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil jagung ketan
ungu.
METODELOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Taman Sains Pertanian (TSP) Sidondo, Desa
Sidondo, Kec. Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak pada
ketinggian ± 110 meter di atas permukaan laut yang berlangsung dari bulan Maret sampai
Mei 2017 dalam bentuk percobaan faktorial yang disusun menurut Rancangan Acak
Kelompok (RAK) yaitu Faktor 1 adalah Jarak Tanam (JT) dengan 3 taraf perlakuan, yaitu
: JT 1 = 75 cm x 20 cm,
JT 2 = 80 cm x 20 cm, dan JT 3 = 80 cm x 40 cm. Faktor yang
ke 2 adalah faktor jumlah benih/lubang tanam (BJ) dengan 2 taraf perlakuan, yaitu : BJ 1 =
1 benih/lubang, dan BJ 2 = 2 benih/lubang, sehingga terdapat 6 kombinasi perlakuan yang
masing-masing diulang sebanyak 4 kali, sehingga diperoleh 24 satuan percobaan.
Pengumpulan data utama meliputi : (1) tinggi tanaman pada saat panen diukur
mulai dari pangkal batang sampai ujung daun, (2) jumlah daun pada saat panen, dihitung
terhadap daun yang telah membuka sempurna, (3) panjang tongkol tanpa kelobot diukur
mulai pangkal tongkol sampai ujung tongkol pada saat panen, (4) diameter tongkol tanpa
kelobot (5) berat segar tongkol berklobot/tanaman, dilakukan setelah jagung dipanen,
tongkol dan kelobot ditimbang untuk setiap setiap tanaman contoh, (6) berat segar tongkol
tanpa klobot/tanaman, dilakukan setelah jagung dipanen, kelobot dikupas dan ditimbang
setiap tanaman contoh, dan (7) produksi/hasil berat segar tongkol berklobot/hektar.
Untuk mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung
pulut ungu dilakukan dengan sidik ragam. Bila hasil sidik ragam berbeda nyata, maka
untuk membandingkan dua rata-rata perlakuan dilakukan dengan dengan Duncans New
Multiple Range Test (DNMRT) pada
taraf 5%. Model RAK 2 faktorial menurut
Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah :
Y ijk= µ+þk+αi+βj+(αβ)ij+εijk
Yakni :
Yijk : Hasil pengamatan pada faktor A pada taraf ke-I dan faktor B pada taraf ke-j dan
pada ulangan ke-k
µ
: Nilai tengah
þk
: Pengaruh kelompok pada taraf ke-k
αi
: Pengaruh faktor A pada taraf ke-i
βj
: Pengaruh faktor B pada taraf ke-j
(αβ)
: Pengaruh interaksi dari faktor A pada taraf ke-I dan faktor B pada taraf ke j
εijk
: Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j pada
ulangan ke-k.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tinggi Tanaman
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam, jumlah
benih/lubang tanam dan interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman jagung ketan ungu. Rata-rata tinggi
tanaman jagung ketan ungu saat panen pada perlakuan berbagai jarak tanam dan jumlah
benih/lubang tanam disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman (Cm) Jagung Ketan Ungu Terhadap Pengaruh
Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih/Lubang Tanam
Jarak Tanam (JT)
Jumlah Benih/Lubang
Rerata
Tanam (BJ)
(BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
BJ 1
188.56
188.72
186.46
187.91
BJ 2
187.32
187.25
185.92
186.83
Rerata (JT)
187.94
187.99
186.19
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
Rata-rata hasil pengamatan tinggi tanaman (Tabel 1) menunjukkan bahwa tinggi
tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan jarak tanam JT 2 , perlakuan jumlah
benih/lubang tanam BJ 1 dan perlakuan interaksi JT 2 BJ 1 yaitu setinggi masing-masing
187.99 cm, 187.91 cm dan 188.72 cm, sedangkan tinggi tanaman yang paling rendah
terdapat pada perlakuan jarak tanam JT 3 , perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 2 dan
perlakuan interaksi JT 3 BJ 2 yaitu setinggi masing-masing 186.19 cm, 186.83 cm dan
185.92 cm.
Jumlah Daun (helai)
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jumlah benih/lubang
tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman jagung ketan ungu, sedangkan
perlakuan jarak tanam dan interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah daun tanaman jagung ketan ungu. Rata-rata
jumlah daun tanaman jagung ketan ungu saat panen pada perlakuan berbagai jarak tanam
dan jumlah benih/lubang tanam disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Daun (Helai) Tanaman Jagung Ketan Ungu Terhadap
Pengaruh Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih Perlubang Tanam
Jarak Tanam (JT)
Jumlah Benih/Lubang Tanam
Rerata
(BJ)
(BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
BJ 1
10.84
10.93
10.67
10.81
BJ 2
10.50
10.50
10.50
10.51
Rerata (JT)
10.67
10.71
10.59
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
562

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Tabel 2 menunjukkan bahwa perlakuan BJ 1 berbeda nyata dengan perlakuan
BJ 2 , dimana jumlah daun terbanyak terdapat pada perlakuan jumlah benih/lubang tanam
BJ 1 (1 benih/lubang tanam) yaitu sebanyak 10.81 helai dan terendah terdapat pada
perlakuan BJ 2 (2 benih/lubang tanam) yaitu sebanyak 10.51 helai. Jumlah daun
terbanyak terdapat pada perlakuan JT 2 dan perlakuan interaksi JT 2 BJ 1 yaitu sebesar
10,71 helai dan 10.93 helai, sedangkan jumlah daun paling sedikit terdapat pada
perlakuan JT 3 sebanyak 10.59 helai dan perlakuan interaksi JT 1 BJ 2 , JT 2 BJ 2 dan
JT 3 BJ 2 yaitu masing-masing sebesar 10,5 helai.
Panjang Tongkol tanpa Klobot/Tanaman (cm)
Rata-rata panjang tongkol tanpa klobot tanaman jagung ketan ungu pada
perlakuan berbagai jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-Rata Panjang Tongkol Tanpa Klobot (Cm) Tanaman Jagung Ketan Ungu
Terhadap Pengaruh Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih/Lubang
Tanam
Jumlah Benih/Lubang
Jarak Tanam (JT)
Rerata
Tanam
(BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
(BJ)
BJ 1
14.30 q
14.83 q
16.21 p
15.11 x
BJ 2
14.26 q
13.83 q
14.60 q
14.23 y
Rerata (JT)
14.28 b
14.33 b
15.41 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
Hasil analisis sidik ragam (Tabel 3) menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam,
jumlah benih/lubang tanam dan interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang
tanam berpengaruh nyata terhadap panjang tongkol tanpa klobot tanaman jagung ketan
ungu. Perlakuan jarak tanam JT 1 berbeda tidak nyata dengan perlakuan jarak tanam JT 2 ,
tetapi berbeda nyata dengan perlakuan jarak tanam JT 3 dengan panjang tongkol tanpa
klobot terpanjang pada perlakuan JT 3 yaitu sepanjang 15.41 cm dan yang terpendek
terdapat pada perlakuan JT 1 yaitu sepanjang 14.28 cm. Perlakuan jumlah benih/lubang
tanam BJ 1 juga menunjukkan beda nyata terhadap perlakuan jumlah benih/lubang tanam
BJ 2 dengan panjang tongkol tanpa klobot terpanjang pada perlakuan jumlah benih/lubang
tanam BJ 1 yaitu sepanjang 15.11 cm. Sedangkan interaksi perlakuan jarak tanam dan
jumlah benih/lubang tanam menunjukkan panjang tongkol tanpa klobot terpanjang
terdapat pada perlakuan JT 3 BJ 1 yaitu sepanjang 16.21 cm dan yang terpendek terdapat
pada perlakuan JT 2 BJ 2 yaitu sepanjang 13.83 cm.
Diameter Tongkol Tanpa Klobot/Tanaman (cm)
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam, jumlah
benih/lubang tanam dan interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
berpengaruh tidak nyata terhadap diameter tongkol tanpa klobot tanaman jagung ketan
ungu. Rata-rata diameter tongkol tanpa klobot tanaman jagung ketan ungu pada
perlakuan berbagai jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rata-Rata Diameter Tongkol Tanpa Klobot (Cm) Tanaman Jagung Ketan Ungu
Terhadap Pengaruh Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih/Lubang
Tanam
Jumlah Benih/Lubang
Jarak Tanam (JT)
Rerata
Tanam
(BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
(BJ)
BJ 1
36.05
36.55
36.80
36.47
BJ 2
36.00
36.53
36.58
36.37
Rerata (JT)
36.03
36.54
36.69
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
Rata-rata hasil pengamatan diameter tongkol tanpa klobot tanaman (Tabel 4)
menunjukkan bahwa diameter tongkol terbesar terdapat pada perlakuan jarak tanam JT 3 ,
perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 1 dan perlakuan interaksi JT 3 BJ 1 yaitu sebesar
masing-masing 36.7 cm, 36.5 cm dan 36.8 cm, sedangkan diameter tongkol yang paling
rendah terdapat pada perlakuan jarak tanam JT 1 , perlakuan jumlah benih/lubang tanam
BJ 2 dan perlakuan interaksi JT 1 BJ 2 yaitu sebesar masing-masing 36.0 cm, 36.4 cm dan
36.0 cm.
Berat Segar Tongkol Berklobot/Tanaman (g)
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam dan
interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam berpengaruh nyata terhadap
berat segar tongkol berklobot tanaman jagung ketan ungu, sedangkan perlakuan jumlah
benih/lubang tanam berpengaruh tidak nyata terhadap berat segar tongkol berklobot
tanaman jagung ketan ungu.
Tabel 5 menunjukkan bahwa berat segar tongkol berklobot terberat terdapat pada
perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 1 yaitu seberat 211.6 g, sedangkan berat segar
tongkol berklobot tanaman jagung ketan ungu paling ringan terdapat pada perlakuan
jumlah benih/lubang tanam BJ 1 seberat 201.8 g. Perlakuan jarak tanam JT 1 berbeda
tidak nyata dengan perlakuan jarak tanam JT 2 , tetapi berbeda nyata dengan perlakuan
jarak tanam JT 3 dengan berat segar tongkol berklobot terberat pada perlakuan JT 3 yaitu
seberat 218.51 g dan yang terringan terdapat pada perlakuan JT 2 yaitu seberat 198.16 g.
Sedangkan interaksi perlakuan jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam menunjukkan
berat segar tongkol berklobot terberat terdapat pada perlakuan JT 3 BJ 1 yaitu seberat
223.05 g dan yang terringan terdapat pada perlakuan JT 2 BJ 2 yaitu seberat 191.06 g.
Rata-rata berat segar tongkol berklobot tanaman jagung ketan ungu pada perlakuan
berbagai jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Rata-rata Berat Segar Tongkol Berklobot (G) Tanaman Jagung Ketan Ungu
Terhadap Pengaruh Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih/Lubang Tanam
Jumlah
Jarak Tanam (JT)
Rerata
Benih/Lubang
(BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
Tanam (BJ)
BJ 1
206.60 qr
205.25 qr
223.05 p
211.63
BJ 2
200.45 gr
191.06 r
213.96 pq
201.83
Rerata (JT)
203.53 b
198.16 b
218.51 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
Berat Segar Tongkol tanpa Klobot/Tanaman (g)
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam dan
interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam berpengaruh nyata terhadap
berat segar tongkol tanpa klobot tanaman jagung ketan ungu, sedangkan perlakuan
jumlah benih/lubang tanam berpengaruh tidak nyata terhadap berat segar tongkol tanpa
klobot tanaman jagung ketan ungu. Rata-rata berat segar tongkol tanpa klobot tanaman
jagung ketan ungu pada perlakuan berbagai jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-Rata Berat Segar Tongkol Tanpa Klobot (G) Tanaman Jagung Ketan
Ungu Terhadap Pengaruh Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih/Lubang
Tanam
Rerata
Jumlah
Jarak Tanam (JT)
(BJ)
Benih/Lubang
Tanam (BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
BJ 1
187.85 rs
198.500 qr 212.15 p
199.50
BJ 2
185.30 s
183.78 s
203.13 pq
190.73
Rerata (JT)
186.58 b
191.14 b
207.64 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
Tabel 6 menunjukkan bahwa berat segar tongkol tanpa klobot terberat terdapat
pada perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 1 yaitu seberat 199.5 g, sedangkan berat
segar tongkol tanpa klobot tanaman jagung ketan ungu paling ringan terdapat pada
perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 1 seberat 190.7 g. Perlakuan jarak tanam
JT 1 berbeda tidak nyata dengan perlakuan jarak tanam JT 2 , tetapi berbeda nyata dengan
perlakuan jarak tanam JT 3 dengan berat segar tongkol tanpa klobot terberat pada
perlakuan JT 3 yaitu seberat 207.64 g dan yang terringan terdapat pada perlakuan JT 1
yaitu seberat 186.58 g. Sedangkan interaksi perlakuan jarak tanam dan jumlah
benih/lubang tanam menunjukkan berat segar tongkol tanpa klobot terberat terdapat pada
perlakuan JT 3 BJ 1 yaitu seberat 212.15 g dan yang terringan terdapat pada perlakuan
JT 2 BJ 2 yaitu seberat 183.78 g.
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Berat Segar Tongkol Berklobot/Hektar (ton/ha)
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam, jumlah
benih/lubang tanam dan interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
berpengaruh nyata terhadap berat segar tongkol berklobot/hektar tanaman jagung ketan
ungu. Rata-rata berat segar tongkol berklobot/hektar tanaman jagung ketan ungu pada
perlakuan berbagai jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata Berat Segar Tongkol Berklobot/Hektar (Ton) Tanaman Jagung Ketan
Ungu Terhadap Pengaruh Berbagai Jarak Tanam dan Jumlah Benih/Lubang
Tanam
Jarak Tanam (JT)
Jumlah Benih/Lubang
Rerata
Tanam (BJ)
(BJ)
JT 1
JT 2
JT 3
BJ 1
9.29 q
9.36 q
7.38 s
8.67 y
BJ 2
10.20 p
10.26 p
8.41 r
9.62 x
Rerata (JT)
9.75 a
9.81 a
7.89 b
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang tidak sama pada kelompok perlakuan yang
sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf 5 % Uji Jarak Berganda
Duncan (DMRT) dan yang tidak bernotasi menunjukkan tidak berbeda
nyata
Tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam JT 1 berbeda tidak nyata
dengan perlakuan jarak tanam JT 2 , tetapi berbeda nyata dengan perlakuan jarak tanam
JT 3 dengan berat segar tongkol berklobot/hektar terberat pada perlakuan JT 2 yaitu seberat
9.81 ton/ha dan yang terringan terdapat pada perlakuan JT 3 yaitu seberat 7.89 ton/ha.
Perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 1 juga menunjukkan beda nyata terhadap
perlakuan jumlah benih/lubang tanam BJ 2 . Sedangkan interaksi perlakuan jarak tanam
dan jumlah benih/lubang tanam menunjukkan berat segar tongkol berklobot/hektar
terberat terdapat pada perlakuan interaksi JT 2 BJ 2 yaitu seberat 10.26 ton/ha dan yang
terringan terdapat pada perlakuan JT 3 BJ 1 yaitu seberat 7.38 ton/ha.
Pembahasan
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam
dan jumlah benih/lubang tanam dan interaksi jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung
ketan ungu. Hal ini terlihat pada semua parameter yang diamati seperti tinggi tanaman
(cm), jumlah daun (helai), panjang tongkol tanpa klobot (cm), diameter tongkol tanpa
klobot (cm), berat segar tongkol berklobot/tanaman (g), berat segar tongkol tanpa
klobot/tanaman (g) dan hasil berat segar tongkol berklobot/hektar (ton)
Penelitian perlakuan jarak tanam 80 cm x 20 cm (JT 2 ) dan 75 cm x 20 cm (JT 1 )
menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman yang paling tinggi yaitu dengan tinggi
tanaman 188.0 cm dan 187.9 cm serta jumlah daun yaitu 10.7 helai dan 10.6 helai,
dibandingkan dengan jarak tanam 80 cm x 40 cm (JT 3 ). Kondisi ini disebabkan
meningkatnya populasi persatuan luas, sehingga jumlah jagung yang dihasilkan lebih
banyak walaupun panjang tongkol dan diameter tongkolnya kecil. Hal ini sejalan
Efendi dan Suwardi (2010) menyatakan bahwa populasi tanamanyang semakin padat
menyebabkan tinggi tanaman menjadi lebih tinggi dan jumlah daun semakin
meningkat. Menurut Sitaniapessy (1985) dalam Desyanto et al. (2014), jarak tanam
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tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman maksimum, namun pada awal pertumbuhan
populasi tanaman berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan pengaruhnya akan
berkurang dengan bertambahnya umur tanaman. Perlakuan berbagai jarak tanam yang
dilakukan diduga belum mengakibatkan persaingan pada periode pertumbuhan tanaman
jagung sehingga tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap parameter
pertumbuhan tanaman.
Pada perlakuan jarak tanam renggang yaitu 80 cm x 40 cm (JT 3 ) dan jumlah
benih 1 benih/lubang tanam (BJ 1 ) menghasilkan berat tongkol segar berklobot per
hektar paling rendah rata-rata yaitu 7,89 ton/ha dan 8.67 ton/ha dibandingkan perlakuan
jarak tanam 75 cm x 20 cm dan 80 cm x 20 cm (JT 1 dan JT 2 ) dan jumlah 2 benih/lubang
tanam (BJ 2 ), tetapi berat segar tongkol berklobot per tanaman paling berat yaitu rata-rata
207.64 g dan 199.50 g per tanaman (Tabel 5). Hal ini disebabkan jumlah populasi
yang lebih sedikit pada jarak tanam yang renggang dibandingkan dengan jarak tanam
yang rapat, walaupun secara kualitas pada perlakuan jarak tanam renggang menghasilkan
berat tongkol jagung per tanaman lebih berat
Berdasarkan Tabel 7 Interaksi antara jarak tanam 80 cm x 20 cm dengan dengan
jumlah 2 benih/lubang tanam (JT 2 BJ 2 ) menghasilkan produksi jagung ketan ungu
tertinggi perhektarnya yaitu 10,26 ton dibandingkan dengan interaksi perlakuan
lainnya. Hal ini disebabkan pada jarak tanam yang 80 cm x 20 cm dan jumlah 2
benih/lubang tanam (rapat) meningkatkan jumlah populasi jagung per satuan luas lahan.
Dengan populasi tanaman lebih banyak dibanding dengan jarak tanam yang renggang.
Peningkatan jumlah tanaman per satuan luas akan semakin meningkatkan jumlah
tongkol jagung yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mintarsih et al. (1989)
dalam Silaban et al. (2013), bahwa peningkatan kerapatan populasi tanaman per satuan
luas pada batas tertentu dapat meningkatkan hasil pada tanaman jagung.
Walaupun produksi per tanaman lebih besar pada jarak tanam 80 x 40 cm,
ternyata dengan populasi yang lebih banyak lebih mampu memberikan produksi per
hektar yang lebih maksimal. Hasil penelitian Arwani et al. (2013) menunjukkan
bahwa perlakuan jumlah 3 benih per lubang memperoleh hasil tertinggi pada berat
tongkol konsumsi per lubang tanam yaitu 668 g, dan jumlah tongkol per lubang tanam
yaitu 3,55 tongkol tanaman jagung manis. Lebih lanjut Partorahardjo dan Makmur
(1996) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dengan jarak tanam yang rapat (20 cm x
40 cm) mampu meningkatkan komponen hasil jagung, sehingga hasil berat kering pipilan
meningkat mencapai 7,2 ton/ha, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan jarak tanam
yang renggang (25 cm x 75 cm) yang mencapai 4,6 ton/ha. Produksi tanaman jagung per
hektar akan meningkat berbanding lurus dengan pertambahan populasi per hektar sampai
pada batas tertentu, dimana semakin tinggi populasi per hektar menyebabkan produksi
meningkat pula. Pengaturan jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam yang tepat
untuk populasi yang besar sangat penting untuk mendapatkan produksi optimum.
Meskipun jumlah populasi besar, namun bila proses penyerapan unsur hara dan sinar
matahari tidak terganggu pada masa pertumbuhan, maka produksi akan tetap besar.
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KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam
serta interaksi antara jarak tanam dan jumlah benih/lubang tanam berpengaruh tidak nyata
terhadap tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter tongkol tanpa klobot, tetapi
berpengaruh nyata terhadap panjang tongkol tanpa klobot dan hasil produksi berat segar
tongkol berklobot/hektar tanaman jagung ketan ungu. Jarak tanam 80 cm x 20 cm dan
jumlah 2 benih/lubang tanam (JT 2 BJ 2 ) menghasilkan produksi berat segar tongkol
berklobot/hektar jagung ketan ungu tertinggi perhektarnya yaitu sebesar 10.26 ton
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
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TINGKAT PENERAPAN TEKNOLOGI TERHADAP PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS DAN PENDAPATAN PETANI PADA SENTRA
PRODUKSI JAGUNG DI KABUPATEN SUMBAWA
NUSA TENGGARA BARAT
Baiq Tri Ratna Erawati, Yuliana Susanti dan Yanti Triguna
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jln. Raya Peninjauan Narmada, Km.13, Lombok Barat NTB
Email : bq.erawati@yahoo.com
ABSTRAK
Jagung merupakan salah satu komoditi unggulan di Nusa Tenggara Barat selain sapi
dan rumput laut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan daerah dan nasional akan jagung,
maka peningkatan produktivitas perlu dilakukan, melalui penerapan teknologi budidaya
jagung. Penerapan teknologi yang tepat dan benar akan membantu meningkatkan
produktivitas dan efisiensi usahatani. Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui tingkat penerapan teknologi buidaya jagung dan efisiensi usahatani jagung
pada lokasi sentra produksi jagung di Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang
dilakukan yaitu dengan Focuss group disccustion (FGD) di 6 Desa di Kecamatan Utan
kabupaten Sumbawa. FGD disetiap desa terdiri atas 30 orang petani. Komponen utama
yang paling berpengaruh terhadap produktivitas yaitu dosis pupuk dan jumlah benih
(populasi tanaman yang digunakan). Terdapat 6 Dosis pemupukan (urea kg/ha) + NPK
kg/ha) yaitu Desa A ( 250 +250), Desa B (400 + 200), Desa C (150 + 550), Desa D ( 350
+ 150 ), Desa E ( 250 + 500) dan Desa F ( 500 + 500). Dari hasil kajian diperoleh hasil
bahwa Desa F memiliki produktivitas tertinggi yaitu 11,625 kg/ha dan pendapatan yang
tinggi (Rp. 22.187.500,-/ha) kemudian disusul Desa A (10,230 kg/ha) dengan
keuntungan sebesar Rp. 20.455.000,-/ha, sedangkan terendah Desa E dengan
produktivitas 7,000 kg/ha dan keuntungan sebesar Rp. 10.900.000,. Walaupun Desa F
produktivitas dan keuntungan usahataninya tinggi tetapi penggunaan pupuk anorganiknya (kimia) terlalu berlebihan, yang akan berdampak kurang baik terhadap
lingkungan sehingga dapat dikatakan penerapan tekologi pada Desa F kurang efisien.
Sementara untuk Desa E produktivitas dan keuntungan reatif rendah karena populasi
yang digunakan terlalu rapat sehingga tonggol jagung yang dihasilkan relatif kecil,
walaupun pupuk yang digunakan sudah tinggi. Ini menunjukkan bahwa dosis pupuk yang
tinggi belum tentu meningkatkan produtivitas dan pendapatan secara linier. Sedangkan
teknologi dan usahtani jagung yang paling efisien ada pada Desa A, karena menerapan
teknologi yang tepat (dengan jumlah penggunaan pupuk yang relatif rendah dari desa
lainnya) tetapi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan cukup tinggi.
Kata kunci : Teknologi, Usahatani, jagung, efisien
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PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
mempunyai perananan strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Perananan strategis
tersebut khususnya adalah dalam penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri,
peningkatan eksport dan devisa negara, penyediaan kesempatan kerja dan kesempatan
berusaha, peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas
pembangunan pertanian dewasa ini adalah melestarikan swasembada pangan,
peningkatan ekspor non migas dan mengurangi pengeluaran devisa yang sekaligus
memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pengembangan wilayah pedesaan merupakan salah satu
tujuan utama pembangunan pertanian maka sangat diharapkan perkembangan agribisnis
daerah yang berdaya saing sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.
Salah satu komoditi tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam
pembangunan sektor pertanian adalah komoditi jagung. Di Indonesia jagung merupakan
komoditas pangan kedua setelah padi dan sumber kalori atau makanan pengganti beras,
di samping itu juga sebagai pakan ternak. Kebutuhan jagung akan terus meningkat dari
tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat serta
kemajuan industri pakan ternak sehingga perlu upaya peningkatan produksi melalui
sumber daya manusia dan sumber daya alam, ketersediaan lahan maupun potensi hasil
dan teknologi.
Secara nasional produksi jagung lima tahun terakhir cendrung berfluktuasi, yaitu
tahun 2009 17.629.748 ton; tahun 2010 18.327.636 ton; tahun 2011 17.643.250 ton; tahun
2012 19.387.022 ton; tahun 2013 18.506.287 ton (BPS, 2014). Sementara perkembangan
produksi jagung di provinsi NTB dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2009-2013)
cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2010 mengalami penurunan
karena terjadi penurunan luas panen. Capaian produksinya yaitu : tahun 2009 308.863
ton; tahun 2010 249.005 ton; tahun 2011 456.915 ton; tahun 2012 642.674 ton; tahun
2013 633.773 ton. Sementara untuk capaian produksi di kabupaten Sumbawa selama
kurun waktu lima tahun terakhir yaitu : tahun 2009 100.840 ton; tahun 2010 57.425 ton;
tahun 2011 132.554 ton; tahun 2012 192.391 ton; tahun 2013 218.466 ton. Penurunan
produksi yang terjadi pada tahun 2010 terjadi karena penurunan luas panen (Dinas
Pertanian, 2014).
Berdasarkan data dari dinas pertanian, produksi jagung di kabupaten Sumbawa
dalam kurun lima tahun terakhir cendrung terus mengalami peningkatan, kecuali pada
tahun 2010 sedikit mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya penurunan
luas panen. Pada tahun 2009 100.840 ton; tahun 2010 57.425 ton; tahun 2011 tahun
132.554 ton; tahun 2012 192.391 dan tahun 2013 218.466 ton. Peningkatan produktifitas
jagung masih sangat terbuka luas, salah satunya dengan penggunaan varietas unggul baru
(VUB). Petani jagung umumnya masih belum menggunakan benih bermutu dari varietas
unggul. Balitsereal sebagai salah satu penyedia benih sumber telah menghasilkan
berbagai varietas unggul baru (VUB) jagung dengan berbagai keunggulan spesifik.
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METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif.
Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu metode
pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian
merupakan lokasi pendampingan SLPTT jagung di enam desa yang tergabung dalam satu
Kecamatan pada musim tanam MK I tahun 2013, yang pada tahun ini juga mandapatkan
program GPPTT jagung.. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode
simple random sampling yaitu suatu metode dimana semua anggota sampel dianggap
memiliki karakteristik yang sama sehingga siapapun yang diambil dapat mewakili
populasinya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan teknik wawancara individual meliputi cara budidaya yang biasa diterapkan
oleh petani dan produktivitas jagung yang dihasilkan. Analisis financial dilakukan dengan
R/C, B/C atas biaya tunai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 menunjukkan tingkat penerapan teknologi budidaya jagung yang
dilakukan oleh petani yang berada di enam Desa di Kecamatan Utan Kabupaten
Sumbawa. Kecamatan Utan merupakan salah satu kawasan pengembangan jagung di
Kabupaten Sumbawa, yang luasnya sekitar 7.000 ha. Lokasi ini merupakan lahan sawah
dengan pola tanam yang dominan yaitu padi-jagung-jagung dan padi-padi jagung.
Petani pada umumnya menanam jagung mulai musim kemarau 1 (MK.I) yaitu
bulan April samapi juni, dan musim kemarau 2 (MK.II) pada bulan Juli sampai Oktober.
Untuk penanamn pada MK.I, setelah penanamn padi, umumnya persiapan lahan untuk
tanaman jagung cukup dengan menggunakan herbisida atau lebih dikenal dengan nama
Tanpa Olah Tanah (TOT). Begitu juga dengan persiapan lahan untuk Musim Kemarau II.
Persipan lahan dengan sistem TOT cukup efektif karena tanah di kabupaten Sumbawa
umumnya didominasi oleh jenis tanah Inseptisol dan Entisol, sehingga tidak perlu
persiapan lahan dengan melakukan pengolahan tanah secara semuprna. Selain itu juga
bisa lebih efektif dan efisien khususnya meyangkut dana.
Untuk Tabel 1, tingkat penerapan teknologi dimulai dengan penggunaan varietas
yang dominan digunakan oleh petani di enam Desa tersebut. Varietas yang dominan
digunakan oleh petani di enam desa di kecamatan Utan antara lain ; Pioner, Bisi-18 dan
Pasifik (PAC). Semua varietas ini merupakan jenis jagung hibrida yang memiliki potensi
hasil tinggi. Ini tentunya sangat sesuai untuk peningkatan produktivitas dan pendaatan.
Berikutnya adalah jumlah benih yang digunakan setiap hektarnya adalah 20 kg,
ini sesuai denga Rekomendasi dari BPTP NTB. Dari 6 Desa, hanya satu desa yang
menggunakan benih sebanyak 25 kg. Ini tentunya tidak sesuai dengan rekomndasi
teknologi dari BPTP NTB, karena benih yang banyak akan memperpendek jarak tanam,
sehingga populasi menjadi reatif rapat. Ini akan berpengaruh terhadap peningkan
prduktivitas tanaman khususnya biji jagung.
Komponen teknologi berikutnya adalah penggunaan jarak tanam dan jumlah biji
yang ditanam per lubang tanam. Dilihat dari Tabel 1, diketahui bahwa jarak tanam yang
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dominan pada enam desa dikecamatan Utan adalah 70 x 40 cm; ditanam 2 biji per lubang
tanam, hanya satu Desa yang menggunakan jarak tanam yang rapat yaitu 60 cm x 30 cm ;
ditanam 2 biji per lubang tanam. Tanaman jagung yang ditanam dengan jarak tanam yang
rapat akan berpengaruh terhadap pembentukan tongkol dan biji jagung. Umumnya ukuran
jagung menjadi lebih kecil dan pendek.
Jarak tanam sangat berhubungan dengan jumlah populasi tanaman per hektarnya.
Dari enam desa hanya satu desa yang memiliki populasi tanaman yang terlalu rapat yaitu
111.000, ada pada Desa E. Populasi yang terlalu rapat akan mempermudah tingkat
serangan hama dan penyakit pada tanamn jagung, karena kondisi iklim mikro disekitar
pertanaman menjadi lebih lembab, sehingga mempermudah berkembangnya penyakit
seperti jamur dan bakteri. Untuk itu hindari populasi tanaman yang terlalu rapat, agar
sirkulasi udara dan pencahayaan dapat masuk dengan sempurna.
Cara tanam yang baik adalah dengan cara ditugal secara teratur sesuai dengan
jarak tanam yang telah ditentukan. Penanaman jagung dengan cara ditugal kemudian
ditutup lagi / langsung dengan tanah atau pupuk kandang akan sangat membantu
meningkatkan daya tumbuh benih, sehingga produktivitas jagung meningkat.
Agar pertumbuhan tanaman jagung optimal maka perlu ditambah dengan pupuk
an-organik seperti pupuk Urea dan NPK Phonska. Dari tabel 1, diketahui bahwa total
pupuk yang diberikan per hektarnya berkisar antara 500, 600,700, 750 sampai 1.000
kg/ha. Dosis ini sangat bervariasi disetiap Desa. Dari keenam dosis itu, dosis pupuk pada
desa A (500 kg/ha) yang sesuai dengan rekomendasi pemupukan dari BPTP NTB,
sedangkan yang lainnya termasuk dalam katagori berlebih.
Cara pemupukan yang dilakukan petani di enam desa tersebut adalah ditugal dan
disebar. Rekomendasi cara pemupukan dari BPTP NTB adalah dengan cara ditugal,
sehingga untuk Desa C dan E, cara aplikasi pupuknya masih belum sesuai dengan
rekomendasi. Cara aplikasi pupuk seperti ini yang banyak merugikan petani karena tidak
berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan dan hasil tanaman. Aplikasi pupuk dengan
cara disebar, akan sangat merugikan karena banyak sekali unsur yang hilang terbawa air,
bersama angin, menguap dan sebagainya. Meskipun tanaman dipupuk dalam jumlah
besar tetapi pengaruhnya kecil terhadap tanaman.
Untuk komponen teknologi penyiangan secara umum petani sudah melakukan
penyiangan dengan mengguakan herbisida. Penyiangan dengan cara ini cukup efektif dan
efisien jika dibandingkan dengan menggunakan cara manual. Biaya yang dibutuhkan
untuk menyiang menjadi relatif sedikit.
Untuk sistem pengairan secara umum sudah cukup baik di enam lokasi kajian.
Pengairan dilakukan 5 sampai 6 kali per musim tanam. Jika kurang air disauran irigasi
maka petani akan menggunakan pompa, diman sumber air berasal dari sumur-sumur
dangkal yang banyak disediakan petani di sekitar areal penelitian.
Untuk petani di Kecamatan Utan sudah sangat mengenal kapan waktu panen.
Dimana mereka akan panen pada saat tingkat kematangan sempurna, sehingga kualitas
biji yang dihasilkan petani di Kabupaten sumbawa akan selalu lebih baik dibandingkan
dengan kualitas biji jagung yang ada di Pulau Lombok. Dimana petani akan menjual hasil
panen mereka dalam bentuk pipilan kering.
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Tabel 1. Teknologi Budidaya Jagung yang Diterapkan di Setiap Desa di Kecamatan Utan
Sumbawa.
NO

1

TEKNOLOGI
YANG
DITERAPKAN

E=Pukat

F=Bale

Bisi-18

Bisi-18

Bisi-18

20

20

25

20

70 x 40/2

70 x 40/2

70 x 40/2

60 x 30/2

70 x 0/2

71.000

71.000

71.000

71.000

111.000

71.000

Tugal

Tugal

Tugal

Tugal

Tugal

Tugal

- Urea (kg/ha)

250

400

150

350

250

500

NPK
Phonska
(kg/ha)
Cara Aplikasi pupuk

250

200

550

150

500

500

ditugal

ditugal

disebar

ditugal

disebar

ditugal

0,5

1

1

1,5

0,5

1,5

Pompa

Pompa

Pompa

Pompa

Pompa

Pompa

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

Tepat

Pipilan

Pipilan

Pipilan

Pipilan

Pipilan

Pipilan

4

Varietas
yang
digunakan (hibrida)
Jumlah benih yang
digunakan (kg)
Jarak Tanam (cm)
/jumlah
biji
per
lubang
Populasi /ha

5

Cara tanam

6

Dosis pupuk :

2
3

7
8

9
10

11

D E S A
C= otong D=Stowe

Penyiangan
Herbisida
tumbuh) l/ha
Pengairan

(
pasca

Panen
(masak
fisiologis/tepat
waktu)
Sistem
penjualan
produk

A=Tengah

B=Orong

Pioner

PAC

Pioner

20

20

70 x 40/2

Sumber: Data primer diolah
Tabel 2, menunjukkan analisa usahatani jagung yang dilakukan di enam desa yang
ada di Kecamatan Utan Kabuaten Sumbawa. Dari biaya saprodi yang dikeluarkan untuk
melakukan usahatani jagung per hektarnya terlihat bahwa Desa F memiliki biaya Saprodi
tertinggi yaitu Rp. 4.100.000, kemudian diikuti oleh Desa E sebesar Rp. 3.650.000,
sementara yang terendah yaitu Desa B sebesar Rp.2.700.000,-.
Untuk biaya tenaga kerja, biaya tertinggi dikeluarkan oleh Desa F sebesar Rp.
4.420.000,- yang kemudian diikuti oleh desa C sebesar Rp. 4.355.000,- sementara biaya
terkecil adalah desa A sebesar Rp. 3.855.000. Perbedaan ini terjadi karena masingmasing desa menggunakan cara budidaya yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa
tidak selamanya penggunaan teknologi akan meningkatkan biaya usahatani, bahkan
sebaliknya melalui penerapan teknologi yang tepat maka usahatani jagung yang
dilakukan akan menjadi lebih efisien dan menguntungkan.
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Tabel 2. Analisis Usaha Tani di Enam Desa Sampling di Kecamatan Utan Kabupaten
Sumbawa
D E
No
A
1
2
3

4

S A

URAIAN
A=Tengah

B=Orong

C= Motong

80.000

55.000

80.000

70.000

70.000

70.000

1.600.000

1.100.000

1.600.000

1.400.000

1.750.000

1.400.000

- Urea

500.000

800.000

300.000

700.000

500.000

1.000.000

- NPK Phonska
Herbisida
(pasca
tumbuh) l/ha

625.000

500.000

1.375.000

375.000

1.250.000

1.250.000

150.000

300.000

300.000

450.000

150.000

450.000

2.875.000

2.700.000

3.575.000

2.925.000

3.650.000

4.100.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

260.000

1.000.000

1.000.000

1.250.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

SAPRODI
varietas
yang
digunakan (hibrida)
Jumlah benih yang
digunakan (kg)
Pupuk
yang
digunakan :

Sub Total A

D=Stowe

E=Pukat

F=Bale

B

TENAGA KERJA

1

Persiapan Lahan

2

Tanam

3

Pemupukan 1

250.000

350.000

350.000

250.000

250.000

350.000

4

Pemupukan 2

250.000

350.000

350.000

250.000

250.000

350.000

5

Pengendalian gulma

130.000

130.000

130.000

195.000

130.000

195.000

6

Pengendalian OPT

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

65.000

7

Panen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.750.000

1.500.000

1.750.000

8

Prosesing

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

9

Pengangkutan

200.000

150.000

250.000

350.000

250.000

250.000

3.855.000

4.005.000

4.355.000

4.320.000

3.905.000

4.420.000

175.000

175.000

175.000

175.000

350.000

175.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Sub Total B
C

LAIN-LAIN

1

Sewa pompa

2

Bensin

3

Sewa untuk pemilik
sumur

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Sub Total C

400.000

400.000

400.000

400.000

575.000

400.000

7.130.000

7.105.000

8.330.000

7.645.000

8.130.000

8.920.000

10.230

9.090

7.272

8.727

6.363

11.636

2.750

2.750
24.997.50

2.750

2.750
23.999.25

2.750
17.498.25

2.750
31.999.00

Total A + B + C
Hasil biji jagung
(kg/ha)
Harga Jagung/kg
Penerimaan (Rp/ha)
Pendapatan
(penerimaan - biaya
produksi)
B/C
Ratio
(Pendapatan/total
biaya produksi)

28.132.500
21.002.500

2,95

17.892.50

2,52

19.998.000
11.668.000

1,40

16.354.25

2,14

9.368.250

1,15

23.079.00

2,59

Jika dilihat dari segi penerimaan maka Desa F merupakan desa yang memiliki
penerimaan terbesar yaitu Rp. 23.079.000, kemudian disusul oleh desa A sebesar Rp.
21.002.500, sementara desa B mendapatkan penerimaan terendah
sebesar Rp.
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17.892.500. Perbedaan ini terjadi tergantung dari penerapan teknologi budidaya jagung
yang telah dilakukan petani di masing-masing Desa.
Dari hasil perhitungan B/C ratio diketahui bahwa usahatani jagung yang dilakukan
di enam desa tersebut, dikatagorikan layak karena nilai B/C Rationya lebih tinggi dari 1
(> 1). Walupun Desa F memiliki penerimaan lebih besar yaitu Rp. 23.079.000
dibandingkan dengan Desa A sebesar Rp. 21.002.500, tetapi desa A memiliki B/C rato
(2,95) yang lebih tinggi dibandingkan dengan B/C ratio Desa F (2,59). Ini menunjukkan
bahwa Desa A lebih efisien dibandingkan dengan model lainnya.
KESIMPULAN
1. Penerapan teknologi yang tepat akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan
pendapatan masyarakat
2. Usahatani jagung di 6 lokasi pengkajian menunjukkan bahwa usahatani jagung
tersebut layak dan dapat dikembangkan dengan nilai B/C ratio lebih dari 0,5%.
DAFTAR PUSTAKA
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POTENSI BEBERAPA GALUR SEBAGAI CALON VARIETAS UNGGUL
BARU JAGUNG KOMPOSIT
Baiq Tri Ratna Erawati, Awaludin Hipi 1) dan Andi Takdir M2)
1)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jln. Raya Peninjauan Narmada, Km.13, Lombok Barat NTB
Email : bq.erawati@yahoo.com
2)
Balai Penelitian Tanaman Serealia Maros
ABSTRAK
Jagung merupakan komoditi penting kedua setelah padi. Kebutuhan jagung terus
meningkat setiap tahunnya, tetapi produksi belum mampu memenuhi kebutuhan
konsumen. Untuk itu peningkatan produksi jagung harus dilakukan, salah satunya
dengan peningkatan produktivitas melalui penggunaan varietas unggul baru komposit.
Jagung komposit memiliki keunggulan cukup adaptif pada kondisi air terbatas kesuburan
tanah rendah dan ini sangat sesuai dengan kondisi lahan kering di Nusa Tenggara Barat.
Untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan varietas komposit
yang memiliki potensi hasil tinggi dan berumur genjah. Penelitian dilakukan dilahan
sawah di Desa Lembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, pada bulan Juni
sampai September 2013. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok
yang diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan adalah Genotipe yang terdiri atas 12 nomer
yaitu 4 galur MSK (RRS), CT-01, MS-3, MS-5), 5 varietas komposit sebagai pembanding
hasil tinggii dan umur genjah (Lamuru, Sukmaraga, Srikandi Kuning, Bisma dan
Gumarang) dan 3 varietas hibrida sebagai pembanding potensi hasil tinggi (Bima-9,
Bima-10, Bima-11). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 4 galur yang diuji
terdapat 2 galur yang potensial yaitu MSK (RRS) dan MS-5 karena memiliki hasil biji
tertinggi yaitu 8,29 t/ha dan 7,47 t/ha. Selain itu galur MSK (RRS) memiliki potensi
untuk berumur genjah seperti Gumarang.
Kata kunci : Jagung, komposit, galur
PENDAHULUAN
Jagung merupakan komoditi penting kedua setelah padi di Indoensia. Jagung
digunakan sebagai bahan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Dari seluruh kebutuhan
jagung, 50% di antaranya digunakan untuk pakan (Zubachtirodin, et al, 2007). Oleh sebab
itu kebutuhan akan jagung terus meningkat setiap tahunnya. Sementara produksi jagung
nasional tidak sebanding dengan jumlah permintaan, sehingga memaksa pemerintah
untuk melakukan impor jagung.
Pada tahun 2016 kementerian Pertanian RI, mentargetkan produksi jagung nasional
sebesar 24 juta ton untuk memenuhi kebutuhan jagung nasional, dan diharapkan tidak ada
lagi impor jagung. Untuk memenuhi target tersebut ada beberapa upaya yang dapat
dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Untuk
intensifikasi, hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan menggunakan varietas
unggul baru baik Komposit maupun hibrida.
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Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu sentra produksi jagung di
Indonesia, dengan kualitas biji jagung yang terkenal baik. Pada tahun 2015, luas panen
jagung yaitu 126.577 ha, dengan produktivitas sebesar 62,09 kw/ha dan produksi sebesar
785,864 ton (BPS, 2017). Untuk tahun 2017, luas pengembangan jagung di NTB yaitu
210.000 ha, yang dikembangkan dilahan sawah maupun lahan kering.
Selain lahan sawah NTB memiliki lahan kering yang jauh lebih luas dan
berpotensi untuk pengembangan jagung. Namun kondisi lahan kering tersebut memiliki
beberapa keterbatasan seperti curah hujan terbatas, sumber air lain terbatas, dan tingkat
kesuburan tanah rendah. Untuk mengantisipasi kondisi yang serba terbatas ini, dalam
upaya pengembangan jagung dibutuhkan strategi antara lain dengan mengembangan
jagung jenis komposit. Jagung komposit memiliki beberapa keunggulan antara lain;
cukup toleran terhadap air terbatas, unsur hara terbatas, hama penyakit, dan mampu
memberikan hasil biji jagung yang optimal mencapai 6 - 7 ton/ha.
Untuk dapat meningkatkan produktivitas jagung komposit dilahan kering, maka
perlu dilakukan penelitian uji multilokasi beberapa galur potensial yang memiliki hasil
tinggi dengan umur yang genjah, sehingga keterbatasan kondisi pada lahan kering dapat
teratasi. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan calon varietas
unggul baru jagung komposit dengan hasil tinggi dan berumur genjah.
METODOLOGI
Penelitian dilakukan di lahan sawah di Desa Lembar, Kecamatan Lembar
Kabupaten Lombok Barat pada bulan Juni sampai september 2013. Rancangan yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan adalah Genotipe yang
terdiri atas 12 nomer yaitu 4 galur (MSK (RRS), CT-01, MS-3, MS-5), 5 varietas
komposit sebagai pembanding hasil tinggii dan umur genjah (Lamuru, Sukmaraga,
Srikandi Kuning, Bisma dan Gumarang) dan 3 varietas hibrida sebagai pembanding
potensi hasil tinggi (Bima-9, Bima-10, Bima-11). Masing-masing perlakuan diulang
sebanyak tiga kali.
Penanaman dilakukan dalam kondisi tanah lembab/basah dan diperkirakan
kelembaban dapat untuk menumbuhkan benih. Jarak tanam yang dilakukan antar baris
(70 cm) dan dalam baris 20 cm. Jumlah baris tanaman sebanyak 4 baris untuk setiap
perlakuan dan panjang ke belakang 5 m. Diberi jarak + 1 m untuk ulangan berikutnya.
Penanaman dilakukan dengan tugal sedalam + 5 cm dengan menggunakan tugal kayu di
samping tali jarak tanam yang telah ditandai, kemudian dimasukkan 1 biji benih ke
dalam lubang dan tutup dengan tanah.
Pemupukan dilakukan sebanyak 2 kali, untuk pemupukan pertama I (7 – 10 hari
setelah tanam), takaran pupuk majemuk Ponska sebanyak 120 kg/1 kg benih. Cara
aplikasi pupuk yaitu dengan membuat lubang dengan tugal di samping tanaman (+10 cm)
dengan kedalaman + 10 cm, pupuk dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup dengan
tanah. Saat pemupukan lahan dalam kondisi basah/air kapasitas lapang, atau air diberikan
sesaat setelah pemupukan.Pemupukan kedua pada umur 30 – 35 hari setelah tanam
dengan takaran 85 kg Urea per 1 kg benih. Cara aplikasi pupuk yaitu dengan membuat
lubang dengan tugal di antara 2 tanaman dalam baris dengan kedalaman + 10 cm,
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masukkan pupuk ke dalam lubang dan tutup dengan tanah. Saat pemupukan lahan dalam
kondisi basah/air kapasitas lapang, atau air diberikan sesaat setelah pemupukan.
Pemeliharaan yang dilakukan meliputi; Penyiangan, pembumbunan, pemberian
air, pengendalian hama jika ada, dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Pupuk
organik diberikan pada saat tanam, sebagai penutup lubang tanam sebanyak 1 genggam
per lubang tanam. Penen dilakukan setelah tanaman masak fiiologis yang ditandai
dengan kelobot mengering dan biji mengeras, atau setelah pangkal biji menunjukkan titik
hitam jika dipipil.
Pengamatan dilakukan terhadap data agronomi meliputi ; persentase tongkol
panen, tinggi tanaman, tinggi letak tongkol, umur keluar bunga jantan dan bunga betina,
serta variabel komponen hasil dan hasil biji.
Data agronomi dianalisis dengan analisis Ragam (Anova) jika ada perbedaan diuji
lanjut menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s New Multiple Range Test)
taraf 5%. Data dianalisis menggunakan Program Solfwere SAS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari Tabel 1, diketahui bahwa persentase tongkol panen menunjukkan bahwa
genotip MSK (RRS) memeiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 89,33%. Dimana
variabel ini cukup berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tanaman. Sementara
genotip yang memiliki persentase tongkol panen terendah yaitu genotip CT-01 yaitu
sebesar 61,33%.
Untuk variabel tinggi tanaman dari 12 genotip yang diuji tidak terdapat perbedaan
yang nyata antara 4 galur yang diuji dengan 5 varietas komposit (pembanding) dan 3
varietas hibrida (pembanding). Ini berarti bahwa galur yang diuji sudah memiliki tinggi
tanaman yang sama dengan varietas baik komposit maupun hibrida yang sudah dilepas.
Kondisi ini tentunya sangat baik sebagai bahan pertimbangan untuk proses pelepasan
selanjutnya.
Untuk tinggi letak tongkol diketahui bahwa galur CT-01 memiliki letak tongkol
yang tertinggi (123,80 cm) dibandingkan dengan 3 galur lain, 5 varietas komposit dan 3
varietas hibrida sebagai pembanding. Sementara untuk Galur MS-3 memiliki tinggi letak
tongkol yang sama dengan varietas komposit ( Lamuru, Sukmaraga, Srikandi Kuning dan
Bisma) dan varietas hibrida (Bima-9, Bima-10, Bima-11). Sedangkan tinggi letak tongkol
terendah yaitu galur MSK (RRS) dengan tinggi 86,60 cm dan ini tidak berbeda nyata
dengan varietas MS-5 dan Gumarang. Tanaman jagung yang memiliki tinggi letak
tongkol yang relatif rendah akan lebih baik dibandingkan dengan posisi tongkol yang
berada cukup tinggi pada batang tanaman. Posisi tongkol yang terlalu tinggi akan
menyebabkan tanaman mudah roboh, terlebih lagi bila penanaman jagung dilakukan pada
lokasi yang memiliki angin yang cukup kencang.
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Tabel 1. Pertumbuhan Vegetatif dan Generatif Tanaman Jagung pada beberapa Genotip
Jagung.
Genotipe

Persentase
tongkol
panen
(%)

Tinggi
Tanaman
(cm)

MSK (RRS)
CT-01
MS-3
MS-5
Lamuru
Sukmaraga
Srikandi Kuning
Bisma
Gumarang
Bima-9
Bima-10
Bima-11
CV (%)

89.33 a
61.33 b
80.67 ab
76.67 ab
65.33 ab
81.33 ab
68.67 ab
80.67 ab
68.00 ab
74.67 ab
82.00 ab
80.67 ab
16,54

216.93 a
234.07 a
198.27 a
192.53 a
197.07 a
220.33 a
211.47 a
210.47 a
188.73 a
206.80 a
207.07 a
195.13 a
18,93

Tinggi Letak
tongkol (cm)

Umur keluar
bunga jantan
(hari)

Umur Keluar
bunga Betina
(hari)

86.60 b
123.80 a
96.53 ab
92.47 b
108.13 ab
108.07 ab
105.47 ab
110.53 ab
85.00 b
95.87 ab
109.27 ab
96.67 ab
9,41

50.33 f
59.00 ab
59.33 ab
53.67 de
53.67 de
55.67 cd
54.00 cd
54.67 cd
50.67 ef
55.33 cd
57.00 bc
60.67 a
1,88

52.33 d
60.00 a
58.00 abc
54.33 cd
54.33 cd
56.00 abcd
54.33 cd
56.00 abcd
52.33 d
54.67 bcd
57.33 abc
59.00 ab
2,71

Keterangan : Angka yang diikuti oleh bilangan yang sama pada kolom yang sama tidak
menunjukkan beda nyata pada taraf 5%.
Dari variabel umur berbunga jantan diperoleh informasi bahwa galur MSK (RRS)
memiliki umur berbunga jantan yang sama dengan Gumarang yaitu 50 hari. Ini
menunjukkan bahwa galur MSK (RRS) memiliki potensi berumur genjah. Informasi ini
sangat baik karena merupakan peluang sebagai salah satu calon varietas komposit umur
genjah. Sementara untuk galur CT-01 dan MS-3 memiliki umur berbunga jantan yang
sama dengan Bima-11 dan untuk galur MS-5 memiliki umur yang tidak berbeda nyata
dengan varietas komposit dan hibrida lain sebagai pembanding.
Untuk variabel umur keluar bunga betina diketahui bahwa galur MSK (RRS)
memiliki umur keluar bunga betina yang paling cepat dengan galur dan varietas lainnya
kecuali dengan gumarang tidak berbeda nyata. Hal ini memberikan informasi yang positif
bahwa galur MSK (RRS) memiliki potensi sebagai calon varietas komposit umur genjah.
Sementara galur lainnya memiliki umur keluar bunga betina yang lebih panjang sama
seperti varietas pembanding baik yang komposit maupun yang hibrida.
Dari Tabel 2, diketahui bahwa variabel panjang tongkol secara umum tidak
berbeda nyata antara galur yang diuji dengan varietas pembanding baik komposit maupun
hibrida. Ini menunjukkan bahwa semua galur yang diuji memiliki potensi yang sama
dalam hal panjang tongkol. Galur yang memiliki tongkol terpanjang adalah CT-01
(16,61 cm) yang tidak berbeda nyata dengan pembanding yaitu Bima-9 (16,17 cm) dan
Bima-11 (18,15 cm), sementara tongkol terpendek yaitu Gumarang (13,58 cm).
Dari variabel diameter tongkol diketahui bahwa semua galur yang diuji memiliki
diameter tongkol yang tidak berbeda nyata dengan varietas pemanding baik komposit
maupun hibrida,. Diameter terbesar yaitu Bima-11 (4,88 mm) dan terkecil yaitu Lamuru
(4,34 mm). Ini memberi informasi yang baik untuk proses pelepasan varietas selanjutnya.
Untuk variabel jumlah baris per tongkol menunjukkan bahwa 4 galur yang diuji
memiliki jumlah baris per tongkol yang tidak berbeda nyata dengan Sukmaraga
(pembanding komposit), dan Bima-9 (pembanding hibrida), dan berbeda nyata dengan
varietas pembanding lainnya baik komposit maupun hibrida. Ini menunjukkan hal yang
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bagus karena galur yang diuji memiliki potensi yang lebih baik dibandingkan dengan
varietas pembanding.
Untuk galur CT-01 dan MS-3 memiliki jumlah biji per baris yang tidak berbeda
nyata dengan varietas Srikandi Kuning (komposit), Bima-9,Bima-10, dan Bima-11
(Hibrida), dan berbeda nyata dengan galur lain dan varietas pembanding lainnya baik
komposit maupun hibrida.
Untuk galur MSK (RRS), CT-01 dan MS-3 memiliki jumlah biji per tongkol yang
tidak berbeda nyata dengan Bima-9 dan Bima-11, sedangkan untuk galur MS-5 memiliki
jumlah biji per tongkol yang tidak berbeda nyata dengan lamuru, Sukmaraga, Bisma
(komposit) dan Bima-10 (hibrida). Ini menunjukkan bahwa galur yang diuji memiliki
potensi yang cukup baik dari varietas pembanding.
Galur MSK (RRS), CT-01, dan MS-5 memiliki bobot 100 biji yang tidak berbeda
nyata dengan varietas Lamuru, Gumarang (komposit) dan Bima-9, Bima-10, Bima-11
(hibrida). Ini menunjukkan bahwa galur yang diuji memiliki keunggulan yang sama
dengan varietas komposit dan hibrida yang telah dilepas.
Tabel 2. Komponen hasil jagung pada beberapa Genotip jagung, tahun 2013
Genotipe

Panjang
tongkol
(cm)

MSK (RRS)
CT-01
MS-3
MS-5
Lamuru
Sukmaraga
Srikandi K.
Bisma
Gumarang
Bima-9
Bima-10
Bima-11
CV (%)

14.24 cd
16.61 ab
15.79 bcd
15.51 bcd
15.54 bcd
15.35 bcd
15.40 bcd
14.81 bcd
13.58 d
16.17 abc
15.82 bc
18.15 a
4,82

Diameter Jumlah baris
/tongkol
tongkol
(baris)
(mm)
4.80 ab
4.83 ab
4.75 ab
4.74 ab
4.34 b
4.56 ab
4.66 ab
4.73 ab
4.48 ab
4.86 ab
4.73 ab
4.88 a
3,84

13.47 ab
13.60 ab
14.40 a
13.47 ab
11.87 b
13.60 ab
14.67 a
14.53 a
12.13 b
13.47 ab
12.13 b
12.40 b
4,92

Jumlah
biji/baris
(biji)
30.93 b
34.93 ab
33.73 ab
32.27 b
32.80 b
32.20 b
33.33 ab
31.40 b
30.33 b
34.20 ab
35.20 ab
38.13 a
5,21

Jumlah biji
/tongkol (biji)
488.59 a
475.44 a
485.79 a
434.32 ab
440.21 ab
438.40 ab
367.81 b
455.73 ab
367.92 b
460.69 a
426.35 ab
472.75 a
6,88

Bobot 100
biji
(gram)

Kadar Air
biji
(%)

35.58 abc
38.31 ab
32.80 bc
36.74 abc
36.14 abc
32.04 c
33.56 bc
32.03 bc
34.09 abc
39.50 a
35.53 abc
36.02 abc
8,03

24.00 c
29.20 a
29.27 a
25.80 abc
26.33 abc
27.07 abc
27.63 abc
24.70 bc
25.90 abc
28.90 ab
29.27 a
29.83 a
5,21

Keterangan : Angka yang diikuti oleh bilangan yang sama pada kolom yang sama tidak
menunjukkan beda nyata pada taraf 5%.
Dari pengamatan kadar air biji saat panen diketahui bahwa MSK (RRS) memiliki
kadar air yang rendah dan tidak berbeda nyata dengan varietas Bisma dan Gumarang,
tetapi berbeda nyata dengan galur lain dan varietas lainnya. Dimana varietas Gumarang
merupakan pembanding umur genjah sehingga hal ini sangat menguntungkan untuk
proses pelepasan varietas berikutnya.
Dari Gambar 1, diketahui bahwa galur MSK (RRS) memiliki hasil biji tertinggi
yaitu 8,29 t/ha yang berbeda nyata dengan galur dan varietas lainnya, kemudian diikuti
oleh galur MS-5 (7,47t/ha) yang tidak berbeda nyata dengan Sukmaraga, Gumarang dan
Bima-10. Dari hasil ini maka kedua galur MSK (RRS) dan MS-5 memiliki potensi besar
untuk dapat dilepas menjadi calon varietas unggul baru yang unggul.
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Gambar 1. Hasil Biji pada beberapa Genotip jagung tahun 2013
KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : Galur MSK (RRS)
memiiki peluang besar untuk dapat dilepas sebagai calon varietas unggul baru komposit
yang memiliki potensi hasil tinggi (8,29 t/ha) dan memiliki umur genjah.
DAFTAR PUSTAKA
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PEMANFAATAN PUPUK ORGANIK CAIR BIOURINE DALAM UPAYA
MENGURANGI PENGGUNAAN PUPUK UREA PADA TANAMAN PADI
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Tantawizal dan Moh. Nazam
Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jl. Raya Peninjauan Narmada, Mataram.
Email: tantowi_lombok.com
ABSTRAK
Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan terus menerus berdampak negative
terhadap kesuburan tanah, oleh karena itu diperlukan pupuk alternative yang mampu
meningkatkan produktivitas tanaman dan ramah lingkungan serta mengurangi
penggunaan pupuk kimia.BPTP NTB menghasilkan pupuk organic cair bourine yang
diproses dari urine ternak yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan
tanaman.Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan biourine dalam
meningkatkan produktivitas tanaman padi dan mengurangi penggunaan pupuk
urea.Pengkajian dilakukan pada MK 1 Tahun 2016. Disusun menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) dengan lima perlakuan yaitu biourine 10% + urea 150 kg/ha (P1),
biourine 15% + urea 150 kg/ha (P2), biourine 10% + urea 100 kg/ha (P3), biourine 15%
+ urea 100 kg/ha (P4), dan urea 150 kg/ha tanpa biourine diulang lima kali. Hasil
pengkajian menunjukkan bahwa aplikasi biourine tidak berpengaruh terhadap tinggi
tanaman padi, tetapi meningkatkan jumlah anakan produktif, begitu juga dengan hasil
panen aplikasi biourine yang dikombinasikan dengan pupuk urea mampu meningkatkan
produktivitas tanaman padi sebesar 0,56 – 1,24 ton/ha GKG dibandingkan tanpa
biourine. Dari hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa pemanfaatan pupuk organic cair
biourine mampu menghemat penggunaan pupuk urea sebesar 50 kg/ha dan meningkatkan
produktivitas tanaman padi di kabupaten Lombok Tengah.
Kata Kunci: Pupuk organic cair, biourine, padi, urea.

PENDAHULUAN
Pupuk urea merupakan pupuk kimia hasil rekayasa industri secara kimia dan
fisik, yang mengandung unsur hara N sangat tinggi yaitu 46%.Dewasa ini ketergantungan
petani akan pupuk kimia sangat besar, hal tersebut berakibat pada penggunaan pupuk
kimia yang berlebihan sehingga tanpa disadari terjadi penumpukan limbah atau residu
bahan kimia yang berdampak negatif terhadap kesuburan tanah seperti pengerasan tanah,
degradasi lahan, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena, itu salah satu upaya untuk
mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia adalah dengan memanfaatkan
limbah ternak sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan.
Urine (kencing) ternak adalah limbah ternak yang berbentuk cair dan merupakan
bahan utama pembuatan pupuk cair biourne.Pemanfaatan urine sapi secara lansung jarang
dilakukan karena baunya yang tidak sedap dan menimbulkan polusi udara sehingga harus
terlebih dahulu dilakukan fermentasi selama satu atau dua minggu.Fermentasi selain
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mengurangi bau menyengat yang tak sedap juga meningkatkan kandungan unsur hara
pada urine ternak seperti kandungan unsur N, P, K dan unsur lainnya serta
menghilangkan kandungan gas yang tidak dibutuhkan oleh tanaman.Menurut Murdowo
(2004) terdapat perbedaan kandungan hara sebelum dan sesudah fermentasi urine sapi
yang disajikan pada (Tabel 1).
Tabel 1.Perbedaan kandungan hara dan sifat urine sapi sebelum dan sesudah fermentasi.
Urine sapi
Sebelum
Fermentasi
Sesudah
fermentasi

N (%)

P (%)

K (%)

Ca(%)

Na(%)

Fe( %)

Mn(%)

Zn %)

Cu %)

1,0

0,5

1,5

1,1

0,2

3726

300

101

18

2,7

2,4

3,8

5,8

7,2

7692

507

624

510

Sumber: Murdowo, 2004
Menurut Lingga (1999) urine sapi yang sudah difermentasi merupakan salah satu
pupuk organik potensial sebagai sumber hara bagi tanaman seperti N, P dan K. Dari
aspek haranya, cairan urine sapi memiliki kandungan hara yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kotoran padatnya. Hasil penelitian Rahayu (2010) kadarhara N urine ternak yang
sudah difermentasi mengalami peningkatan sebesar 0,225% yaitu dari kadar 0,137%
sebelum difermentasi menjadi 0,362%.
Di Desa Setanggor tersedia cukup banyak limbah ternak yang pemanfaatannya
belum maksimal, sebagai gambaran seekor sapi jantan dengan berat 300 kg mengeluarkan
urine sebanyak 8 – 12 liter/ha, sapi betina dengan berat 250 kg mengeluarkan urine
sebanyak 7,5 – 9 liter/hari, dan anak sapi diperkirakan mengeluarkan urine sebanyak 3 -4
liter/hari. Jumlah ternak sapi di Desa Setanggor tahun 2016 sebanyak 721 ekor bila
urinenya ditampung akan menghasilkan 1,7 juta liter urine/tahun dan bila diolah menjadi
biourine akan menghasilkan 1,4 juta liter biourine/tahun (Anonymous, 2016).
Pupuk cair (biourine) yang dihasilkan oleh BPTP NTB terbuat dari urine ternak
sapi yang sudah melalui proses permentasi. Hasil uji laboratorium memperlihatkan
kandungan unsur-unsur C-organik > 4%; C/N ratio 7,40; N total 0,05%, K 2 O 1,31%; Fe
total 148,24 ppm; CU 0,73 ppm. Selain itu biourine yang dihasilkan BPTP NTB
mengandung mikroba Romuno bacillus yang berfungsi sebagai biopestisida yang
membantu memperoteksi tanaman dari serangan pathogen bakteri, dan Azotobacter sp
yang berfungsi sebagai mikroba penambat N dari udara sehingga mampu mengurangi
penggunaan pupuk kimia, selain itu, hasil pengkajian pada musim hujan 2016 diketahui
bahwa aplikasi biourine yang dihasilkan oleh BPTP NTB mampu meningkatkan
produktivitas sebesar 0,7 ton/ha GKP. (Anonymous, 2016).
Pemanfaatan biourine selain bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan dan
struktur tanah serta ramah lingkungan juga menghasilkan produk pertanian yang aman
bagi kesehatan (Afandi, 2008).Serta mengurangi penggunaan pupuk kimia yang secara
tidak lansung menekan biaya produksi pertanian sehingga meningkatkan pendapatan
petani.Oleh karena itu, pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan biourine
dalam meningkatkan produktivitas tanaman padi dan mengurangi penggunaan pupuk
urea.
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BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilakukan di lahan sawah Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.Pada musim kemarau I (MK I) Bulan
Mei sampai Agustus 2016. Pengkajian disusun menggunakan rancangan acak kelompok
(RAK) dengan perlakuan sebagai berikut, dosis biourine 10% + Pupuk Urea 150 kg/ha
(P1), biourine 15% + pupuk urea 150 kg/ha (P2), biourine 10% + pupuk urea 100 kg/ha
(P3), biourine 15% + pupuk urea 100 kg/ha (P4), dan tanpa biourine + 150 kg/ha (P5).
Diulang lima kali.
Dosis dan frekuensi aplikasi biourine diaplikasikan berdasarkan hasil pengkajian
sebelumnya pada musim hujan (MH) 2016, dimana dosis terbaik adalah 10% dan 15%
yang diaplikasikan tiap dua minggu sekali yaitu pada umur 7, 21, 35, dan 49 hst.
Tanaman padi varietas Inpari 33 ditaman dengan pola tanam jajar legowo 2:1.
Pengolahan tanah dilakukan dengan cara dibajak menggunakan hand tractor, penanaman
secara manual, pemupukan dilakukan dua kali yaitu pada umur 7 hst 100 kg/ha ponska
dan 21 hst 100 kg/ha posnka, sedangan dosis pupuk urea disesuaikan dengan perlakuan.
Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan, pengendalian organisme
pengganggu tanaman (OPT), dan pengairan dilakukan sesuai dengan kondisi tanaman.
Variabel yang diamati antara lain tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, kadar air, dan
berat gabah kering panen (GKP). Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam
dan apabila terdapat beda nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan Produktif
Aplikasi biourine tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman padi, baik yang
diaplikasikan biourine 10% maupun 15%, begitu juga dengan perlakuandosis pupuk urea
dengan dosis 100 kg/ha dan 150 kg/ha. Tinggi tanaman padi berkisar antara 12,1 – 113,2
cm. Tinggi tanaman tertinggi pada perlakuan dosis biourine 15% + pupuk urea 150 kg/ha
yaitu 113,2 cm, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, termasuk pada
perlakuan tanpa biourine (Tabel 2).
Jumlah anakan produktif berkisar antara 15,7 – 17,7 anakan, hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa perlakuan dosis biourine dan pupuk urea berpengaruh terhadap
jumlah anakan tanaman padi,hal ini terlihat pada perlakuan biourine dengan dosis 10%
dan 15% +pupuk urea 150 kg/ha dan biourine 15% + pupuk urea 100 kg/ha menghasilkan
jumlah anakan yang lebih banyak,dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan
tanpa biourine serta dosis urea 100 kg/ha yang diaplikasikan biourine dengan dosis 10%
(Tabel 2).
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Tabel 2. Tinggi Tanaman dan Jumlah Anakan Produktif Tanaman Padi yang
diaplikasikan Biourine dan Pupuk Urea dengan Perlakuan Dosis
Tinggi Tanaman
Jumlah Anakan
Perlakuan
(Cm)
(Batang)
10% Biourine + Urea 150 kg/ha

112,7 a

17,0 a

15% Biourine + Urea 150 kg/ha

113,2 a

17,5 a

10% Biourine + Urea 100 kg/ha

112,7 a

15,7 b

15% Biourine + Urea 100 kg/ha

112,1 a

17,7 a

Tanpa Biourine + Urea 150 kg/ha

112,4 a

15,7 b

2,31

1,107

BNT 5%

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5%
Dari hasil analisis data tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif meunjukkan
bahwa aplikasi biourine dan penghematan pupuk urea sebesar 50 kg/ha tidak berpengaruh
terhadap tinggi tanaman padi, tetapi berpengaruh terhadap jumlah anakan produktif
dimana dengan mengaplikasikan biourine 15% mampu meningkatkan jumlah anakan
produktif dan menghemat penggunaan pupuk urea sebesar 50 kg/ha.
Hasil Panen
Berat gabah kering panen (GKP) yang dikonversikan berdasarkan kadar air saat
panen menjadi berat gabah kering giling (GKG) diperoleh data yang menunjukkan
aplikasi biourine yang dikombinasikan dengan penggunaan pupuk urea berpengaruh
terhadap berat GKG. Berat GKG tertinggi pada perlakuan biourine 15% + urea 150 kg/ha
sebesar (5,93 ton/ha) berbeda nyata dengan perlakuan lainnya selanjutnya biourine
dengan dosis 10% + urea 150 kg/ha (5,29 kg/ha) tidak berbeda nyata dengan perlakuan
dosis urea 100 kg/ha yang dkombinasikan dengan biourine 10% dan 15%, dan berat GKG
terendah pada perlakuan urea 150 kg/ha tanpa biourine sebesar 4,69 ton/ha (Tabel 3).
Tabel 3. Berat Gabah Kering Giling (GKG) yang diaplikasikan dengan Biourine yang
dikombinasikan dengan Pupuk Urea dengan Dosis 100 dan 150 Kg/Ha.
Berat GKG
(ton/ha)

Peningkatan produktivitas
(ton/ha)

10% Biourine + Urea 150 kg/ha

5,29 ab

0,60

15% Biourine + Urea 150 kg/ha

5,93 a

1,24

10% Biourine + Urea 100 kg/ha

5,38 ab

0,69

15% Biourine + Urea 100 kg/ha

5,25 ab

0,56

Tanpa Biourine + Urea 150 kg/ha

4,69 b

BNT 5%

0,456

Perlakuan

-
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Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5%
Lebih lanjut, dari data berat GKP maupun GKG menunjukkan bahwa aplikasi
biourine berpengaruh positif terhadap upaya peningkatan produktivitas tanaman padi
dibandingkan dengan tanpa biourine.
Peningatan produktivitas tertinggi pada perlakuan biourine 15% + urea 150 kg/ha
yang mampu meningkatkan produktivitas padi sebesar (1,24 ton/ha) diikuti biourune 10%
+ urea 100 kg/ha sebesar (0,69 ton/ha), biourine 10% + urea 150 kg/ha sebesar (0,60
ton/ha), dan biourine 15% + urea 100 kg/ha sebesar (0,56 ton/ha) dibandingkan dengan
perlakuan dosis pupuk urea 150 kg/ha yang tidak diaplikasikan biourine (Tabel 3).
KESIMPULAN
1. Pemanfaatan pupuk cair biourine pada tanaman padi berpengaruh positif dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan menghemat penggunaan pupuk kimia.
2. Penggunaan pupuk cair biourine dengan dosis 15% + urea 150 kg/ha mampu
meningkatkan produktivitas sebesar 1,24 ton/ha dibandingkan dengan perlakuan
dosis urea 150 kg/ha tanpa biourine.
3. Aplikasi biourine dengan dosis 10% dan 15% mampu menghemat penggunaan pupuk
urea sebesar 50 kg/ha dan meningkatkan produktivitas tanaman padi di Desa
Setanggor.
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SIFAT ANTIOKSIDATIF, KELAYAKAN EKONOMI
SERTA DAMPAK SOSIAL INTRODUKSI SUSU KEDELAI
PADA PENJUAL MINUMAN DAWET
Ulyatu Fitrotin, Moh. Nazam, Ria Rustiana, dan Mardiana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jl. Raya Peninjauan Narmada, Mataram Lombok barat 83371, INDONESIA,
ulyaelariefy@gmail.com
ABSTRAK
Fluktuasi harga kelapa di Desa Tanak Rarang mendorong penggunaan susu kedelai
untuk menggantikan santan sebagai komponen utama dalam komposisi minuman dawet.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat antioksidatif susu kedelai yang dibuat
dengan metode basah skala rumah tangga, kelayakan usaha introduksi susu kedelai
sebagai pengganti santan pada industri minuman dawet skala rumah tangga serta
dampak sosial dari kegiatan ini. Sifat antioksidatif diketahui dengan menghitung daya
tangkap radikal DPPH sedangkan analisis kelayakan ekonomi diketahui dengan
menghitung nilai B/C ratio. Adapun dampak sosial dilihat dari kondisi dan kegiatan
masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan susu kedelai. Penelitian ini dilakukan di
Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah sejak bulan
April sampai dengan bulan September 2016 dengan pertimbangan bahwa kedelai
merupakan salah satu komoditas utama yang ada di desa Tanak Rarang, dan sifat
antioksidatif diamati di laboratorium BPTP NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
susu kedelai memiliki daya tangkap radikal DPPH sebesar 39,6% setara dengan asam
askorbat 4 ppm. Introduksi susu kedelai pada minuman dawet dapat meningkatkan
keuntungan sebesar 4,26 kali dibandingkan eksisting teknologi yang menggunakan
santan. Secara sosial, kegiatan ini berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga
tani, meningkatnya aktivitas anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat
seiring dengan maraknya pemanfaatan susu kedelai sebagai pendamping makanan
tambahan (PMT) pada posyandu dan PAUD, serta minuman wajib bagi ibu-ibu yang
baru saja melahirkan di puskesmas setempat.
Kata kunci: susu kedelai, sifat antioksidatif, minuman dawet dan Desa Tanak Rarang
PENDAHULUAN
Minuman dawet merupakan minuman tradisional yang banyak dijumpai di
pelosok desa. Komposisi minuman ini adalah dawet yang terbuat dari beras atau cincau,
gula pasir, gula merah serta santan kelapa. Modal yang tidak begitu besar, bahan baku
yang banyak ditemukan di sekitar rumah menjadikan minuman ini sebagai produk olahan
yang banyak dijual wanita tani di pedesaan untuk membantu menambah pendapatan
keluarganya.
Buah kelapa banyak dijumpai di pasar tradisional dan halaman sekitar rumah.
Harga buah kelapa berfluktuasi, disebabkan semakin sedikitnya populasi pohon kelapa
seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan rumah di pedesaan yang
menggunakan kayu pohon kelapa sebagai rangka rumah. Pembuatan santan kelapa sangat
tergantung pada besar kecil buah kelapa yang akan mempengaruhi volume dan
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kekentalan santan yang dihasilkan. Untuk memperoleh santan wanita tani terlebih dahulu
mengupas buah kelapa bila diambil dari kebun rumah dan mengukurnya untuk
mendapatkan santan. Alasan-alasan tersebut menyebabkan perlunya alternatif pengganti
santan sebagai larutan dalam minuman dawet.
Di sisi lain kedelai merupakan salah satu komoditas utama yang ditanam petani
pada musim kering di daerah tersebut. Ketersediaan kedelai selalu ada di pasar tradisional
dengan harga per kg yang dapat dijangkau oleh keluarga tani. Pembuatan susu nabati
berbahan baku kedelai berpeluang menggantikan santan sebagai larutan dalam minuman
dawet. Susu kedelai memiliki warna dan kekentalan yang menyerupai santan. Di samping
itu susu kedelai memiliki nilai gizi lebih tinggi dibandingkan santan, menghasilkan
rendemen larutan yang lebih banyak sehingga dapat memperkecil input usaha, dan tidak
menyebabkan alergi bagi konsumen. Selain itu teknologi pembuatan susu kedelai
merupakan informasi baru bagi wanita tani di desa tersebut.
Penelitian mengenai pembuatan susu kedelai telah banyak dilakukan (Ginting dan
Antarlina, 2002), Pramitasari (2010), Rani dan Pradeep (2015). Pembuatan susu kedelai
dapat dibuat dengan metode basah (perendaman biji sebelum penggilingan yang biasa
dilakukan industri skala rumah tangga) dan kering (pengeringan dengan oven dan
pengupasan kulit secara mekanis sebelum penggilingan yang biasa dilakukan oleh
industri besar). Pembuatan susu kedelai dengan metode kering akan menghasilkan susu
kedelai dengan sifat fisiko kimia yang lebih baik dibandingkan dengan metode basah,
namun metode basah memiliki sifat sensoris yang lebih disukai dan rendemen larutan
yang lebih banyak (Ginting dan Antarlina, 2002). Hal ini menyebabkan pembuatan susu
kedelai dengan metode basah yang disesuaikan dengan kondisi setempat digunakan
dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak mengamati tentang
sifat fisiko kimia susu kedelai (Suwedo, 1999, dan Rahmita, 2004), belum banyak
informasi mengenai sifat antioksidatif susu kedelai yang dibuat dengan metode basah
(modifikasi kedelai direbus atau dikukus sebelum penggilingan) skala rumah tangga.
Padahal informasi ini sangat diperlukan untuk melihat seberapa besar suatu produk
minuman memiliki kemampuan menangkap radikal bebas sehingga dapat melengkapi
informasi nilai fungsional minuman tersebut bagi kesehatan. Hal ini menyebabkan sifat
antioksidatif susu kedelai diamati dalam penelitian ini. Sifat antioksidatif diamati dengan
mengetahui aktivitas antioksidan susu kedelai melalui metode kemampuan daya
tangkapnya terhadap radikal DPPH (1,1,2,2-diphenyl picryl hydrazyl). Huang et al.,
(2005) mengemukakan bahwa metode ini mudah dan cukup teliti. DPPH merupakan
radikal bebas yang stabil dalam larutan berair atau larutan metanol. Radikal DPPH telah
digunakan secara luas untuk menyelidiki aktivitas antioksidan dari beberapa senyawa
alami seperti fenolik, antosianin dan ekstrak kasar tumbuhan.
Dalam penelitian ini mengkaji pula kelayakan usaha produk yang dihasilkan oleh
anggota KWT setelah proses transfer teknologi serta dampak sosial dari kegiatan ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat antioksidatif susu kedelai dengan metode
basah skala rumah tangga, kelayakan usaha introduksi susu kedelai sebagai pengganti
santan pada industri minuman dawet skala rumah tangga serta dampak sosial dari
kegiatan ini.
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Tanak Rarang Kecamatan Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah sejak bulan April sampai dengan bulan September 2016 di
Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Sari yang beranggota 20 orang. Sampel kelompok
wanita tani dan desa ditentukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan lokasi
kecamatan dan desa dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan
tertentu, seperti desa tersebut memiliki salah satu komoditas utama kedelai dan terdapat
penjual dawet santan di desa tersebut. Pengujian kemampuan ekstrak susu kedelai
terhadap daya tangkap radikal DPPH menggunakan metode Wang et al., (2006).
Pengukuran absorbansi larutan dengan spektrofotometer visibel pada λ 520 nm di
laboratorium BPTP NTB.
Kegiatan ini meliputi: tahap pertama, pelatihan pembuatan susu kedelai bagi
anggota KWT dengan alasan bahwa teknologi pembuatan susu kedelai merupakan
informasi baru. Anggota KWT diajarkan cara membuat susu kedelai dengan metode
basah (Ginting dan Antarlina, 2002) yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi setempat
(setelah perendaman kedelai dilakukan perebusan atau pengukusan). Selanjutnya susu
kedelai yang dihasilkan dari dua metode tersebut diekstraksi untuk mendapatkan senyawa
antioksidan. Hasil ekstraksi diamati kemampuan daya tangkap radikal DPPH dengan
metode Rancangan Acak Lengkap faktor tunggal dengan 5 ulangan. Setelah itu anggota
KWT diminta pendapatnya untuk memilih metode yang paling disukai dari segi cara
pembuatan, rasa, aroma, dan kekentalan. Untuk kontrol digunakan susu kedelai yang
dibuat oleh produsen skala rumah tangga yang berasal dari kota Lombok Barat. Pada
tahap kedua, anggota KWT menjual minuman dawet sebanyak 2 jenis yaitu dengan
larutan santan dan susu kedelai. Hasil penjualan dianalisis kelayakan usaha taninya
meliputi B/C ratio, ROI, BEP harga dan BEP produk. Pada tahap ketiga pengamatan
terhadap dampak kegiatan ini dengan melakukan interview terhadap anggota KWT secara
mendalam. Gambar 1 menjelaskan alur penelitian.
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kedelai
sortasi
Kedelai direndam dalam air
(1:3) selama 24
Pencucian

Blansing (air mendidih 5 menit) (metode rebus)

Pengukusan 5 menit (metode kukus)

Air (1:3)

Penggilingan selama 5 menit

Ekstraksi/penyaringan
Gula 5-7%

Ampas

Filtrat
Pemasakan (100˚C, 10 menit)

Susu kedelai

Penjualan

Sifat antioksidatif, uji organoleptik, dan
pemilihan metode yang
li di k i
B/C ratio, ROI, BEP produk, BEP harga

Dampak kegiatan

Gambar 1. Diagram alir penelitian

591

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat Pengetahuan dan Ketrampilan Anggota KWT setelah Pelatihan
Berikut data tanggapan anggota KWT melati terhadap kegiatan pelatihan yang
dilaksanakan (Tabel 1).
Tabel 1. Tanggapan Anggota KWT terhadap Kegiatan Pelatihan Pembuatan Susu Kedelai
Pembuatan susu kedelai
Metode kukus
Metode rebus

Rasa
Aroma
Kekentalan
Warna

Mudah
(%)
100
100
100
Metode kukus
Suka
(%)
50
30
50
80

Tidak suka
(%)
50
70
50
20

Sulit (%)
Metode rebus
Suka
(%)
80
90
80
80

Tidak suka
(%)
20
10
20
20

Kontrol
Suka
(%)
60
50
50
80

Tidak suka
(%)
40
50
50
20

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa anggota Kelompok Wanita tani
lebih menyukai membuat susu kedelai dengan cara direbus. Sifat sensoris yang dihasilkan
dari metode basah dengan perebusan menguntungkan untuk menarik konsumen penikmat
dawet. Rasa, aroma, warna dan kekentalan memiliki sifat yang hampir menyerupai santan
sehingga dapat digunakan sebagai pengganti santan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Ginting dan Antarlina (2002) yang mengemukakan bahwa metode pembuatan susu
kedelai dengan cara basah menghasilkan sifat organoleptik yang lebih disukai dari segi
warna, rasa dan aroma. Metode ini akan menghasilkan rendemen yang lebih tinggi
sehingga lebih menguntungkan produsen dawet, sebab akan memperkecil input usaha
tani. Selanjutnya wanita tani akan memproduksi susu kedelai dengan metode yang
disukai dan diamati sifat antioksidatifnya.
Sifat Antioksidatif Susu Kedelai
Susu kedelai dengan metode kukus sebelum proses penggilingan memiliki
kemampuan menangkap radikal DPPH yang lebih besar dan berbeda nyata dengan susu
kedelai metode rebus. Kemampuan daya tangkap radikal DPPH susu kedelai disajikan
pada gambar berikut.
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Gambar 2. Kemampuan daya tangkap radikal DPPH susu kedelai
Anggota kelompok wanita tani lebih menyukai membuat susu kedelai dengan
metode rebus sebelum proses penggilingan untuk mendapatkan susu kedelai. Metode ini
lebih disukai sebab menghasilkan rendemen yang lebih banyak, kental dan memiliki
aroma yang lebih disukai dibandingkan metode yang lainnya (Tabel 1). Namun metode
ini menghasilkan susu kedelai yang memiliki kemampuan menangkap radikal bebas yang
lebih kecil dan berbeda nyata dengan metode pengukusan. Hal ini disebabkan karena
berkurangnya jumah padatan terekstrak selama proses perebusan. Menurut Steinkraus et
al., (1965), selama perendaman 1,6% padatan dapat hilang termasuk protein yang larut
dalam air. Selama perebusan diduga sebagian protein susu kedelai terdenaturasi sehingga
berpengaruh terhadap kadar protein susu kedelai. Menurunnya kandungan protein pada
susu kedelai diduga menurunkan kemampuan susu kedelai dalam menangkap radikal
DPPH.
Senyawa bioaktif yang terdapat dalam kedelai adalah isoflavon (Saija et al.,
1995) Diduga metode perebusan lebih mudah merusak sebagian isoflavon yang terdapat
di dalam susu kedelai sehingga kandungan dan kemampauannya dalam menangkap
radikal bebas menurun. Chukwumah et al., (2007) mengemukakan bahwa proses
perebusan, penyangraian dapat mempengaruhi kandungan isoflavon kacang tanah .
Analisis Kelayakan Usaha Tani
Ditinjau dari segi ekonomi, usaha dawet susu kedelai mempunyai prospek yang
cukup menguntungkan. Bahan baku kedelai yang lebih banyak tersedia dengan harga
yang lebih murah dibandingkan kelapa dapat meningkatkan kesinambungan dan
keberlanjutan usaha dibanding eksisiting teknologi dengan menggunakan santan kelapa.
Berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan mengukur nilai Break Event Point (BEP),
rasio keuntungan terhadap biaya (B/C ratio) maupun laba dari setiap investasi (Return on
Investmen/ROI) dawet berbahan susu kedelai memberi nilai yang lebih tinggi dari dawet
santan kelapa. Analisis kelayakan usaha tani setiap rumah tangga perbulan (umumnya 1
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minggu 4 kali produksi) disajikan pada Tabel 2. Introduksi teknologi susu kedelai untuk
menggantikan santan memiliki nilai B/C ratio yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan untuk
menghasilkan kekentalan yang menyerupai santan hanya dibutuhkan 1 kg kedelai dengan
volume larutan sebanyak 2-2,5 liter. Sedangkan 1 kelapa sedang hanya menghasilkan
santan dengan volume larutan kurang dari 1 liter. Sehingga ketika dikemas hanya
menghasilkan sedikit produk minuman. Sebagai usaha sampingan pendapatan tersebut
cukup menguntungkan untuk menambah pendapatan keluarga bila dibandingkan wanita
tani hanya berdiam diri di rumah, menjadi pembantu rumah tangga atau pergi ke luar
negeri untuk menjadi TKW. BEP harga produk introduksi teknologi lebih rendah
dibandingkan BEP eksisting teknologi, artinya dengan introduksi teknologi untuk
kembali modal produk dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Nilai ROI introduksi
teknologi lebih tinggi dibandingkan eksisting teknologi. Nilai ROI introduksi teknologi
sebesar 63,99 artinya investasi usaha penjualan minuman dawet sebesar Rp. 100,- akan
memberikan keuntungan sebesar Rp. 63,99 rupiah. Sedangkan penggunaan eksisting
teknologi investasi sebesar Rp. 100,- akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 15,92
rupiah. Nilai keuntungan tersebut akan semakin besar dengan peningkatan volume produk
dan perluasan jangkauan pemasaran.
Tabel 2. Perbandingan Analisis Kelayakan Usaha Dawet Susu Kedelai dibandingkan
Dawet Santan Kelapa
Variabel
Biaya variabel
kelapa
sewa mengukur kelapa
gula merah
kedele
gas LPG
listrik
plastik es
biaya tetap
biaya penyusutan alat
dandang
kompor gas
blender
kain saring
Total biaya produksi
Analisis pendapatan keuntungan
jumlah produk setiap bulan
keuntungan
Analisis titik impas pulang modal
1. BEP volume produk
2. BEP harga produk
3. B/C ratio
4. ROI

Existing
jumlah satuan harga

total

Introduksi
satuan
harga

jumlah

80 buah
80 buah
120 kg
0
0
20 paket
0
0
3200 lembar

6.000
2.000
12.000
18.000
100

480.000
160.000
1.440.000
360.000
320.000

120
80
20
4
4.800

1 buah
1 buah
0
0
1m

100
250
100

100
250
100
2.760.450

1
1
1
1

1000

3.200.000
439.550

3200 buah

2.760
862,640625
0,15923128
15,19

-

kg
kg
paket
paket
lembar

buah
buah
buah
m

4800 buah

total

12.000
7.000
18.000
21.500
100

1.440.000
560.000
360.000
86.000
480.000
-

100
250
500
100

100
250
500
100
2.926.950

1000

4.800.000
1.873.050
2926,95
609,78125
0,639932353
63,99

Sumber data : wawancara dengan penjual dawet pada bulan Agustus tahun 2017
Dampak Kegiatan
Dengan adanya kegiatan introduksi pembuatan susu kedelai untuk menggantikan
santan sebagai bahan dawet di desa Tanak Rarang, jumlah anggota KWT yang melakukan
usaha pembuatan dawet susu kedelai bertambah dari satu orang menjadi enam orang.
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Empat orang diantaranya membuat dawet susu kedelai sendiri serta menjualnya,
sedangkan dua orang lainnya hanya menjual produksi rekannya yang lain karena belum
mampu berproduksi sendiri. Salah satu hal yang paling dirasakan oleh para pengrajin
dawet susu kedelai ini adalah adanya peningkatan pendapatan yang sangat berarti dalam
menopang kehidupan mereka, karena pada awalnya mereka adalah ibu rumah tangga
biasa yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Penjulan susu kedelai dilakukan ke
sekolah-sekolah yang ada di Desa Tanak Rarang yang meliputi satu Pendidikan Anak
Usia Dini, satu Taman Kanak-Kanak, dua Sekolah Dasar dan satu Sekolah Menengah
Pertama. Selain dipasarkan ke sekolah-sekolah, dawet susu kedelai juga dijajakan ke
pelosok Desa Tanak Rarang dengan berkeliling atau bakulan.
Pengolahan kedelai tidak hanya menghasilkan susu kedelai saja, namun ada produk
sampingan seperti nugget dan penganan lain dari ampas kedelai. Produk sampingan ini
seringkali dipesan untuk konsumsi pertemuan di kantor desa, posyandu dan puskesmas.
Selain meningkatkan pendapatan, hal ini juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri para
pengrajin karena dapat memberi kontribusi bagi kegiatan di desa.
Aktivitas anggota KWT terdengan oleh desa lain sehingga lokasi kegiatan dijadikan
obyek studi banding wanita tani Desa tetangga yaitu Desa Tanak Rarang, Desa Mekar
sari dan Desa Mekar Dane Praya kabupaten Lombok Tengah untuk bertukar fikiran
mengenai aktivitas anggota KWT, meningkatnya kepercayaan pemerintah daerah dan
pusat terhadap kelompok wanita tani desa tersebut seperti aparat desa khususnya pak
Lurah dan pak camat menghimbau agar setiap rapat di desa, upacara ulang tahun desa
menyuguhkan dawet susu kedelai, petugas kesehatan desa mewajibkan susu kedelai
sebagai minuman bergizi bagi ibu ibu yang baru saja melahirkan di puskesmas setempat,
susu kedelai dijadikan pendamping makanan tambahan (PMT) pada taman kanak-kanak
dan PAUD, lembaga masyarakat terpadu (Lemper Madu) kabupaten Lombok Tengah
memberikan seperangkat alat membuat susu kedelai otomatis serta Dinas Perindustrian
dan Perdagangan melalui program Balai Ekonomi Kreatif memberikan bantuan alat tenun
sebagai aktivitas tambahan.
Kendala dan Tantangan
Kendala utama yang dihadapi oleh para pengrajin dawet susu kedelai adalah
ketersediaan bahan baku kedelai yang tidak selamanya ada dengan harga terjangkau.
Pada saat panen kedelai, para pengrajin dapat memperoleh bahan baku dengan harga Rp.
6.000,- sampai dengan Rp. 7.000,- per kilogram, namun saat tidak musim kedelai, mereka
harus mencari dari luar desa Tanak Rarang dengan harga mencapai Rp. 10.000,- per
kilogram. Dapat dikatakan bahwa produksi susu kedelai masih sangat bergantung pada
pasokan kedelai yang ada di Desa Tanak Rarang. Hal ini dapat mengganggu kestabilan
dan kontinuitas usaha para pengrajin susu kedelai karena harga jualnya harus bersaing
dengan produk minuman lain dari pabrikan yang tidak kalah menarik dan dibantu oleh
gencarnya iklan seperti pop ice, tea jus, dan lain-lain.
Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah masa simpan susu kedelai yang
relatif singkat. Proses pembuatan susu kedelai yang dilakukan secara alami tanpa bahan
pengawet menyebabkan susu kedelai tidak dapat bertahan terlalu lama di luar mesin
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pendingin dan beresiko menyebabkan kerugian apabila produk tidak langsung dibeli oleh
konsumen.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Susu kedelai sebagai pengganti santan dalam minuman dawet memiliki kemampuan
dalam menangkap radikal DPPH setara dengan kemampuan asam askorbat 4 ppm.
2. Introduksi teknologi susu kedelai meningkatkan keuntungan penjual dawet.
3. Kegiatan ini berdampak positif bagi wanita tani di Desa Tanak Rarang
Dari kegiatan ini dapat disarankan Introduksi teknologi susu kedelai sebagai pengganti
santan dalam minuman dawet akan memberikan hasil yang lebih baik bila skala usaha
diperbesar dan jangkauan pemasaran diperluas.
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KEPADATAN POPULASI SERANGGA DAN INSIDEN TUNGRO PADA 3
VARIETAS PADI DI DAERAH ENDEMIS
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Jenjang Fungsional Peneliti, Loka Penelitian Penyakit Tungro
Jl.Bulo 101 Lanrang Panca Rijang Sidrap Sulawesi Selatan
2)
Balai Penelitian Teknologi Pertanian Bali
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E-mail: azamsp84@yahoo.com

1)

ABSTRAK
Sulawesi Selatan pada umumnya dan Kabupaten Sidrap pada khususnya berperan
sebagai sentra produksi padi Indonesia. Untuk peningkatan beras nasional maka
pengelolaan tanah dan tanaman padi penting dilakukan, kesuksesan program
swasembada pangan melalui program UPSUS PAJALE pemerintah terutama komoditas
padi, dilakukan dengan peningkatan produksi dan pengelolaan secara terpadu. Dari
teknik budidaya, bibit unggul, dan pengelolaan hama penyakit. Salah satu kendala
budidaya tanaman padi adalah terjadinya ledakan virus tungro di daerah endemis.
Makalah ini membahas mengenai kepadatan populasi wereng hijau dan insiden virus
tungro pada pertanaman padi 3 varietas ( Inpari 9 Elo, IR-64, Taichung native 1) di
daerah endemis lanrang, lahan kebun percobaan Loka penelitian Penyakit Tungro,
penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 3 plot perlakuan varietas
ukuran 10 x 10 m2 dengan 3 ulangan. Dengan hasil secara umum wereng hijau
(Nephotetic verescens) dewasa paling banyak pada varietas TN1 minggu pertama dan ke
empat setelah tanam sehingga berbeda nyata dengan IR-64 namun tidak berbeda nyata
dengan Inpari 9 Elo, sedangkan Nimfa paling banyak pada IR-64 pada minggu pertama
setelah tanam. Virus tungro paling tinggi pada varietas TN 1 pada pengamatan minggu
terakhir pengamatan. Predator alami yang ditemui berfluktuatif setiap minggu
pengamatan yang mendominasi yaitu: Agriocnemis spp, Micraspis sp, Conocephalus
longipennis, Araenus inustus, Lycosa pseudoannulata, Oxyopes javanacus,dan
Tetraghenata maxilosa. Sedang pada 6-7 MST(minggu setelah tanam) muncul species
Ophionea nigrofasciata dan pada 7MST ada species Anaxipa longipennis. Keberadaan
gulma yang ditemukan dilahan dan pematang ada 7 species yaitu: Cyperus rotundus,
Eleusine indica, Paspalum distichum, Echinogloa crusgalli, Dactyloc tenium,
Monochoria vaginalis, dan Leersia hexandra.
Kata kunci: kepadatan, tungro, padi, varietas, endemis .
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PENDAHULUAN
Salah satu kendala yang dapat menghambat produksi padi yaitu serangan hama
penyakit diantaranya penyakit tungro yang dibawa oleh vektor serangga wereng hijau.
Ditengah kondisi iklim yang tidak menentu, potensi cekaman penyakit terhadap usaha
peningkatan produksi padi sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam periode 1997-2000
produksi padi meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,67% per tahun, terutama
karena bertambahnya areal panen. (Anonim, 2014). Produksi padi tahun 2015 sebanyak
75,40 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami kenaikan sebanyak 4,55 juta
ton (6,42 persen) dibandingkan tahun 2014 (BPS, 2016). Pencapaian ini telah mengantar
Indonesia kembali meraih swasembada beras.
Saat ini produktivitas padi mengalami pelandaian (levelling off) sehingga
menyebabkan turunnya penyediaan stok pangan nasional, dan akan berdampak
melemahkan ketahanan pangan nasional Indonesia (Hafif, 2013). Berdasarkan data BPS
2015 hasil panen nasional mencapai 45 juta ton dan hanya 0.1 % saja impor dari luar
negeri (Sulistyawan, 2015). Maraknya alih fungsi lahan di Jawa tersebut telah dicari
alternatifnya dengan memanfaatkan lahan di luar Jawa yang mayoritas terkategori
suboptimal dan meliputi lahan kering masam, lahan sawah tadah hujan, lahan rawa
pasang surut dan lahan lahan rawa lebak. Produktivitas padi di sawah tadah hujan
598masih rendah yakni kisaran 3 – 3,5 ton/ha dan masih sangat berpeluang ditingkatkan.
Propinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah penghasil tanaman pangan terbesar di
kawasan Indonesia Timur, mendapat perhatian pemerintah dengan program Surplus Beras
Dua Juta Ton dan Surplus Jagung 1,5 jut ton. Daerah ini memiliki sumberdaya lahan dan
iklim yang sangat bervariasi. Keragaman sumberdaya lahan dan iklim merupakan potensi
untuk memproduksi komoditas pertanian unggulan di masing-masing wilayah sesuai
kondisi agroekosistemnya (Herniwati dan Kadir,2009).
Keberadaan wereng hijau dan serangga lain serta keberadaan sumber inang
alternatif tidak dapat dipisahkan dari kejadian penyakit tungro. Di Indonesia, dalam kurun
waktu 1970-1995 luas serangan tungro pada pertanaman padi mencapai lebih dari 200
ribu ha dengan nilai kerugian US$ 100.000. Luas serangan tungro terus berkembang
sejalan dengan upaya pengendalin penyakit yang gencar dilakukan (Muhsin, 2008).
Serangan tungro bukan baru saja di temukan pada tanaman padi, namun penyakit ini telah
menghantui petani di seluruh tanah air. Berdasarkan data dari Proteksi Tanaman Pangan
dan Hortikultura (BPTPH) Dinas Pertanian Sumatera Utara, serangan tungro pada
tanaman padi tahun 2014 berkisar 67,3 hektare. Dengan tingkat serangan ringan sekitar
66,5 hektare dan sedang 0,8 hektare (Anonim, 2015 ). Di daerah Sumatera Barat luas
serangan 168,42 hektare dengan serangan ringan sampai sedang dan 59.34 hektar berat
sehingga total kerugian mencapai 1,7 Milyar (Anonim, 2015 a).
Maka dalam kajian ini akan di bahas mengenai hubungan kepadatan serangga
vektor penyakit tungro dan serangga lainnya terhadap insiden tungro pada 3 varietas padi
didaerah endemis.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Oktober 2015 bertempat di Kebun
Percobaan Loka Penelitian Penyakit Tungro Lanrang Sidrap Sulawesi Selatan.
Rancangan yang digunakan Rancangan Acak Lengkap, dengan materi perlakuan yaitu
Inpari 9 Elo, IR-64, dan TN1 sebanyak 3 petak dengan 3 ulangan ukuran masing-masing
100m2 . Setiap pekan mulai pekan ke-2 setelah tanam sampai pekan ke-7 dilakukan
pengambilan sampel data pengamatan. Caranya yaitu: menggunakan sweepnet 10 ayunan
ganda menyilang ditengah petak, kemudian serangga yang tertangkap dimasukkan plastic
kemudian dihitung jumlah wereng hijau, nimfa, dan predator, data dikumpulkan di tabel
pengamatan, dihitung pula kejadian tungro di petak tanaman. Pemeliharaan dengan
pemupukan Urea 300 kg/ha, Ponska 100 kg/ha yang diberikan saat tanam dan sepertiga
bagian urea diberikan satu minggu setelah tanam, selebihnya pada 45 hari setelah tanam
atau mengikuti rekomendasi setempat. Hama dan penyakit dikendalikan dengan
mengikuti sistem pengendalian hama terpadu (PHT).
Data yang diperoleh dianalisis dengan anova analisis ragam dengan Uji F pada
taraf kepercayaan 95%, jika beda nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan
menggunakan SPSS 16.0 (Ali, 2004 dan Gomez & Gomez, 2010).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepadatan Wereng Hijau Dewasa dan Nimfa serta Gejala Tungro di Lahan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan berkala setiap satu minggu sekali selama
tujuh minggu pada tanaman fase vegetatif, terlihat bahwa kepadatan populasi wereng
hijau beserta gejala tungro bervariatif. Populasi kepadatan wereng hijau pada
pengamatan pertama (2 MST) seperti terlihat pada grafik 1, populasi wereng hijau dewasa
lebih tinggi dibandingkan populasi nimfa secara umum, selanjutnya menurun pada
pengamatan ke-2 (3MST) kemudian kembali tinggi pada pengamatan ke-3 (4MST) begitu
pula pada stadia nimfa (Grafik 2). Pola tersebut hampir sama dengan pola wereng hijau
fase dewasa tetapi dengan kepadatan yang lebih rendah, dimana tinggi pada awal umur
tanaman dan menurun pada pengamatan selanjutnya (Grafik 1).

Grafik 1. Kepadatan Imago Wereng Hijau pada 2 sd 7 MST
Populasi wereng hijau dewasa dibandingkan nimfa pada 2 MST menunjukkan
angka yang lebih tinggi, karena wereng dewasa berasal dari pertanaman sebelumnya atau
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telah terbawa dalam bentuk telur pada bibit di persemaian (Praptana, et.al, 2012; Praptana
dan Burhanuddin 2008). Pada pengamatan selanjutnya, populasi cenderung menurun
pada varietas yang diujikan, kecuali pada varietas TN1 yang tinggi pada minggu
pengamatan ke-3 (4 MST) hal ini disebabkan karena kecenderungan wereng hijau
menyukai varietas TN1 dimana merupakan varietas yang tidak memiliki gen tahan
(Burhanuddin et.al 2006)
Berdasarkan analisis varian dari beberapa waktu pengamatan, (Tabel 1) telihat dari
ketiga varietas yang diujikan untuk wereng hijau stadia nimfa tidak terdapat perbedaan
yang nyata, sedangkan populasi wereng hijau pada ketiga varietas, (2MST sd 4 MST)
baru pada 5 MST terlihat perbedaan yang nyata keberadaan tungro. Varietas TN1 berbeda
dengan inpari 9, dan tidak berbeda dengan IR64.
Lain halnya dengan jumlah populasi imago pada ketiga varietas yang diujikan,
populasi wereng hijau berbeda pada pengamatan ke-3 (4 HST), dimana keberadaan
wereng hijau pada varietas TN1 berbeda dengan varietas inpari 9 dan IR64.

Grafik 2. Kepadatan Nimfa Wereng Hijau pada 2 sd 7 MST.
Tabel 1. Analisis Varian Kepadatan Populasi Wereng Hijau (Nephotetic Virescent) pada
Stadia Nimfa dan Dewasa/Imago
2 MST
No

3 MST

4 MST

5 MST

6 MST

7 MST

Varietas
Nimfa Imago Nimfa Imago Nimfa Imago Nimfa Imago Nimfa Imago Nimfa

Imago

1

TN1

2.67a

12.0a

0.0a

2.00a

2.33a

2

IR64

3.67a

14.6a

0.3a

2.33a

1.00a

3

Inpari 9 8.33a

12.0a

0.0a

1.00a

3.67a

17.3a

0.33ab

5.33a

0.0a

6.0a

1.00a

7.00a

8.33b

1.00a

6.67a

0.00a

4.33a

1.00a

4.33a

9.00ab

0.00b

2.67a

0.0a

5.33a

0.00a

6.33a

Berdasarkan data pengamatan lapangan terlihat pada grafik 3, pada pengamatan
pertama 2 MST belum ditemukan adanya gejala tungro, baru pada pengamatan kedua (3
MST) gejala tungro mulai muncul. Kemudian pada minggu selanjutnya berfluktuasi
sampai pada puncaknya di pengamatan terakhir (7 MST). Dari grafik tersebut serta dari
tabel 2, telihat bahwasanya rata-rata varietas yang tinggi gejala serangan tungronya yaitu
varietas TN1. Kejadian tungro di pertanaman disebabkan karena infeksi dari wereng hijau
yang ada di pertanaman. Menurut Praptana dan Burhanuddin, 2008 Intensitas serangan
tungro dipengaruhi oleh stadia tanaman, ketahanan varietas, stadia sumber inokulum dan
populasi wereng hijau infektif, Pada penelitian ini varietas TN1 merupakan varietas yang
tertinggi terserang tungro. Menurut Widiarta, 2005 Wereng hijau memiliki kemampuan
memacar yang tinggi sehingga efektifitas menularkan virus tungro tinggi pada kondisi
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kepadatan populasi yang rendah. Sesuai dengan data pengamatan populasi wereng hijau
pada minggu sebelumnya, populasi cenderung rendah.

Grafik 3. Kejadian Tungro pada Pengamatan 2 MST sd. 7 MST
Tabel 2. Kejadian Tungro pada Pengamatan 2MST sd. 7 MST.
No
1
2
3

Varietas
TN1
IR 64
Inpari 9

2 MST

3 MST

4 MST

5 MST

6 MST

7 MST

0.00a
0.00a
0.00a

5.67a
2.67a
3.67a

3.00a
0.67a
1.33a

0.67a
3.33a
2.00a

1.33a
0.67ab
0.33b

12.33a
9.67a
9.67a

Hasil analisis varian, berdasarkan waktu pengamatan, seluruhnya menunjukkan
tidak berbeda nyata antar varietas, kecuali pada 6 MST, dimana varietas TN1 berbeda
dengan varietas Inpari 9, dan tidak berbeda dengan varietas IR 64. Hasil perhitungan
anova menunjukkan kejadian tungro berbeda pada pengamatan 6 MST, walaupun secara
nilai dari masing-masing waktu pengamatan kejadian tungro dominan ebih besar
menyerang pada varietas TN1, dibanding IR64 dan Inpari 9, hal ini wajar dikarenakan
varietas TN1 tidak memiliki gen ketahanan terhadap tungro ataupun wereng hijau (
Varietas TN1 lebih rentan dibandingkan Inpari 9. Hasil ini menunjukkan bahwasanya
varietas Inpari 9 secara kualitas durabilitas ketahanan terhadap tungronya masih baik.
Kepadatan Populasi Predator di Lahan Pertanaman.
Populasi predator setiap minggu pengamatan tidak tetap atau mengalami
fluktuatif. Ada 7 species predator yang mendominasi keberadaannya selama 7 minggu
pengamatan yaitu: Agriocnemis spp, Micraspis sp, Conocephalus longipennis, Araenus
inustus, Lycosa pseudoannulata, Oxyopes javanacus,dan Tetraghenata maxilosa. Sedang
pada 6-7 MST(minggu setelah tanam) muncul species Ophionea nigrofasciata dan pada
7MST ada species Anaxipa longipennis.
Predator paling banyak pada 2MST yaitu species Tetraghenata maxilosa pada
varietas IR-64 diikuti pada Inpari 9 Elo baru paling sedikit pada TN1. Secara umum
predator paling sedikit pada TN1. Hal ini disebabkan jumlah wereng hijau dan nimfa atau
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serangga hama dalam jumlah edikit. Predator 3MST yaitu species Tetraghenata maxilos,
Araenus inustus pada varietas IR-64 diikuti pada Inpari 9 Elo baru paling sedikit pada
TN1. Secara umum predator paling banyak pada IR-64 diikuti Inpari 9 dan paling sedikit
TN1. Predator paling banyak pada 4MST yaitu species Tetraghenata maxilos, Araenus
inustus pada varietas IR-64 diikuti TN1 baru paling sedikit pada Inpari 9 Elo (Grafik 4).

Grafik 4. Jumah Predator Pada 3 varietas Padi 2MST sampai dengan 7MST
Predator paling banyak pada 5MST yaitu species Tetraghenata maxilosa, pada
varietas TN1 diikuti Inpari 9 baru paling sedikit pada IR-64, predator paling banyak pada
varietas TN1. Predator paling banyak pada 6MST yaitu species Lycosa pseudoannulata,
pada varietas Inpari 9 Elo baru paling sedikit pada IR-64 dan TN1, sehingga korelasi dari
grafik 1 dan tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah wereng hijau serta kejadian tungro
teryata paling tinggi pada TN1 karena predatornya lebih senang tinggal di Inpari 9 ada
kemungkinan ada hama lain yang lebih disenangi dari pada wereng hijau. Predator paling
banyak pada 7MST yaitu species Agriocnemis spp, pada varietas Inpari 9 Elo secara
umum predator paling sedikit pada TN1 (Grafik 4).
Species Gulma yang Tumbuh dan Teridentifikasi di Lahan Plot Percobaan
Hasil pengamatan terhadap keberadaan gulma dominan yang dilakukan sebelum
tanam hingga tanaman berumur 90 HST (hampir panen) dari petak percobaan maupun
pada pematang teridentifikasi ada 7 species gulma yaitu: Cyperus rotundus, Eleusine
indica, Paspalum distichum, Echinogloa crusgalli, Dactyloc tenium, Monochoria
vaginalis, dan Leersia hexandra
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Menurut Yulianto dan Hasanuddin (1997) dalam Widiarta (2007) bahwa
Nephotetic Nigropictus dan N. Malayanus dapat berkembang baik pada gulma, sehingga
dapat sebagai vector virus tungro yang menginfeksi gulma. Gulma yang tumbuh di lahan
yaitu: Cyperus rotundus, Eleusine indica, Paspalum distichum, Echinogloa crusgalli,
Dactyloc tenium, Monochoria vaginalis, dan Leersia hexandra menurut Ladja dan Pakki,
(2010) merupakan contoh inang virus tungro dari sekian banyak gulma yang ada dilahan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dibuat beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Wereng hijau (Nephotetic verescens) imago sudah mulai muncul 2 minggu setelah
tanam dan kepadatannya berfluktuasi dari minggu ke minggu sehingga terbentuk
puncak kepadatan populasi pada 5 minggu setelah tanam, sedangkan nimfa paling
banyak pada 2 MST.
2. Insidensi tungro sudah mulai terlihat pada 3 MST dan puncaknya pada 7 MST pada
varietas Taichung native 1 (TN 1).
3. Ditemukan 7 species gulma di pertanaman sehingga berpotensi menjadi inang lternatif
virus tungro selain rumpun terinfeksi tungro bulan tertentu.
4. Ditemukan 7 species predator yang didominasi jenis laba-laba (Tetraghenata
maxilosa, Araenus inustus, Lycosa pseudoannulata) dan capung jarum /Agriocnemis
spp
5. Keberadaan musuh alami ditemukan pada setiap minggu pengamatan walaupun
kepadatan wereng hijau sangat rendah pada minggu tertentu, hal ini diduga karena
kepadatan serangga hama lain seperti wereng coklat, penggerek batang padi, ulat
daun, yang menjadi mangsa musuh alami.

603

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

DAFTAR PUSTAKA
Ali Hanafiah, Kemas. 2004. Rancangan Percobaan. PT. Radja Graindo Jakarta: 259 hal.
Anonim.
2014.
Peningkatan
Produksi
Padi
Menuju
2020.
http://pangan.litbang.pertanian.go.id/ repositori-20.html. [Diakses tanggal 7 januari
2016].
Anonim.
2015.Profit
Jutaan
Rupiah
Dari
Sawah
Tadah
Hujan.
http://www.medanbisnisdaily.
com/news/read/2015/08/31/183554/profit-jutaanrupiah-dari-lahan-tadah-hujan/. [Diakses tanggal 18 Desember 2015].
Anonim.
2015
a.
Serangan
Tungro
sampai
juni
2015.
iperta.sumbarprov.go.id/downlot.php?file. .Jun%202015. [Di akses tanggal 9 Juli
2015].
BPS.2016. Berita Resmi Statistik. Berita Resmi Statistik No. 62/07/Th. XIX, 01 Juli 2016
No. 62/07/ Th. XIX, 01 Juli 2016
Burhanuddin, I Nyoman Widiarta dan Andi Hasanuddin. 2006. Penyempurnaan
Pengendalian Terpadu Penyakit Tungro dengan Menghindari Infeksi dan Pergiliran
Tanaman. Jurnal HPT Tropika Volume 6 No. 2:92-99, September 2006.
Gomes dan Gomez. 2010. Prosedur Statistik Untuk Penelitian Pertanian. Penerbit
Universitas Indonesia(UI-Press) Edisi kedua. Jakarta. 698 hal.
Hafif,B. 2013. Keragaan Lahan Optimal Dan Perbaikan Produktivitas Melalui Kebijakan
Daerah di Lampung. Semnas Inovasi Teknologi Pertnian.22 hal
Herniawati dan Kadir,S. 2009. Potensi Iklim, Sumber Daya Lahan, Dan Pola Tanam Di
Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar Nasional Serealia: 1-7 hal.
Heru Praptana dan Andi Burhanuddin, 2008. Keseuaian Waktu Tanam dan Varietas
dalam Pengendalian Penyakit Tungro di Sulawesi Barat. Prosiding Seminar Ilmiah
dan Pertemuan Tahunan PEI PFI XIX Komisariat Daerah Sulawesi Selatan. 5
November 2008.
Ladja,FT dan S.Pakki. 2010. Juknis Pengenalan dan Pengendalian Penyakit Tungro.
Puslitbangtan. Bogor. 33 Hal.
Muhsin. 2008. DNA Mirip Virus Batang Tungro Ditemukan dalam Genom tanaman Padi.
Warta Penelitin dan Pengembangan Pertanian. 30(5): 16.
Praptana, H, Ema Komalasari, dan Wasis Senoaji. Perkembangan Populasi Wereng Hijau
dan Insidensi Tungro pada Galur Harapan Padi Tahan Tungro. Prosiding Seminar
Nasional Padi 2013. Sukamandi.
Sulistyawan, Y. Kementan: produksi Beras Nasional 2015 Mencapai Target.
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/21/kementan-produksi-beras-nasional2015-mencapai-target. [ Diakses tanggal 7 Januari 2016].
604

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Widiarta. I Nyoman 2005. Wereng Hijau (Nephottetix virescens Distant): Dinamika
Populasi dan Strategi Pengendalianya Sebagai Vektor Penyakit Tungro. Jurnal
Litbang Pertanian 24 (3).
Widiarta, IN. 2007. Integrasi Pengendalian Hayati Tungro Dalam Pengelolaan Tanaman
Terpadu Pada Padi. Iptek Tanaman Pangan. 2(1):2007.

605

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

KUALITAS BENIH KEDELAI SELAMA PENYIMPANAN
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ABSTRAK
Kualitas benih kedelai selama penyimpanan cepat mengalami penurunan. Hal ini
disebabkan kedelai memiliki kandungan lemak dan protein yang tinggi. Tujuan
pengkajian ini adalah untuk mengetahui kualitas benih kedelai selama penyimpanan.
Pengkajian dilaksanakan bulan April-November 2016 di Gudang UPBS BPTP Jawa
Barat, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan ketinggian tempat 1.100
mdpl, rerata suhu 230C dan Rh 90%. Bahan dan alat yang digunakan adalah benih
kedelai varietas Grobogan kelas FS, timbangan analitik, konduktivitimeter, oven, kantong
plastik polyetilen dengan ketebalan 0,8 mm dan 1 mm, serta vakum. Pengkajian
menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor dan empat ulangan.
Faktor pertama yaitu ketebalan plastik polyetilen 0,8 mm dan 1 mm, sedangkan faktor
kedua yaitu tanpa vakum dan vakum. Analisa data menggunakan uji F dan apabila
berbeda nyata antar perlakuan dilakukan uji lanjut DMRT dengan taraf 5%. Interaksi
antara kemasan plastik polietylen 1 mm dan vakum menghasilkan nilai DHL terkecil
yaitu 23,5 µS/cm g. Kemasan plastik polietylen 1 mm dan vakum merupakan perlakuan
yang paling baik untuk mempertahankan kualitas benih kedelai di penyimpanan.
Kata kunci : kualitas, kedelai, benih, penyimpanan
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan tanaman yang cepat mengalami kemunduran benih sehingga
kualitasnya cepat menurun. Sadjad (1977) juga mengemukakan masalah utama benih,
kedelai, yaitu viabilitas yang cepat menurun setelah disimpan dalam periode yang relatif
singkat. Untuk menghasilkan benih bermutu dan berdaya kecambah tinggi diperlukan
penanganan panen dan pascapanen yang tepat, antara lain penyimpanan, kadar air benih,
suhu yang optimal dalam penyimpanan dan tempat penyimpanan yang sesuai (Adri et al.,
2012).
Kedelai merupakan tanaman ortodoks yang memiliki kadar protein dan kadar
lemak yang tinggi. Kadar lemak dan kadar protein yang tinggi mempengaruhi kecepatan
laju penurunan kualitas benih selama di penyimpanan. Tatipata et al. (2004) menyatakan
kandungan lemak dan protein yang relatif tinggi menyebabkan terjadinya kemunduran
benih. Tatipata et al. (2008) menyatakan deteriorasi fungsi respirasi menyebabkan energi
dalam bentuk ATP berkurang, sehingga daya berkecambah benih rendah. Maka selama di
penyimpanan kedelai memerlukan kondisi lingkungan yang tepat. Suhu ruang simpan
berperan dalam mempertahankan viabilitas benih selama penyimpanan, yang dipengaruhi
oleh kadar air benih, suhu dan kelembaban nisbi ruang (Indartono, 2011). Samuel (2012)
menjelaskan bahwa kadar air dan lama penyimpanan benih kedelai mempengaruhi mutu
benih.
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Menurunnya kualitas benih selama dipenyimpanan disebabkan oleh adanya
kemunduran benih. Kemunduran benih merupakan proses penurunan mutu secara
berangsur-angsur dan kumulatif serta tidak dapat balik akibat perubahan fisiologi yang
disebabkan oleh faktor dalam. Faktor yang mempengaruhi kemunduran benih pada saat
penyimpanan yaitu genetika, struktur benih, komposisi kimia, fisiologis awal benih,
dormansi, kelembaban dan suhu. Laju deteriorasi/kemunduran benih dapat dihambat
dengan metode tertentu agar benih tidak mengalami kerusakan atau penurunan mutu
benih. Kondisi biokimia pada benih yang mengalami kemunduran dapat ditunjukan
melalui penurunan aktivitas enzim, penurunan cadangan makanan dan meningkatnya nilai
konduktivitas (Nurmauli dan Yayuk, 2010). Gangguan metabolisme dapat disebabkan
oleh penurunan aktivitas enzim, penurunan kadar fosfolipid dan protein membran,
peningkatan konduktivitas, serta peningkatan permeabilitas membran (Bewley dan Black,
1985).
Penurunan viabilitas benih dapat diperlambat dengan teknologi penyimpanan.
Rekayasa teknologi penyimpanan diharapkan dapat meminimalisir pengaruh luar
(lingkungan) sehingga proses deteriorasi dapat ditekan. Kemasan benih kedelai dapat
mempengaruhi laju deteriorasi benih selama penyimpanan. Pada benih ortodoks
pemilihan materi kemasan sangat penting agar kadar air benih tidak mengalami
perubahan selama penyimpanan dan viabilitas benih dapat dipertahankan (Danapriatna,
2006). Penyimpanan benih kedelai selama tiga bulan dengan perlakuan teknik
pengemasan plastik kedap udara memberikan rata-rata daya berkecambah lebih baik dari
pada tanpa vakum (Indartono, 2011). Pengemasan vakum mampu melindungi dari
pengaruh oksigen yang berasal dari luar serta menghambat masuknya uap air yang akan
meningkatkan kadar air benih (Destiana et al., 2016). Penggunaan bahan kemasan plastik
polyetylen dengan ketebalan 0,8 mm dapat mempertahankan kadar air dan daya
berkecambah benih padi selama 7 bulan penyimpanan (Rahayu et al., 2011). Teknologi
penyimpanan benih dengan pemilihan ketebalan kemasan plastik dan vakum diharapkan
dapat menurunkan laju deterorasi sehingga dapat memperpanjang umur simpan. Sehingga
ketersediaan benih kedelai yang berkualitas dapat terpenuhi setiap musim. Pengkajian ini
bertujuan untuk mengetahui kualitas benih kedelai selama penyimpanan.
MATERI DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan selama 8 bulan pada bulan April-November 2016 di
Gudang UPBS BPTP Jawa Barat, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat
dengan ketinggian tempat 1.100 mdpl, suhu 230C dan Rh 90%. Bahan dan alat yang
digunakan adalah benih kedelai varietas Grobogan kelas FS, timbangan analitik,
konduktivitimeter, oven, kantong plastik polyetilen dengan ketebalan 0,8 mm dan 1 mm,
serta vakum. Bahan utama yang digunakan dalam pengkajian ini adalah kedelai varietas
Grobogan kelas FS dengan kadar air awal 9,0%, benih murni 99,9%, benih varietas lain
0,2%, kotoran benih 0,1%, benih tanaman lain/rerumputan 0,0% dan daya kecambah
88%. Benih berasal dari BPB Palawija Plumbon, Cirebon dan disimpan di gudang BPB
Palawija selama 3 bulan dengan masa berlaku label tanggal 4 Maret 2016 sebelum
perlakuan. Pengkajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan dua faktor
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dan empat ulangan. Faktor pertama yaitu ketebalan plastik polyetilen 0,8 mm dan 1 mm,
sedangkan faktor kedua yaitu tanpa vakum dan vakum. Pengamatan dilakukan pada bulan
April-November 2016.
Tahapan pengkajian adalah sebagai berikut benih merupakan benih yang berasal
dari BPB Palawija Plumbon-Cirebon. Sebelum diberi perlakuan benih telah disimpan di
gudang BPB Palawija Plumbon-Cirebon selama 3 bulan memakai kemasan plastik dan
dilapisi kemasan karung bervolume 20 kg kemudian diletakkan diatas palet. Selanjutnya
dibawa dan disimpan di gudang UPBS BPTP Jawa Barat kemudian dikemas dengan
kemasan 5 kg sesuai perlakuan. Benih diambil sampelnya setiap bulan dan diuji di
laboratorium BPTP Jawa Barat.
Sebelum dilakukan pengujian, sampel yang diperoleh dari gudang dihomogenkan
di laboratorium dengan menggunakan alat divider. Sampel dibagi kedalam dua bagian
sebagai contoh kerja dan arsip. Contoh kerja dibagi kedalam tiga sub contoh kerja untuk
pengujian yaitu daya berkecambah, kadar air dan daya hantar listrik (DHL). Daya
berkecambah biji kedelai dilakukan terhadap 100 biji per ulangan, yang diambil secara
acak dari komponen biji normal hasil pemisahan. Pengujian dilakukan menggunakan
metode UKDdp (Uji Kertas Digulung didirikan dalam plastik). Pengamatan daya
kecambah dilakukan pada hari ke-5 dan ke-7. Kecambah yang tumbuh normal kemudian
dihitung persentasenya sebagai daya berkecambah. Kecambah dikatakan normal apabila
struktur utamanya (sistem perakaran, poros batang, kotiledon dan koleoptil) menunjukkan
kemampuan berkembang menjadi tanaman normal apabila ditanam di lapangan pada
lingkungan yang sesuai.
Pengujian kadar air dilakukan dengan metode oven pada suhu 130oC selama 2
jam. Benih selanjutnya digrinder menjadi 2 ulangan. Benih yang telah digrinder
dimasukan dalam cawan kosong dan dioven pada suhu 130 oC selama 2 jam. Perhitungan
untuk mendapatkan kadar air benih adalah :
Ka = (Berat cawan +sampel sebelum dioven) – (Berat cawan+sampel setelah dioven) X
100%
(Berat cawan +sampel sebelum dioven) – Berat cawan kosong sebelum dioven
Pengukuran DHL (daya hantar listrik) harus memperhatikan kadar air benih
terlebih dahulu. Apabila kadar airnya dibawah 10% atau diatas 14% maka harus
disesuaikan menjadi antara 10%-14% (ISTA, 2006). Benih yang memiliki kadar air 10%14% diambil secara acak dari fraksi benih murni sebanyak 50 butir untuk 4 ulangan.
Kemudian ditimbang sebagai berat masing-masing ulangan. Untuk masing-masing contoh
benih yang akan diuji, disiapkan 4 buah wadah dan ditambahkan 250 ml aquades. Semua
wadah ditutup aluminium foil untuk mencegah kontaminasi dan diletakan pada suhu
20+2oC selama 18-24 jam sebelum dimasukan benih kedalamnya. Sebagai kontrol, 2
wadah disiapkan dan diisi dengan aquades. Selanjutnya masukan benih kedalam wadah
yang telah diisi aquades dan disimpan selama 18-24 jam kemudian simpan selama 24
jam. Selanjutnya ukur dengan alat konduktivitimeter. Mengukur konduktivitas rendaman
dengan cara mengguncangkan wadah berisi benih secara perlahan selama 10-15 detik
untuk memastikan pencampuran yang merata dengan larutan rendaman, bukalah penutup
gelas kimia, dan benamkan dip cell tanpa penyaring kedalam larutan rendaman. Dip cell
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tidak boleh menempel pada permukaan benih. Selanjutnya perhitungan untuk masingmasing ulangan adalah sebagai berikut :
Konduktivitas (µScm-1g-1)= nilai konduktivitas (µScm-1)-konduktivitas awal
Berat ulangan (g)
Peubah yang diamati adalah daya berkecambah, kadar air dan daya hantar listrik
(DHL). Data pengamatan dianalisis dengan uji F dan bila terdapat beda nyata, maka uji
dilanjutkan dengan uji DMRT taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sidik ragam menunjukan bahwa perlakuan ketebalan kemasan dan
vakum tidak terjadi interaksi pada daya berkecambah benih, dan kadar air (Tabel 1.).
Namun terjadi interaksi antara perlakuan ketebalan kemasan dan vakum pada nilai DHL.
Ketebalan plastik 1 mm dengan vakum memiliki nilai DHL yang lebih rendah
dibandingkan ketebalan kemasan plastik 0,8 mm dengan vakum. Nilai DHL berhubungan
erat dengan vigor benih, makin rendah nilainya maka makin baik vigor benihnya. DHL
berhubungan dengan tingkat kebocoran elektrolit jaringan tanaman. Benih dengan tingkat
kebocoran elektrolit tinggi (konduktivitasnya tinggi) memiliki vigor rendah. Shaumiyah
et al. (2014) menyatakan kerusakan membran yang terjadi pada benih kedelai berukuran
besar menyebabkan kebocoran metabolit pada sel, sehingga sel akan kehilangan energi
yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dan viabilitasnya menjadi rendah. Hal ini
menunjukan bahwa untuk mempertahankan DHL selama 10 bulan sebaiknya benih
dikemas dengan kemasan plastik polyetilen 1 mm dan divakum.
Tabel 1. Interaksi Daya hantar Listrik (DHL) antara Berbagai Ketebalan Plastik
Polyetilen dan Vakum Selama 10 Bulan
Perlakuan
DHL
Ketebalan kemasan
(µS/cm
g)
Vakum
plastik polyetilen
0,8 mm
tanpa vakum
24,65ab
0,8 mm
Vakum
27,13b
1 mm
tanpa vakum
25,78ab
1 mm
Vakum
23,75a
CV (%)
8,28
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji DMRT taraf 5%
Penyimpanan benih memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap daya
hantar listrik benih (Ismatullah, 2003). Penyimpanan vakum didalam kemasan plastik
akan menyebabkan produk didalamnya terlindung dari pertukaran gas atau air dari luar,
mencegah timbulnya panas yang mengurangi kelebihan uap air (Renate, 2009).
Penggunaan bahan pengemas yang kedap udara akan mempertahankan kualitas gabah
selama proses penyimpanan (Rahmat dan Lubis, 2008). Meskipun menggunakan vakum
namun pori-pori yang ada didalam kemasan plastik masih memungkinkan untuk
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masuknya udara dari luar. Kemasan plastik dengan ketebalan 1 mm dan divakum
merupakan kemasan yang paling baik. Hal ini dapat disebabkan pada ketebalan 1 mm
lebih sedikit pori-pori udaranya dibandingkan dengan 0,8 mm sehingga udara yang
masuk juga lebih sedikit.
Benih kedelai masih akan melakukan respirasi selama dipenyimpanan. Respirasi
merupakan proses pelepasan energi dari pemutusan dan pelemahan ikatan-ikatan antara
karbon dengan karbon dan karbon dengan hidrogen didalam suatu molekul (Mugnisjah et
al, 1987). Masuknya oksigen dalam kemasan akan menyebabkan enzim respirasi aktif,
hasil respirasi dalam simpanan benih berupa panas dan uap air (Destiana et al., 2016).
Makin meningkat DHL maka makin bertambah banyaknya zat-zat yang terlarut dalam
cairan rendaman benih (Ismatullah, 2003).
Perlakuan berbagai ketebalan kemasan menunjukan tidak berbeda nyata pada
daya berkecambah (Gambar 1.). Namun rerata dB masih >90,0% jika dibandingkan
dengan dB awal benih. Hal ini dapat disebabkan kadar air benih masih <11% sehingga
dB benih masih tinggi. Nilai dB benih kedelai yang baik adalah >85,0% (Rumiati et al.,
1993).

Gambar 1. Rata-rata Daya Berkecambah (Db) (%) pada Berbagai Ketebalan Plastik
Perlakuan pengemasan dengan vakum dan tanpa vakum tidak menunjukan
berbeda nyata pada daya berkecambah (Gambar 2.)

Gambar 2. Rata-rata Daya Berkecambah (Db) (%) pada Vakum dan Tanpa Vakum
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Perlakuan berbagai ketebalan plastik menunjukan tidak berbeda nyata pada kadar
air (Gambar 3.). Namun pada berbagai ketebalan plastik menunjukan berbeda nyata 4
bulan simpan. Ketebalan kemasan plastik polyetilen 0,8 mm memiliki nilai kadar air
benih yang rendah yaitu 9,39%. Hal ini menunjukan bahwa kadar air benih pada
ketebalan kemasan 0,8 mm lebih rendah dibandingkan 1 mm. Meskipun pada pengamatan
bulan berikutnya tidak menunjukan berbeda nyata namun kadar air benih selama 10 bulan
simpan memiliki rerata 9,0% atau kurang dari 10%. Kadar air benih kedelai yang
disimpan adalah <10% dapat menjadi salah satu penyebab daya kecambah benih masih
baik hingga 10 bulan simpan dan tidak berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah
(Destiana et al., 2016). Karena rerata kadar air masih <11% maka rerata daya
berkecambah dan daya hantar listrik juga masih baik. Kadar air yang baik selama
penyimpanan 6-10 bulan adalah tidak >11% (Danapriatna, 2006). Kadar air benih
merupakan faktor penting agar viabilitas dan vigor benih dapat dipertahankan dalam
penyimpanan. Makin rendah kadar air benih makin lama daya hidup benih tersebut.

Gambar 3. Rerata Kadar Air (%) pada Benih Kedelai yang disimpan dengan Berbagai
Ketebalan Plastik
Perlakuan pengemasan dengan vakum dan tanpa vakum tidak menunjukan
berbeda nyata pada kadar air benih (Gambar 4.). Pengemasan vakum dan tanpa vakum
masih memiliki nilai rerata kadar air dibawah 11% selama 10 bulan simpan. Maka
pengemasan dengan kemasan plastik dengan ketebalan 0,8 mm dan 1 mm baik dengan
atau tanpa vakum dapat mempertahankan kadar air benih awal yaitu 9,0% dan dapat
dipertahankan selama 10 bulan simpan. Namun hal ini tidak lepas dari pengaruh gudang
penyimpanan benih atau faktor eksternal, kadar air sangat dipengaruhi oleh suhu,
kelembaban dan permeabilitas kemasan (Destiana et al., 2016).

Gambar 4. Rerata Kadar Air(%) pada Vakum dan Tanpa Vakum
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Ketebalan kemasan plastik polyetilen 0,8 dan 1 mm tidak berbeda nyata pada
nilai daya hantar listriknya (Tabel 2.). Namun pengemasan dengan vakum menunjukan
berbeda nyata pada 10 bulan simpan. Pengemasan dengan vakum memiliki nilai DHL
yang lebih tinggi dibandingkan tanpa vakum.
Tabel 2. Rerata Daya Hantar Listrik (DHL) (µS/cm g) pada Berbagai Ketebalan Plastik
Polyetilen dan Vakum
Perlakuan
4
Bulan
22,19a

5
Bulan
23,88a

Daya Hantar Listrik (µS/cm g)
6
7
8
9
Bulan
Bulan Bulan Bulan
21,98a 22,68a 25,89a 25,95a

Ketebalan plastik
0,8 mm
Ketebalan plastik 18,75a 24,53a 23,38a 20,72a 24,51a 25,34a
1 mm
19,94a 24,23a 21,93a 21,96a 24,96a 25,59a
tanpa vakum
21,01a 24,19a 20,03a 21,57a 25,44a 25,70a
vakum
18,49
13,67
13,29
13,14
6,66
5,71
CV (%)
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukan tidak berbeda nyata menurut uji DMRT taraf 5%

10
Bulan
27,88a
26,80a
25,68b
29,00a
8,28

Nilai DHL menunjukan banyaknya elektrolit dari benih yang keluar, sehingga
makin tinggi nilainya makin banyak cairan elektrolit yang keluar sehingga diduga makin
rendah vigor benihnya. Nilai DHL digunakan untuk pendugaan cepat terhadap vigor
suatu benih. Perendaman benih kedelai selama 18-24 jam dapat menentukan vigor suatu
benih.
KESIMPULAN
Kemasan plastik polietylen 1 mm dan vakum merupakan kemasan yang paling
baik untuk mempertahankan nilai daya hantar listrik kedelai.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI DAN PENDAPATAN
MELALUI PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN
KABUPATEN TABANAN BALI
S.A.N. Aryawati dan I G. K. Dana Arsana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan, Bali, 80222
Telp. (0361 720498), Hp. 08174747759, Fax. (0361 720498)
Email: aryawati_sg@yahoo.co.id
ABSTRAK
Upaya peningkatan produktivitas padi difokuskan pada kawasan tanaman pangan,
melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) disertai dengan
dukungan pembinaan, pengawalan dan pemantauan oleh berbagai pihak. PTT
merupakan suatu usaha untuk meningkatkan produktivitas padi dan efisiensi masukan
produksi dengan memperhatikan penggunaan sumber daya alam secara bijak mendukung
kedaulatan pangan. Penelitian dilaksanakan di Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan
Penebel, Kabupaten Tabanan pada bulan Maret sampai dengan Juni 2015. Penelitian
bertujuan mengetahui pertumbuhan, produktivitas beberapa VUB padi, kelayakan usaha
dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan GP-PTT. Metode yang digunakan
metode demplot seluas lima hektar dan survei dengan kelompok tani sebelum dan
sesudah GP-PTT. Varietas yang digunakan sebelum GP-PTT yaitu varietas Ciherang,
dan setelah GP-PTT yaitu varietas Inpari 13, Inpari 20, dan Inpari 24. Data yang
dikumpulkan meliputi data komponen pertumbuhan, produktivitas, biaya produksi, dan
pendapatan usahatani. Komponen pertumbuhan dan hasil yang diamati antara lain
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah isi, jumlah gabah
hampa per malai, berat 1.000 butir dan produktivitas GKP per hektar. Data dianalisis
menggunakan analisis Uji Sidik Keragaman (ANOVA), dan analisis usahatani. Hasil
penelitian menunjukkan keragaan pertumbuhan dan produktivitas Inpari 24 lebih tinggi
dari varietas lainnya dan Ciherang sebelum GP-PTT. Peningkatan produktivitas ratarata 2,21 ton/ha GKP atau meningkat 27,12% setelah GP-PTT. Pendapatan petani
setelah GP-PTT sebesar Rp 14.257.272,12 lebih tinggi dibandingkan sebelum GP-PTT
sebesar Rp 8.251.301,66. Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio sebelum
GP-PTT sebesar 1,99 dan setelah GP-PTT sebesar 2,31.
Kata kunci : produktivitas, pendapatan, pendampingan kawasan.
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PENDAHULUAN
Pembangunan pertanian masih dihadapkan pada beberapa permasalahan
mendasar yang memerlukan penanganan secara cermat dan cepat. Beberapa
permasalahan tersebut diantaranya adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan
perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya sistem
perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan
masih tingginya suku bunga usaha tani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani
dan penyuluh, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian
serta kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah
melalui Pendampingan Pengembangan Kawasan Pertanian, dimana kegiatan pertanian
dilakukan secara utuh dan terpadu, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ada
khususnya sasaran pada komoditas padi (Anonimus, 2012).
Perencanaan pembangunan pertanian pada periode RPJM 2015-2019 telah
ditetapkan fokus pada lokasi pengembangan kawasan. Komoditas strategis dan unggulan
nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi
satu kesatuan dalam sistem pertanian bioindustri. Rancangan lokasi kawasan untuk
pengembangan komoditas strategis/unggulan nasional akan menjadi bagian dari
Dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 sehingga mengikat bagi pusat dan
daerah untuk secara konsisten mengembangkan kawasan dalam periode 5 tahun ke depan
(Dirjentan, 2015). 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) disertai dengan dukungan
pembinaan, pengawalan dan pemantauan oleh berbagai pihak.
Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan
pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi.
PTT telah dilaksanakan secara Nasional dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan
dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Berdasarkan pengertian tersebut PTT
tidak sekedar meningkatkan produktivitas, tetapi mengupayakan agar sumberdaya dan
modal dimanfaatkan secara efisien untuk memperbesar pendapatan. Pemanfaatan saprodi
khususnya pupuk, pestisida, dan air, didasarkan pada kebutuhan tanaman agar tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara sederhana PTT dapat diartikan
sebagai suatu pendekatan pengelolaan tanaman dengan memadukan sejumlah komponen
teknologi dan sumberdaya sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil optimal, keuntungan
maksimal dan sumberdaya alam terjaga kelestariannya untuk menjamin pertanian
berkelanjutan (Badan Litbang 2014). Mendukung program kedaulatan pangan, BPTP Bali
bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gianyar
melaksanakan penelitian bertujuan mengetahui pertumbuhan, produktivitas beberapa
VUB padi, kelayakan usaha dan peningkatan pendapatan petani melalui penerapan GPPTT.
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BAHAN DAN METODE
Penetapan lokasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian,
Kabupaten Tabanan, BP3K Kecamatan Marga, dan petugas lapangan. Penelitian
dilaksanakan di Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan pada
bulan Maret sampai dengan Juni 2015, yang merupakan lokasi kegiatan demplot
pendampingan pengembangan kawasan komoditas padi. Penelitian seluas lima hektar
dengan 21 orang petani pelaksana menggunakan varietas Inpari 13, Inpari 20 dan Inpari
24 melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), diantaranya;
VUB yang berlabel dan bersertifikat, tanam bibit muda, tanam dengan 1-3 bibit/lubang,
legowo 2:1, pengairan berselang, pemupukan berimbang, dan pengendalian OPT sesuai
PHT.
Data yang dikumpulkan antara lain adalah data komponen pertumbuhan dan
produksi, biaya produksi, dan pendapatan usahatani. Komponen pertumbuhan dan hasil
yang diamati antara lain tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah
gabah isi, jumlah gabah hampa per malai, berat 1.000 butir dan produktivitas GKP 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.
Analisis usahatani sebelum dan sesudah GP-PTT dengan metode survey
menggunakan kuisioner sebanyak 17 sampel dengan cara purposive sampling. Untuk
menunjang kelengkapan data primer digunakan pula data sekunder yang diperoleh
melalui referensi dan dari informan seperti dinas pertanian atau instansi terkait.
Data dianalisis menggunakan analisis pendapatan, analisis kelayakan finansial,
dan R/C ratio. Analisis pendapatan usahatani merupakan selisih antara penerimaan
dengan semua biaya yang dikeluarkan (Soekartawi 1995). Pendapatan usahatani padi
diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
TL = Y.Py - Σ Xi. Pi
Keterangan :
TL = pendapatan usaha tani padi (Rp)
Y = produksi padi (kg GKP)
Py = harga padi (Rp/kg GKP)
X i = penggunaan faktor ke-i
Pi = harga faktor ke-i.

Analisis kelayakan finansial digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi
usahatani terhadap imbangan penerimaan atau biaya atau R/C ratio (Estiningtyas
et al., 2012). Menurut Malian (2004), bahwa kelayakan usaha dilakukan untuk
mengkaji kemungkinan keuntungan (profitability) atau kerugian yang diperoleh
dari usahatani yang dilakukan. Analisis yang digunakan dengan perhitungan
Revnue Cost Ratio (R/C ratio), berdasarkan data jumlah penerimaan dan biaya
yang dikeluarkan untuk usahatani yang dilakukan. Jika R/C ratio > 1, maka
usahatani yang dilakukan mengalami keuntungan atau layak untuk dikembangkan.
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Jika R/C ratio < 1, maka usahatani tersebut mengalami kerugian atau tidak layak
untuk dikembangkan. Selanjutnya jika R/C ratio = 1, maka kegiatan usaha tani
berada pada titik impas (Break Event Point). R/C ratio dapat dianalisis dengan
menggunakan rumus:
Total penerimaan (Rp)
R/C ratio = -------------------------------Total biaya produksi (Rp)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)
Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan
pembangunan tanaman pangan khususnya dalam mendorong peningkatan produksi padi.
PTT telah dilaksanakan secara Nasional mulai tahun 2008 dan berlanjut hingga sekarang
dengan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dari sisi perencanaan , pelaksanaan dan
evaluasi (Badan Litbang 2014).
Berdasarkan pengertian tersebut PTT tidak sekedar meningkatkan produktivitas,
tetapi mengupayakan agar sumberdaya dan modal dimanfaatkan secara efisien untuk
memperbesar pendapatan. Pemanfaatan saprodi khsusnya pupuk, pestisida, dan air,
didasarkan pada kebutuhan tanaman agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan. Secara sederhana PTT dapat diartikan sebagai suatu pendekatan pengelolaan
tanaman dengan memadukan sejumlah komponen teknologi dan sumberdaya sedemikian
rupa sehingga diperoleh hasil optimal, keuntungan maksimal dan sumberdaya alam
terjaga kelestariannya untuk menjamin pertanian berkelanjutan (Anon, 2008).
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012, tentang pedoman
pengembangan kawasan pertanian, kawasan pertanian terdiri dari 1). Kawasan tanaman
pangan, 2). Kawasan hortikultura, 3). Kawasan perkebunan dan 4). Kawasan peternakan.
Adapun kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan
oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh
agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan
efektifitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa
kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan
atau spot partial namun terhubung dengan aksesbilitas yang memadai.
Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, khususnya padi pada tahun 2015
dilakukan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT). Untuk
itu pada tahun 2015, tidak dikenal lagi SL-PTT Kawasan Pertumbuhan, Kawasan
Pengembangan dan Kawasan Pemantapan.
Komponen Pertumbuhan dan Produksi Padi
Keragaan pertumbuhan padi, disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis statistika
menunjukkan tinggi tanaman varietas Inpari 20 berbeda nyata dengan varietas Inpari 13
dan 24. Tinggi tanaman yang lebih tinggi dengan ruang antar kanopi daun yang lebih
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terbuka memungkinkan penetrasi cahaya lebih besar dibanding dengan tipe tanaman yang
lebih pendek (Guswara, 2010). Jumlah anakan produktif Inpari 20 paling banyak diantara
ketiga varietas dan berbeda nyata dengan varietas lainnya, sedangkan panjang malai
terpanjang Inpari 24 tetapi tidak berbeda nyata dengan varietas lainnya.
Tabel 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman Maksimum, Jumlah Anakan per Rumpun dan
Panjang Malai Beberapa Varietas Inpari di Kegiatan Kawasan Padi di Subak
Cepik (Tabanan) 2015
Varietas
Tinggi Tanaman
Jumlah Anakan produktif per
Panjang
maksimum (cm)
rumpun (batang)
Malai (cm)
Inpari 13
102.00 a
Inpari 20
96.00 b
Inpari 24
99.40 a
KK (%)
1.87
BNT5%
2.70
Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama
perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%

11.4 c
23.6 a
17.2 b
13.11
3.33
pada kolom yang sama

23.71 a
22.56 a
23.78 a
5.27
1.79
menunjukkan

Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Gabah Isi dan Jumlah Gabah Hampa Per Malai, Berat 1000
Butir Serta Produksi Ubinan Beberapa Varietas Inpari di Kegiatan Kawasan
Padi di Subak Cepik (Tabanan) 2015
Varietas
Jumlah Gabah
Jumlah Gabah
Berat 1000
Rata-rata
Isi per malai
hampa per malai butir KA 14%
Produksi
(butir)
(butir)
(gr)
Ubinan ton/ha
GKP
Inpari 13
95.667 a
50.53 a
27.29 b
7.95 b
Inpari 20

97.067 a

11.33 b

25.31 c

7.27 c

Inpari 24

108.33 a

21.2 b

29.20 a

8.80 a

KK (%)

16.98

49.47

3.90

1.36

BNT5%

24.86

19.98

1.55

0.16

Keterangan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
Jumlah gabah isi paling banyak Inpari 24, tidak berbeda nyata dengan lainnya.
Jumlah gabah hampa paling banyak Inpari 13, berbeda nyata dengan varietas lainnya.
Berat 1.000 butir paling berat Inpari 24 berbeda nyata dengan varietas lainnya. Rata-rata
hasil ubinan Inpari 24 lebih tinggi dari varietas lainnya. (9,66 ton GKP/ha) (Tabel 2).
Peningkatan produktivitas usahatani dilakukan dengan menghitung selisih
produktivitas yang dicapai setelah GP-PTT dengan sebelum GP-PTT. Hasil demplot dan
survey didapatkan peningkatan produktivitas rata-rata 2,21 ton/ha GKP atau meningkat
27,12% (Tabel 3).
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Tabel 3. Rata-Rata Peningkatan Produktivitas Sebelum dan Sesudah GP-PTT Kegiatan
Kawasan Padi di Subak Cepik (Tabanan) Tahun 2015
Varietas Produktivitas
Varietas
Produktivitas
Peningkatan Peningkatan
sebelum GPsesudahGP-PTT
(ton/ha
(%)
PTT (ton/ha
(ton/ha GKP)
GKP)
GKP)
Ciherang
5,80
Inpari 13
7,95
2,15
27,04
Ciherang
5,80
Inpari 20
7,27
1,47
20,22
Ciherang
5,80
Inpari 24
8,8
3,00
34,09
Rata-rata
5,80
Rata-rata
8,01
2,21
27,12
Sumber: diolah dari data primer tahun 2015
Hasil analisis usahatani biaya yang dipergunakan meningkat sebesar 30,17%
(10.859.924,33) yaitu dengan penambahan biaya pupuk organik dan tenaga kerja tanam
jajar legowo, namun penerimaan juga meningkat sebesar 51,36% sehingga rata-rata
peningkatan pendapatan sebesar 72,79% atau 6.005.970,76 per ha. Hal ini dibuktikan
dengan peningkatan hasil R/C ratio sebelum dan sesudah GP-PTT sebesar 0,32 atau
16,28% seperti terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Analisis Usahatani Padi Sawah Sebelum GP-PTT dan Setelah GP-PTT per Ha,
di Subak Cepik, Tabanan Tahun 2015
Uraian
Sebelum GP-PTT
Setelah GP-PTT
Rp/ha
Rp/ha
Total Biaya
8.342.922,17
10.859.924,33
Total Penerimaan
16.594.223,83
25.117.196,46
Pendapatan
8.251.301,66
14.257.272,12
R/C ratio
1,99
2,31
B/C ratio
0,99
1,31
Sumber: diolah dari data primer tahun 2015
Kedua analisis usahatani layak diusahakan dan menguntungkan. Usahatani
setelah GP-PTT lebih layak dan menguntungkan petani dibandingkan dengan usahatani
sebelum GP-PTT. Disamping menguntungkan petani, penggunaan pupuk organik pada
GP-PTT dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat
mencegah degradasi lahan. Selain itu, peranannya cukup besar terhadap perbaikan sifat
fisika, kimia biologi tanah serta keadaan iklim/lingkungan. Pupuk organik yang
ditambahkan ke dalam tanah akan mengalami beberapa kali fase perombakan oleh
mikroorganisme tanah untuk menjadi humus. Bahan organik juga berperan sebagai
sumber energi dan makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas
mikroba tersebut dalam penyediaan hara tanaman (Munanto 2013).
Pengaruh penerapan sistem tanam jajar legowo semua barisan rumpun tanaman
berada pada bagian pinggir tanaman yang biasanya memberikan hasil lebih tinggi (efek
tanaman pinggir). Adanya barisan kosong (legowo) menyebabkan penyerapan nutrisi oleh
akar menjadi lebih sempurna sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan produksi
tanaman padi yang dihasilkan (Setyanto & Kartikawati 2008).
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KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Keragaan pertumbuhan dan produktivitas usahatani varietas Inpari 24 di kawasan GPPTT lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpari 13 dan Inpari 20. Peningkatan
produktivitas rata-rata 2,21 ton/ha GKP atau meningkat 27,12% setelah GP-PTT
dibandingkan dengan varietas Ciherang sebelum GP-PTT.
2. Pendapatan petani setelah GP-PTT sebesar Rp 14.257.272,12 lebih tinggi
dibandingkan sebelum GP-PTT sebesar Rp 8.251.301,66.
3. Usahatani padi layak diusahakan dengan R/C rasio yaitu usahatani sebelum GP-PTT
sebesar 1,99 dan setelah GP-PTT sebesar 2,31.
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TINGKAT ADOPSI INOVASI TEKNIK PRODUKSI BENIH PADI
DI LOKASI MODEL DESA MANDIRI BENIH
Eko Nugroho Jati, dan Putu Suratmini
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar-Selatan, Bali. 80222
Email:bptp_bali@yahoo.com
ABSTRAK
Kontribusi benih bermutu dari varietas unggul spesifik lokasi sangat besar untuk
meningkatkan produktivitas, didalam tantangan kondisi luas areal panen yang semakin
menyusut karena konservasi lahan pertanian dan meningkatnya cekaman lingkungan
sebagai dampak dari perubahan lingkungan. Varietas unggul baru (VUB) yang
digunakan oleh petani masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan antara lain kurangnya
sosialisasi dan tidak tersedianya benih VUB yang sudah dilepas. Dalam upaya menjamin
ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul dan meningkatkan tingkat
penggunaannya program Kabinet Jokowi-JK adalah Program 1.000 Desa Mandiri
Benih. Implementasi Model Desa Mandiri Benih di Provinsi Bali yang dilakukan oleh
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali yaitu dengan kegiatan Kedaulatan
Desa Mandiri Benih yang hasil akhirnya diharapkan teknologi mengenai teknik produksi
benih padi dapat diadopsi oleh petani. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
mengukur tingkat adopsi petani dalam teknik produksi benih padi setelah mengikuti
kegiatan Kedaulatan Desa Mandiri Benih. Penelitian dilakukan di Subak Jagaraga,
Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana pada tahun 2016 dengan
metode survey terhadap 20 petani responden menggunakan kuesioner. Data dianalisis
secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi inovasi
petani terhadap teknik produksi benih padi berada pada kriteria kadang-kadang dengan
rata-rata score 2.83. Komponen teknologi yang perlu diperbaiki dalam teknik produksi
benih padi adalah: luas persemaian, lokasi pemilihan lahan, roguing, serta panen dan
pasca panen.
Kata kunci: Adopsi, produksi, benih, padi
PENDAHULUAN
Kontribusi benih bermutu dari varietas unggul spesifik lokasi sangat besar untuk
meningkatkan produktivitas, didalam tantangan kondisi luas areal panen yang semakin
menyusut karena konservasi lahan pertanian dan meningkatnya cekaman lingkungan
sebagai dampak dari perubahan lingkungan. Ketersediaan benih padi di Indonesia baru
mencapai 30% atau hanya 60.000 ton dari 200.000 ton total kebutuhan benih padi (Ilyas
et al., 2008). Sementara itu, tingkat pengunaan benih bermutu di tingkat petani untuk
komoditas padi baru mencapai 30% (Ditjentan 2006), sedangkan penggunaan untuk
kategori benih berlabel jauh di bawah benih bermutu, yaitu sebesar 22,02% (Ditjentan,
2005). Varietas unggul baru (VUB) yang digunakan oleh petani masih sangat terbatas, hal
ini dikarenakan antara lain kurangnya sosialisasi dan tidak tersedianya benih VUB yang
sudah dilepas (Suhendrata, 2008). Akses yang rendah terhadap benih juga disebabkan
oleh kendala perbenihan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam perbenihan antara
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lain 1) kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang belum
mendorong pada makin kondusifnya industri perbenihan; 2) rendahnya kesadaran dan
daya beli petani dalam penggunaan benih unggul bermutu; 3) belum berfungsinya
institusi penyedia benih (BBI) akibat keterbatasan tenaga profesional, fasilitas (sarana)
penunjang, dan sumber dana pendukung kegiatan perbenihan; dan 4) kurang terjaminnya
pemasaran benih (Kariyasa, 2007).
Dalam upaya menjamin ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul dan
meningkatkan tingkat penggunaannya maka program pengembangan perbenihan dari
hulu sampai hilir harus terarah, terpadu dan berkesinambungan (Hidayat et al., 2007).
Kabinet Jokowi-JK dalam program aksi (quick win) memandang penting arti benih yang
tercermin dalam Program 1.000 Desa Mandiri Benih. Diharapkan program tersebut akan
mendorong percepatan kemandirian pangan (swasembada padi). Satu langkah
mewujudkan Desa Berdaulat Benih dimulai dengan mengembangkan Kawasan Mandiri
Benih yang dibangun berdasarkan Model Sistem Perbenihan Berbasis Masyarakat. Model
Desa Mandiri Benih merupakan langkah strategis dalam upaya pemenuhan kebutuhan
benih secara mandiri, murah, mudah, dan sesuai dengan preferensi petani setempat.
Implementasi Model Desa Mandiri Benih di Provinsi Bali yang dilakukan oleh Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali yaitu dengan kegiatan Kedaulatan Desa
Mandiri Benih yang hasil akhirnya diharapkan teknologi mengenai teknik produksi benih
padi dapat diadopsi oleh petani . Dengan diadopsinya teknologi tersebut diharapkan akan
membantu petani dalam penyediaan benih bermutu secara mandiri. Efektivitas kegiatan
Kedaulatan Desa Mandiri Benih harus terukur terutama dalam tingkat adopsi petani. Oleh
karena itu, dalam akhir kegiatan dilakukan survey untuk mengetahui tingkat adopsi
petani. Tulisan ini bertujuan untuk mengukur tingkat adopsi petani dalam teknik produksi
benih padi setelah mengikuti kegiatan Kedaulatan Desa Mandiri Benih.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada lokasi kegiatan Kedaulatan Desa Mandiri benih
yaitu di Subak Jagaraga, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana
tahun 2016. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung terhadap
20 petani responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya.
Metode analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif kuantitatif yaitu
pertanyaan-pertanyaan dikelompokkan berdasarkan kategori dan dipersentasekan, analisis
data dengan menggunakan matriks dan membuat kesimpulan umum berupa paparan
sederhana. Untuk mengetahui tingkat adopsi petani dalam teknik produksi benih padi
diukur dalam skor yang meliputi : (a) Penggunaan VUB dan benih berlabel, (b) perlakuan
benih, (c) luas persemaian, (d) lokasi pemilihan lahan, (e) persiapan lahan, (f) tanam bibit
muda, (g) sistem tanam, (h) dosis pemupukan, (i) roguing, dan (j) panen serta pasca
panen . Skor yang diperoleh dari masing-masing item pertanyaan dijumlahkan sehingga
diperoleh skor total. Tingkat adopsi petani dalam teknik produksi benih padi
dikategorikan menjadi lima kelas (tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, selalu).
623

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Deskripsi mengenai teknik produksi benih padi dan skala penilaiannya dapat dilihat pada
tabel 1. Pengkategorian menggunakan rumus interval (Dajan, 1996):
J
I = -----K
Dimana :
I
= Interval kelas
J
= Jarak antara skor maksimum dan skor minimum
K
= Banyaknya kelas yang digunakan
Tabel 1. Deskripsi Teknik Produksi Benih Padi Beserta Skala Penilaiannya

2.

Komponen Teknik
Produksi Benih
Penggunaan VUB dan
benih berlabel
Perlakuan benih

3.

Luas persemaian

4.

Lokasi pemilihan lahan

5.

Persiapan lahan

6.

Tanam bibit muda

7.

Sistem tanam

8.

Dosis pemupukan

9.

Roguing

10

Panen dan pasca panen

No
1.

Total skala

Pilihan Jawaban
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
Tidak
Pernah
1.00-1.80

Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
Pernah
1.90-2.60

Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
Kadangkadang
2.70-3.40

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

Sering

Selalu

3.50-4.20

4.30-5.00
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Petani
Umur petani berpengaruh kepada kemampuan belajar petani, semakin tinggi
umur petani maka kemampuan belajar akan semakin rendah. Menurut Daniel (2001)
bahwa, tenaga kerja merupakan penduduk potensial yang dapat menghasilkan barang atau
jasa, yaitu yang berumur antara 15 – 64 tahun . Umur responden di Kabupaten Jembrana
dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. Umur Petani Responden di Kabupaten Jembrana Tahun 2016.
Umur Petani
Klasifikasi Umur
No.
Jumlah Petani
Komposisi
(Tahun)
(orang)
(%)
1.
0 – 14
0
00.00
2.
15 – 64
15
75.00
3.
> 64
5
25.00
Jumlah
20
100.00
Sumber: Data yang diolah
Dominan umur responden berada pada umur potensial yaitu 75% berada pada
umur 15 – 64 tahun. Menurut pendapat Mardikanto (1993) bahwa umur akan berpengaruh
kepada tingkat kematangan seseorang (baik kematangan fisik maupun emosional). Makin
muda pelaku utama biasanya mempunyai semangat untuk ingin tahu apa yang belum
mereka ketahui, sehingga dengan demikian mereka berusaha untuk lebih cepat
melakukan adopsi inovasi walaupun sebenarnya mereka belum berpengalaman soal
adopsi inovasi tersebut.
Tingkat pendidikan pelaku utama umumnya akan mempengaruhi daya penalaran
maupun daya pikir untuk meningkatkan keadaan ekonomi keluarga tani sehingga dapat
mencapai kesejahteraannya, tingkat pendidikan akan berpengaruh pula terhadap pola
pikir dalam pengambilan keputusan untuk usahataninya terutama dalam mengadopsi
teknologi yang ada. Faktor pendidikan mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap
karena yang meletakkan dasar pengertian konsep moral dalam diri individu (Istiqomah,
1999). Pendidikan merupakan sarana belajar, dimana selanjutnya akan menanamkan
sikap yang menguntungkan menuju penggunaan praktek pertanian yang lebih modern.
Mereka yang yang berpendidikan tinggi adalah relatif lebih cepat melakukan adopsi.
Tingkat pendidikan rendah pada umumnya kurang menyenangi inovasi, sehingga sikap
mental untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pertanian yang
kurang.Tingkat pendidikan petani responden di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada
tabel 3 berikut.
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Tabel 3.Tingkat Pendidikan Petani Responden di Kabupaten Jembrana Tahun 2016
Tingkat Pendidikan
No.
Tingkat Pendidikan
Jumlah Petani
Komposisi
(orang)
(%)
1.
SD
10
50.00
2.
SMP
2
10.00
3.
SMA
8
40.00
Jumlah
20
100.00
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa 50% petani reponden adalah tamat SD
atau dapat dikatakan masih rendah, aspek pendidikan yang rendah akan menghambat
kemajuan seseorang dalam usahataninya. Rendahnya tingkat pendidikan petani reponden
bukan tidak adanya keinginan untuk maju tetapi semata-mata karena terbatasnya sarana,
waktu dan kesempatan. Selain itu perlu diingat bahwa pendidikan yang didapat pelaku
utama bukan hanya dari pendidikan formal saja tetapi juga dari pendidikan non formal
dan informal.
Dalam usaha tani luas pemilikan atau penguasaan lahan pertanian sangat
berhubungan erat dengan efisiensi usaha tani dan juga usaha pertanian serta akan
mempengaruhi skala usaha, dan skala usaha ini pada akhirnya akan mempengaruhi
efisien atau tidaknya suatu usaha pertanian, lahan yang terlalu sempit akan tidak efisien
pula dalam penggunaan faktor produksi (Daniel, 2001). Luas kepemilikan lahan petani
responden di Kabupaten Jembrana dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. Luas Kepemilikan Lahan Petani Responden di Kabupaten Jembrana Tahun 2016.
Luas Kepemilikan Lahan
No.
Luas Kepemilikan Lahan
Jumlah Petani
Komposisi
(orang)
(%)
1.
Kurang dari 0,5 Ha
14
70.00
2.
Lebih dari 0,5 Ha
6
30.00
Jumlah
20
100.00
Sumber: Data yang diolah
Berdasarkan tabel 4 bahwa 70% kepemilikan lahan petani responden lebih dari
0,5 ha, pelaku utama yang mempunyai lahan luas akan lebih mudah menerapkan inovasi
dari pada pelaku utama yang memiliki lahan sempit, hal ini dikarenakan keefisienan
dalam penggunaan sarana produksi.
Tingkat Adopsi Petani Terhadap Teknologi Teknik Produksi Benih Padi
Adopsi teknologi merupakan suatu proses mental atau perubahan perilaku baik
yang berupa pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), maupun ketrampilan (konatif) pada
diri seseorang sejak ia mengenal inovasi sampai memutuskan untuk mengadopsinya
setelah menerima inovasi (Rogers et al., 1971). Hasil kajian menunjukaan bahwa tingkat
adopsi petani terhadap teknik produksi benih padi berada pada kriteria kadang-kadang
dengan rata-rata score 2.83 seperti tersaji pada tabel 5 berikut.
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Tabel 5. Tingkat Adopsi Petani Terhadap Komponen Teknik Produksi Padi di Kabupaten
Jembrana Tahun 2016.
No
Komponen Teknik Produksi Benih
Skor
Kriteria
1.
Penggunaan VUB dan benih berlabel
3.50
Sering
2.
Perlakuan benih
3.00
Kadang-kadang
3.
Luas persemaian
1.90
Pernah
4.
Lokasi pemilihan lahan
2.40
Pernah
5.
Persiapan lahan
3.40
Kadang-kadang
6.
Tanam bibit muda
2.70
Kadang-kadang
7.
Sistem tanam legowo 2:1
2.90
Kadang-kadang
8.
Dosis pemupukan
3.60
Sering
9.
Roguing
2.40
Pernah
10
Panen dan pasca panen
2.50
Pernah
Total skala
2.83
Kadang-kadang
Sumber: Data yang diolah
Dari tabel 5, diketahui bahwa tingkat adopsi petani terhadap komponen teknologi
teknik produksi benih padi penggunaan VUB dan benih berlabel serta dosis pemupukan
termasuk dalam kriteria sering. Arsyad (2011), menyatakan bahwa inovasi teknologi yang
berpeluang tinggi akan diadopsi petani adalah VUB. Hal ini disebabkan penggunaan
VUB secara teknis mudah dilakukan, daya hasil tinggi, tahan terhadap hama penyakit
tertentu. Hasil penelitian Sirappa (2011), menyatakan bahwa penerapan inovasi teknologi
PTT melalui penggunaan varietas unggul baru dengan sistem tanam memberikan hasil
gabah yang cukup tinggi dibandingkan dengan teknologi yang diterapkan petani. Dengan
diadopsinya komponen teknologi penggunaan VUB dan benih berlabel berkontribusi
sangat besar untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi, didalam tantangan
kondisi luas areal panen yang tidak bertambah, malah semakin menyusut karena konversi
lahan pertanian dan meningkatnya cekaman lingkungan sebagai dampak dari perubahan
iklim.
Komponen teknik produksi padi: perlakuan benih, persiapan lahan, tanam bibit
muda tunggal, dan sistem tanam jajar legowo 2:1 masuk dalam kriteria kadang-kadang.
Hal ini disebabkan ada dua cara tanam yang pada umumnya dilakukan di Subak Jagaraga
yaitu pada musim penghujan dengan tanam pindah system tanam jajar legowo 2:1
menggunakan alat caplak. Sedangkan pada musim kemarau petani menanam dengan cara
tanam benih langsung (TABELA) menggunakan alat sider. Teknologi sistem tanam jajar
legowo 2:1 masih sedikit petani yang mengadopsinya, padahal produktivitas padi dengan
cara Jajar Legowo dapat meningkatkan 15 -20 % dibandingkan dengan cara tanam tegel
(Nurbaeti et al., 2008).
Komponen teknologi teknik produksi yang masuk kriteria pernah yaitu: luas
persemaian, lokasi pemilihan lahan, roguing, serta panen dan pasca panen. Pada
umumnya petani hanya melakukan komponen teknologi tersebut pada saat ada kegiatan
Kedaulatan Mandiri Benih, setelah itu petani tidak lagi menerapkannya karena teknologi
tersebut dianggap rumit oleh petani. Hanafi (1987) mengemukakan bahwa kerumitan
suatu inovasi berhubungan negatif dengan kecepatan adopsi yang berarti semakin rumit
suatu inovasi bagi seseorang, maka akan semakin lambat pengadopsiannya. Ditambahkan
oleh Soekartawi (2005), bahwa bila memang benar teknologi baru akan memberikan
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keuntungan yang relatif besar dari teknologi lama, maka kecepatan proses adopsi inovasi
akan berjalan lebih cepat. Makin mudah teknologi baru tersebut dipraktekkan, maka
makin cepat pula proses adopsi yang dilakukan petani.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Petani responden merupakan usia produktif, tingkat pendidikan petani responden ratarata rendah yaitu berpendidikan SD, dan luas kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha .
2. Tingkat adopsi inovasi petani terhadap teknik produksi benih padi berada pada kriteria
kadang-kadang dengan rata-rata score 2.83.
3. Komponen teknologi yang perlu diperbaiki dalam teknik produksi benih padi adalah:
luas persemaian, lokasi pemilihan lahan, roguing, serta panen dan pasca panen.
Saran
Agar komponen teknologi produksi benih padi dapat di adopsi oleh petani,
diperlukan metode dan media penyuluhan yang efektif serta peningkatan frekuensi
penyuluhan.
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MUTU BENIH JEWAWUT (FOXTAIL MILLET) SELAMA
PERIODE SIMPAN
Rahmawati
Balai Penelitian Tanaman Serealia
e-mail: wati_syam99@yahoo.com
ABSTRAK
Benih jewawut termasuk benih orthodoks, sehingga untuk menekan laju kemunduran
mutu benih harus disimpan dengan kadar air yang rendah, kemasan yang kedap udara
dan suhu penyimpanan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penelitian
penyimpanan benih jewawut untuk mengetahui lama penyimpanan dan mutu benih
jewawut selama periode simpan. Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman
Serealia, Maros Provinsi Sulawesi Selatan dari bulan April 2016 sampai April 2017 dan
pengujian mutu benih dilakukan
di Laboratorium Pengujian Benih Balitsereal.
Penyimpanan suhu kamar dilakukan dalam bentuk biji pipilan (dikemas) dan malai (tidak
dikemas), sedangkan penyimpanan suhu dingin hanya dalam bentuk biji pipilan.
Pengamatan penyimpanan suhu kamar dilakukan pada 3, 6, 9 dan 12 bulan, sedangkan
pada suhu dingin dimulai dari 6, 9 dan 12 bulan. Kisaran suhu dan kelembaban udara
di catat selama penyimpanan. Penyimpanan dengan menggunakan suhu kamar
mempunyai kisaran suhu 27,1 – 30,4oC dan kelembaban udara berkisar 49 – 75%,
sedangkan pada suhu dingin berkisar 10 – 15oC dan kelembaban udara berkisar 44 –
59%. Parameter pengamatan yang diuji adalah kadar air dengan menggunakan metode
oven, bobot 1000 butir, persentase daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum,
kecepatan tumbuh, panjang akar dan pucuk serta bobot kering kecambah. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap 4 ulangan. Hasil pengamatan
menunjukkan penyimpanan benih jewawut dengan menggunakan suhu kamar pada
periode simpan 12 bulan, sudah mengalami penurunan mutu terutama penyimpanan
dalam bentuk malai yang penurunannya cukup drastis, sedangkan penyimpanan suhu
dingin hanya berpengaruh kecil terhadap penurunan mutu jewawut biji kuning dan
jewawut biji merah tidak mengalami penurunan mutu sehingga masih mempunyai
viabilitas dan vigor yang tinggi.
Kata kunci : Mutu benih, jewawut, periode simpan
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PENDAHULUAN
Jewawut termasuk salah satu tanaman yang berpotensi sebagai bahan pangan
alternative. Jewawut mempunyai banyak keunggulan antara lain : biji jewawut (millet)
mengandung karbohidrat dan protein yang tidak kalah dengan beras, bahkan tepung
jewawut (millet) unggul dari kandungan kalsium jagung (Widyaningsih dan Mutholib,
1999). ). Millet merupakan biji-bijian yang dapat memelihara kesehatan jantung karena
merupakan sumber Magnesium (Mg) yang baik. Posfor yang dikandung dalam millet
juga memegang peranan dalam pembentuk struktur sel dalam tubuh, mineral matriks pada
tulang, dan merupakan komponen essensial dari berbagai komponen yang penting seperti
dalam pembentukan ATP, komponen asam nukleat (pembentukan DNA), metabolisme
lipid, dan essential terhadap struktur yang mengandung lemak seperti membrane sel dan
sistem syaraf.
Di Provinsi Sulawesi Barat, jewawut masih dibudidayakan oleh masyarakat
sebagai bahan pangan dan dilakukan secara turun-temurun. Jewawut yang dibudidayakan
adalah jenis foxtail. Jewawut jenis foxtail lebih tahan tumbuh pada wilayah yang lebih
dingin dan kering dibanding jewawut jenis lainnya (Koch, 2002). Benih jewawut
diperoleh dari pertanaman sebelumnya dan dirontokkan secara manual agar tidak
mengalami kerusakan fisik. Penyimpanan jewawut baik sebagai bahan pangan maupun
benih dilakukan dengan cara menggantung jewawut dalam bentuk malai di bawah rumah
(rumah panggung) dan di atas plafon rumah. Di beberapa negara seperti India dan
SriLanka, penyimpanan benih jewawut paling banyak menggunakan karung goni dan
nilon, sedangkan di Nepal menggunakan wadah yang terbuat dari bambu (DHAN
Foundation, 2011). Selanjutnya Ihejirika (2007), mengatakan benih yang disimpan secara
tradisional dengan menggunakan lumbung, kemasan yang terbuat dari bahan polietilen
dan rami memberikan kualitas yang buruk.
Mutu benih yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di
lapangan. Murungu et al., (2006), menyatakan bahwa benih yang bermutu tinggi akan
menghasilkan kecambah yang kuat pada berbagai kondisi lingkungan. Untuk
mempertahankan mutu benih selama penyimpanan, harus disimpan dengan kadar air yang
rendah, kemasan yang kedap udara dan suhu penyimpanan yang rendah. Berdasarkan hal
tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui lama penyimpanan dan mutu benih jewawut
selama periode simpan.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balitsereal), Maros
Provinsi Sulawesi Selatan dari bulan April 2016 sampai April 2017. Pengujian mutu
benih dilakukan di Laboratorium Pengujian Benih Balitsereal. Benih jewawut (Foxtail
Millet) yang digunakan terdiri dari 2 jenis biji (biji kuning dan merah bata) diperoleh dari
petani yang berada di wilayah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
Jewawut tersebut mempunyai masa simpan 3 bulan di petani sebelum digunakan dalam
penelitian. Penyimpanan benih dilakukan sesuai dengan perlakuan yaitu : penyimpanan
suhu kamar dan suhu dingin. Penyimpanan suhu kamar dilakukan dalam bentuk biji
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pipilan (dikemas) dan malai (tidak dikemas), sedangkan penyimpanan suhu dingin hanya
dalam bentuk biji pipilan (dikemas). Pengemasan benih dilakukan dengan menggunakan
plastik polietilen dengan ketebalan 0,16 mm. Pada suhu kamar, pengamatan penelitian
dilakukan pada 3, 6, 9 dan 12 bulan penyimpanan, sedangkan pada suhu dingin dimulai
dari 6, 9 dan 12 bulan. Kisaran suhu dan kelembaban udara dicatat selama penyimpanan.
Penyimpanan dengan menggunakan suhu kamar mempunyai kisaran suhu 27,1 – 30,4oC
dan kelembaban udara berkisar 49 – 75%, sedangkan pada suhu dingin berkisar 10 – 15oC
dan kelembaban udara berkisar 44 – 59%.
Parameter pengamatan yang diuji adalah kadar air dengan menggunakan metode
oven, bobot 1000 butir, persentase daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum,
kecepatan tumbuh, panjang akar dan pucuk serta bobot kering kecambah. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap 4 ulangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyimpanan Suhu Kamar
Hasil pengamatan mutu benih jewawut selama periode simpan dengan
menggunakan suhu kamar dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Penyimpanan benih jewawut
dengan menggunakan suhu kamar mempunyai kisaran suhu 27,1oC – 30,4oC dan
kelembaban udara berkisar 49 – 75% selama periode simpan. Pengamatan terhadap kadar
air benih, menunjukkan terjadi kenaikan kadar air pada setiap perlakuan penyimpanan
benih selama periode simpan. Benih dengan periode simpan 12 bulan pada semua
perlakuan mempunyai kadar air di atas 12%, sedangkan penyimpanan benih dalam
bentuk malai (Tabel 1.), dengan periode simpan 6 bulan mengalami penurunan kadar air.
Hal ini disebabkan pada periode simpan 6 bulan kondisi ruang simpan benih mempunyai
kelembaban udara cukup rendah sekitar 51% dan suhu ruang simpan 28,5oC.
Penyimpanan dalam bentuk pipilan tidak mengalami penurunan kadar air, karena
menggunakan kemasan plastik yang dilaminating sehingga cukup kedap udara dan
mampu menekan keluar masuknya udara. Benih jewawut sama dengan jagung bersifat
higroskopis sehingga mudah menyerap atau mengeluarkan air. Samuel et al., (2011),
melaporkan bahwa jagung yang dipanen di daerah tropis, setelah pengeringan sampai
kadar air tertentu, ketika diletakkan di udara terbuka, terjadi pertukaran kadar air benih
dengan lingkungannya hingga mencapai kadar air keseimbangan.
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Tabel 1. Rata-Rata Kadar Air, Bobot 1000 Butir, Persentase Daya Berkecambah dan
Potensi Tumbuh Maksimum Benih Jewawut (Foxtail Millet) Selama Periode
Simpan dengan Menggunakan Suhu Kamar.
Bentuk
Periode
Kadar Air
Bobot
Daya
Potensi
Penyimpanan
Simpan
(%)
1000 butir Berkecambah
Tumbuh
(bulan)
(%)
Maksimum
(g)
(%)
Jewawut Biji Kuning
Biji/dikemas
3
11,13i
1,31tn
99a
99ab
6
11,61f
1,31
98ab
98abc
9
12,19d
1,31
99a
99ab
12
12,38b
1,30
92d
95cd
Malai/tidak
3
11,14i
1,33
97ab
99ab
dikemas
6
10,77j
1,27
99a-d
96a-d
9
11,67f
1,34
99a
99ab
12
12,25d
1,29
76f
80e
Jewawut Biji Merah Bata
Biji/dikemas
3
11,47g
1,29
97abc
97abc
6
11,82e
1,28
99a
100a
9
12,35bc
1.30
98ab
99ab
12
12,87a
1,32
93cd
96bcd
Malai/tidak
3
11,23h
1,33
94bcd
97abc
dikemas
6
10,74j
1,27
98ab
98abc
9
11,78e
1,29
99a
99ab
12
12,26cd
1,29
87e
93d
KK (%)
0,53
2,88
2,66
2,30
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji DMRt 5%.
Pengamatan terhadap bobot 1000 butir, menunjukkan belum terjadi perubahan
yang signifikan terhadap bobot biji selama periode simpan. Lapisan kulit biji pada biji
jewawut mampu melindungi biji dari serangan hama gudang dan kerusakan fisik akibat
terjadinya kenaikan kadar air pada saat benih disimpan, namun laju deteriorasi tidak
dapat dihentikan sehingga benih yang disimpan dalam jangka waktu yang lama tetap
mengalami penurunan mutu. Sastry et al. (2008), benih yang disimpan di bawah kondisi
optimal dalam jangka waktu yang lama akan terjadi penurunan viabilitas akibat proses
deteriorasi. Penyimpanan benih dalam jangka waktu yang lama juga menyebabkan
peningkatan kandungan radikal bebas, perubahan struktur protein, penipisan cadangan
makanan, pengembangan keasaman lemak, perubahan aktivitas enzimatik, kerusakan
membran, perubahan kromosom dan peningkatan respirasi.
Penyimpanan benih sampai pada periode simpan 12 bulan, mengalami penurunan
persentase daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum dan kecepatan tumbuh benih.
Hayma (2003), menyatakan bahwa kadar air biji yang meningkat, maka laju respirasi juga
meningkat. Suhu dan kadar air yang tinggi akan mempercepat laju respirasi benih
sehingga semakin cepat terjadi perombakan cadangan makanan dan berangsur-angsur
cadangan makanan akan berkurang yang merupakan sumber energi untuk kekuatan
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tumbuh benih. Dengan demikian laju kecepatan tumbuh benih pun akan menurun.
Penurunan yang sangat signifikan terjadi pada penyimpanan dalam bentuk malai / tidak
dikemas. Hal ini disebabkan benih yang tidak dikemas kontak langsung dengan udara di
sekitarnya sehingga semakin cepat proses respirasi yang terjadi. Kondisi basah dan
lembab selama penyimpanan akan menyebabkan biji menyerap air dari sekitarnya
(Devereau et al., 2002), meningkatnya kadar air akan mempercepat terjadinya deteriorasi.
Cardwell (1984) dalam Mettananda et al. (2001), menyatakan bahwa vigor benih
menurun dengan meningkatnya kadar air khususnya dalam lingkungan yang bersuhu
tinggi dan kelembaban udara yang tinggi. Surki et al., (2012), juga menyatakan bahwa
kondisi penyimpanan yang tidak menguntungkan, terutama suhu udara dan kelembaban
udara, mempercepat terjadinya kerusakan benih selama penyimpanan.
Perlakuan penyimpanan juga memberikan pengaruh terhadap panjang akar dan
pucuk kecambah. Hasil pengamatan menunjukkan pada periode simpan 12 bulan
kecambah jewawut mempunyai panjang akar yang lebih panjang dan pucuk yang lebih
pendek. Kemampuan tumbuh benih sudah mulai menurun sehingga ukuran pucuk
kecambah lebih pendek. Hal ini dapat dilihat dari kecepatan tumbuh benih yang menurun
pada periode simpan 12 bulan. Proses perkecambahan membutuhkan energi yang
diperoleh dari cadangan makanan, namun karena proses respirasi terutama pada kondisi
kadar air yang tinggi akan merombak cadangan makanan sehingga lambat laun cadangan
makanan akan berkurang. Moshatati, A., dan M.H. Gharineh., (2012), menyatakan
bahwa daya berkecambah dan kemunculan tunas membutuhkan sejumlah energi yang
dihasilkan dari proses oksidasi pada benih yang disimpan.
Perlakuan penyimpanan selama 12 bulan tidak memberikan pengaruh terhadap
bobot kering kecambah. Ukuran kecambah jewawut sangat kecil, sehingga walaupun
laju kecepatan tumbuh dan panjang pucuk berbeda tetapi tidak memberikan pengaruh
terhadap bobot kering kecambah.
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Tabel 2. Rata-rata Kecepatan Tumbuh, Panjang Akar dan Pucuk, Serta Bobot Kering
Kecambah Benih Jewawut (Foxtail Millet) Selama Periode Simpan dengan
Menggunakan Suhu Kamar.
Bentuk
Periode
Kecepatan
Panjang
Panjang
Bobot Kering
Penyimpanan
Simpan
Tumbuh
Akar (cm)
Pucuk (cm)
Kecambah
(bulan)
(%/etmal)
(g)
Jewawut Biji Kuning
Biji/dikemas
3
32,86a
2,36cd
5,69bc
0,0011ns
6
32,65a
2,33d
5,85abc
0,0012
9
32,82a
2,48cd
3,10f
0,0011
12
30,61b
2,88abc
4,70d
0,0011
Malai/tidak
3
32,57a
3,13a
6,39a
0,0012
dikemas
6
31,89a
2,54bcd
5,78abc
0,0011
9
32,95a
2,55bcd
3,30ef
0,0011
12
24,37d
3,28a
3,90e
0,0011
Jewawut Biji Merah Bata
Biji/dikemas
3
32,20a
2,33d
5,50c
0,0011
6
33,13a
2,38cd
5,34c
0,0011
9
32,74a
2,27d
2,94f
0,0011
12
30,06b
3,03ab
4,54d
0,0011
Malai/tidak
3
31,87a
2,45cd
6,23ab
0,0011
dikemas
6
32,35a
2,60bcd
5,43c
0,0011
9
32,91a
2,21d
3,07f
0,0011
12
28,47c
3,16a
4,60d
0,0011
KK (%)
2,60
12,42
8,99
6,43
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji DMRt 5%.
Penyimpanan Suhu Dingin
Kondisi ruang penyimpanan dengan menggunakan suhu dingin mempunyai
kisaran suhu antara 10 – 15oC dan kelembaban udara berkisar 44-59%. Kadar air benih
yang bervariasi dipengaruhi oleh kisaran suhu dan kelembaban udara selama periode
simpan, namun perubahan kadar air tidak memberikan pengaruh terhadap bobot 1000
butir. Lama penyimpanan benih jewawut dengan menggunakan suhu dingin tidak
memberikan pengaruh terhadap daya berkecambah, potensi tumbuh maksimum dan
kecepatan tumbuh benih (Tabel 3 dan 4), kecuali jewawut biji kuning dengan periode
simpan 12 bulan. Hal ini disebabkan suhu yang rendah mampu menekan laju respirasi
benih sehingga perombakan cadangan makanan pada biji dapat diperlambat. Pada
umumnya, benih dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, bergantung pada mutu
benih awal, kadar air, dan suhu yang dikondisikan untuk penyimpanan jangka panjang
(Engels dan Visser, 2003; Rao et al., 2006). Hasil penelitian Hedimbi et al., (2012),
melaporkan bahwa penyimpanan benih jewawut (pearl millet) pada suhu dingin (4oC),
setelah penyimpanan 16 bulan, viabilitas dan daya berkecambah tetap tinggi pada benih
yang disimpan dengan menggunakan kemasan plastik (sekitar 80%) dibandingkan
dengan kemasan kantong semen (kurang dari 20%) serta wadah yang terbuat dari kayu
(20% berkecambah dan viabilitasnya 60%).
635

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Tabel 3.

Rata-Rata Kadar Air, Bobot 1000 Butir, Persentase Daya Berkecambah dan
Potensi Tumbuh Maksimum Benih Jewawut (Foxtail Millet) Selama Periode
Simpan Dengan Menggunakan Suhu Dingin.
Jenis
Periode
Kadar Air Bobot 1000
Daya
Potensi
Jewawut
Simpan
(%)
butir
Berkecambah
Tumbuh
(bulan)
(%)
Maksimum
(g)
(%)
Warna Biji
6
11,58d
1,25tn
97a
97a
Kuning
9
11,53d
1,29
98a
99a
12
11,14e
1,32
92b
93b
Warna Biji
6
11,92c
1,28
100a
100a
Merah Bata
9
12,29a
1,31
99a
100a
12
12,07b
1,30
97a
98a
KK (%)
0,48
4,91
3,06
2,84
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji DMRt 5%.

Rata-rata panjang akar tidak berbeda nyata antara perlakuan periode simpan dan
jenis jewawut kecuali pada jewawut biji merah bata dengan periode simpan 12 bulan,
sedangkan panjang pucuk kecambah pada periode simpan 12 bulan lebih rendah
dibanding periode simpan 6 bulan. Penurunan panjang pucuk kecambah merupakan salah
satu indikator terjadinya penurunan mutu benih, namun pengaruhnya kecil sehingga tidak
memberikan pengaruh terhadap bobot kering kecambah (Tabel 4).
Tabel 4. Rata-Rata Kecepatan Tumbuh, Panjang Akar dan Pucuk, Serta Bobot Kering
Kecambah Benih Jewawut (Foxtail Millet) Selama Periode Simpan dengan
Menggunakan Suhu Dingin.
Jenis
Periode
Kecepatan
Panjang
Panjang
Bobot Kering
Jewawut
Simpan
Tumbuh
Akar
Pucuk
Kecambah
(bulan)
(%/etmal)
(cm)
(cm)
(g)
Warna Biji
6
32,30ab
2,34b
5,66a
0,001ns
Kuning
9
32,82a
2,60b
3,84d
0,001
12
30,98b
2,82ab
4,98bc
0,001
Warna Biji
6
33,21a
2,43b
5,27ab
0,001
Merah Bata
9
33,04a
2,72ab
3,25e
0,001
12
32,20ab
3,14a
4,78c
0,001
KK (%)
2,80
11,85
6,01
4,96
Sumber : Data primer setelah diolah, 2017
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata menurut uji DMRt 5%.
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KESIMPULAN
Hasil pengamatan menunjukkan penyimpanan benih jewawut dengan
menggunakan suhu kamar pada periode simpan 12 bulan, sudah mengalami penurunan
mutu terutama penyimpanan dalam bentuk malai yang penurunannya cukup drastis,
sedangkan penyimpanan suhu dingin hanya berpengaruh kecil terhadap penurunan mutu
jewawut biji kuning. Jewawut biji merah bata pada penyimpanan suhu dingin tidak
mengalami penurunan mutu sehingga masih mempunyai viabilitas dan vigor yang tinggi.
SARAN
Penyimpanan suhu dingin perlu dilakukan dengan periode simpan yang lebih
lama (di atas 12 bulan) sehingga dapat diketahui ketahanan simpan benih jewawut dengan
menggunakan suhu dingin.
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KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKTIVITAS GALUR MUTAN
HARAPAN PADI SAWAH DI SUBAK PERIUKTI, TABANAN BALI
A.A.N.B. Kamandalu dan S.A.N. Aryawati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar-Selatan, Bali, 80222
Telp. (0361 720498), Hp. 08174747759, Fax. (0361 720498)
Email: aryawati_sg@yahoo.co.id
ABSTRAK
Peran inovasi teknologi Varietas Unggul Baru (VUB) sangat besar dalam usaha
peningkatan produktivitas padi nasional. VUB dirakit melalui uji multi lokasi galur
harapan. Penelitian bertujuan mengetahui keragaan pertumbuhan dan produktivitas
beberapa galur mutan harapan padi sawah. Penelitian dilaksanakan di Subak Periukti,
Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan pada bulan Pebruari sampai
Juni 2016, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 15
perlakuan yaitu 13 galur mutan harapan padi sawah dan 2 varietas pembanding dengan
3 ulangan. Perlakuan tersebut yaitu galur UDS 041, UDS 042, UDS 043, UDS 044, UDS
045, UDS 046, UDS 047, UDS 048, UDS 049, UDS 050, UDS 051, UDS 052, UDS 053,
Ciherang dan Inpari 13. Komponen yang diamati antara lain umur berbunga 50%,
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, gabah hampa, total gabah
per malai, berat 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 galur mutan harapan yang diuji berpengaruh
nyata pada seluruh parameter yang diamati. Produktivitas galur mutan harapan yang
paling tinggi terlihat pada UDS 052 (6,55 t/ha GKG), kemudian diikuti oleh galur UDS
051 (6,51 t/ha GKG), UDS 053 (6,17 t/ha GKG), UDS 050 (6,10 t/ha GKG), dan UDS
049 (5,86 t/ha GKG), berbeda tidak nyata dengan varietas pembanding Ciherang (6,35
t/ha GKG) dan Inpari 13 (6,57 t/ha GKG). Produktivitas galur lainnya berkisar antara
3,27-5,27 t/ha GKG.
Kata kunci : produktivitas, galur mutan harapan, dan padi sawah
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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 1970-2010 adalah teknologi
dan didalamnya peran varietas unggul. Inovasi varietas unggul merupakan kunci
keberhasilan peningkatan produksi padi Indonesia (Sasmita dkk, 2013).
Varietas unggul merupakan salah satu komponen teknologi yang andal dan cukup
besar sumbangannya dalam meningkatkan produksi padi nasional, baik kaitannya dengan
ketahanan pangan maupun peningkatan pendapatan petani. Penggunaan varietas unggul
merupakan pendekatan yang mudah dan murah dalam meningkatkan produktivitas padi.
Mudah, karena petani cukup hanya mengganti varietas yang ada dan murah, karena petani
relatif tidak memerlukan tambahan biaya yang tinggi dalam mengganti varietas tersebut
(Guswara dan Yamin Samaullah, 2008).
Untuk merakit varietas padi melalui pembentukan galur harapan yang mampu
tumbuh baik dan berproduksi tinggi pada semua tipe agroekosistem setiap musim sangat
sulit (Drajat, 2001). Sehingga dengan demikian diperlukan kerjasama dengan peneliti dari
BPTP untuk mengetahui kendala biotik dan abiotik yang bersifat spesifik dalam
memperbaiki stabilitas dan mutu hasil dari galur harapan maupun varietas yang sudah
dilepas. Pendekatan pemuliaan parisipatif diarahkan kepada seleksi, observasi uji daya
hasil dan uji multilokasi untuk tujuan ketahanan cekaman biotik seperti hama dan
penyakit utama atau toleran terhadap cekaman lingkungan abiotik seperti keracunan Fe,
Al. kekeringan, suhu rendah, daya hasil tinggi dan sesuai dengan preferensi petani
(Drajat, 2000).
Melalui program pemuliaan partisipatif, PATIR BATAN bekerjasama dengan
BPTP Bali melaksanakan kegiatan pengujian/adaptasi VUB/GH. Pendekatan pemuliaan
parisipatif diarahkan kepada seleksi, observasi uji daya hasil dan uji multilokasi untuk
tujuan ketahanan cekaman biotik seperti hama dan penyakit utama atau toleran terhadap
cekaman lingkungan abiotik seperti keracunan Fe, Al. kekeringan, suhu rendah, daya
hasil tinggi dan sesuai dengan preferensi petani (Drajat, 2000).
Uji multilokasi merupakan bagian dari kegiatan pemuliaan padi. Melalui pengujian ini
diharapkan dapat diidentifikasi galur-galur yang memiliki daya adaptasi terhadap
lingkungan tumbuh yang luas maupun lingkungan tumbuh spesifik. Galur-galur yang
memiliki potensi hasil tinggi dan memiliki keunggulan daya adaptasi yang menonjol akan
diajukan sebagai calon varietas unggul baru. Penelitian bertujuan mengetahui keragaan
pertumbuhan dan produktivitas beberapa galur mutan harapan padi sawah.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan di Subak Periukti, Desa Wanasari, Kecamatan Tabanan,
Kabupaten Tabanan pada bulan Pebruari sampai dengan Juni 2016. Rancangan yang
digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 15 perlakuan yaitu
13 galur padi dan 2 varietas pembanding dengan masing-masing perlakuan terdiri dari 3
ulangan sehingga terdapat 45 satuan percobaan (petak). Penempatan perlakuan secara
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acak dengan ukuran petak 4 x 5 cm dengan jarak tanam 25 x 25 cm. Perlakuan tersebut
yaitu galur UDS 041, UDS 042, UDS 043, UDS 044, UDS 045, UDS 046, UDS 047,
UDS 048, UDS 049, UDS 050, UDS 051, UDS 052, UDS 053, Ciherang dan Inpari 13.
Parameter tanaman yang diamati dalam penelitian ini adalah :
• Umur berbunga, yaitu jumlah hari sejak sebar sampai saat 50 % dari tanaman dalam
petak percobaan sudah keluar malainya.
• Tinggi tanaman, yaitu rerata tinggi tanaman dari 10 rumpun contoh yang ditentukan
secara acak pada setiap petak.
• Jumlah anakan per rumpun, yaitu rerata jumlah anakan dari 10 rumpun contoh yang
ditentukan secara acak
• Jumlah gabah isi/malai, yaitu rerata jumlah gabah isi dari lima rumpun contoh yang
diambil secara acak
• Jumlah gabah hampa/malai, yaitu rerata jumlah gabah hampa dari lima rumpun contoh
yang diambil secara acak
• Bobot 1000 butir gabah isi, yaitu bobot 1000 biji gabah dengan kadar air 14%.
• Hasil gabah kering giling per petak, yaitu didapat dari panen dalam petak yang
dikurangi dengan dua baris keliling, ditimbang (kg) dan ukur kadar airnya. Hasil
tersebut kemudian dikonversi ke hektar dengan kadar air 14%.
Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Uji rata-rata pengaruh
perlakuan dalam hal ini galur mutan harapan dengan varietas padi pembanding dilakukan
dengan uji BNT pada taraf 5% (Gomez dan Gomez, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkan perlakuan galur berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman vegetatif. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh galur UDS 053 yaitu
118,83 cm berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Tinggi tanaman paling rendah
dihasilkan oleh varietas pembanding Ciherang 93,70 cm (Tabel 1). Menurut Prawiranata,
et.al. (1981), pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi menunjukkan alokasi besarnya
fotosintat lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan tinggi tanaman dibanding untuk
hasil, sehingga penampilan pertumbuhan tinggi tanaman belum tentu hasilnya tinggi.
Jamil et.al. (2012), menyatakan faktor eksternal (iklim, edafik/tanah, dan biologis) dan
faktor internal (laju fotosintesis, respirasi, pembagian hasil asimilasi dan N, kapasitas
untuk menyimpan cadangan makanan, aktivitas enzim dan pengaruh langsung genetik)
akan mempengaruhi vegetatif tanaman.
Hasil analisis statistika menunjukkan perlakuan galur berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman fase masak ujung daun tertinggi. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh
UDS 053 yaitu 123,50 cm dan terrendah dihasilkan oleh galur UDS 041 yaitu 94,97 cm
(Tabel 1).
Hasil analisis statistika menunjukkan perlakuan galur berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman fase masak pangkal malai. Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh
varietas Ciherang yaitu 109,60 cm dan terrendah dihasilkan oleh galur UDS 041 yaitu
87,60 cm (Tabel 1).
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Tabel 1. Keragaan Tinggi Tanaman Beberapa Galur Harapan (GH) Mutan Padi Sawah di
Subak Periuk Tahun 2016.
Tinggi tanaman
Tinggi tanaman
Tinggi tanaman
Galur/Varietas
vegetatif (cm)
ujung daun (cm)
ujung malai (cm)
UDS 041
94,77 hi
94,97 h
87,60 d
UDS 042
94,87 hi
101,00 efg
94,07 bc
UDS 043
100,17 fg
99,23 fg
87,77 d
UDS 044
110,00 bc
116,00 b
107,03 a
UDS 045
97,90 gh
97,83 gh
88,90 d
UDS 046
98,70 gh
98,63 gh
90,73 cd
UDS 047
103,47 ef
104,00 de
90,13 cd
UDS 048
105,90 de
106,47 cd
95,80 b
UDS 049
108,77 cd
110,33 c
93,63 bc
UDS 050
96,33 ghi
104,30 de
107,47 a
UDS 051
110,17 bc
113,20 bc
97,67 b
UDS 052
97,10 ghi
105,20 de
108,50 a
UDS 053
118,83 a
123,50 a
107,80 a
Ciherang
93,70 i
103,60 def
109,60 a
Inpari-13
112,73 b
115,50 b
109,07 a
KK(%)
3,08
3,59
3,52
BNT5%
3,93
4,73
4,29
BNT1%
5,45
6,56
5,95
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda
nyata pada taraf uji Duncan 5%.
Rata-rata jumlah anakan, umur berbunga 50%, dan jarak umur berbunga ke umur
panen disajikan pada Tabel 2. Jumlah anakan vegetatif terrendah yaitu perlakuan galur
UDS 053 rata-rata 12,33 batang. 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 (Aryawati dan Kamandalu, 2012). Jumlah anakan produktif
terbanyak dihasilkan oleh galur UDS 045, yaitu 19,80 batang per rumpun, sedangkan
terrendah yaitu UDS 041 rata-rata 13,60 batang. Umur berbunga 50% paling cepat pada
galur UDS 041, yaitu 67,67 HSS dan paling lama ditunjukkan oleh perlakuan Ciherang
yaitu 85,00 HSS. Jarak umur berbunga ke panen tercepat perlakuan Ciherang yaitu 21,00
HSS sedangkan yang paling lama perlakuan UDS 041 yaitu 31,33 HSS.

642

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Tabel 2. Keragaan Jumlah Anakan, Umur Keluar Malai 50%, dan Jarak Umur Berbunga
ke Panen Beberapa Galur Harapan (GH) Mutan Padi Sawah di Subak Periukti
Tahun 2016.
Jumlah anakan Jumlah anakan
Jarak umur
Umur berbunga
Galur/Varietas
vegetatif
produktif
berbunga ke
50 % (HSS)
(batang)
(batang)
panen (hari)
UDS 041
17,53 cde
13,60 d
67,67 f
31,33 a
UDS 042
18,77 cd
18,73 a
79,00 c
27,00 cd
UDS 043
23,07 a
15,93 cd
70,67 ef
28,33 abcd
UDS 044
18,53 cd
19,47 a
75,33 d
30,67 ab
UDS 045
21,57 ab
19,80 a
70,00 ef
29,00 abc
UDS 046
20,17 bc
18,63 ab
72,00 e
27,00 cd
UDS 047
15,77 ef
16,00 bcd
71,00 e
28,00 bcd
UDS 048
19,07 bcd
17,70 abc
70,67 ef
28,33 abcd
UDS 049
15,80 ef
16,07 bcd
78,00 cd
28,00 bcd
UDS 050
17,10 de
19,60 a
83,67 ab
22,33 e
UDS 051
13,97 fg
15,47 cd
77,00 cd
29,00 abc
UDS 052
16,57 def
18,93 a
80,33 bc
25,67 d
UDS 053
12,33 g
13,90 d
79,00 c
27,00 cd
Ciherang
15,70 ef
17,70 abc
85,00 a
21,00 e
Inpari-13
15,37 ef
18,13 abc
75,33 d
30,67 ab
KK(%)
12,45
12,45
3,30
9,05
BNT5%
2,69
2,67
3,09
3,09
BNT1%
3,73
3,70
4,29
4,29
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda
nyata pada taraf uji Duncan 5%.
Rata-rata panjang malai, jumlah gabah isi per malai dan jumlah gabah hampa per
malai (Tabel 3). Hasil analisis statistika menunjukkan perlakuan galur berpengaruh nyata
terhadap panjang malai. Rata-rata panjang malai terpanjang ditunjukkan oleh perlakuan
UDS 053 dengan rata-rata 27,35 cm tidak berbeda nyata dengan UDS 051 rata-rata 27,15
cm dan UDS 052 rata-rata 26,83 cm.
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Tabel 3. Keragaan Panjang Malai, Jumlah Gabah Isi per Malai, dan Jumlah Gabah
Hampa per Malai Beberapa Galur Harapan (GH) Mutan Padi Sawah di Subak
Periukti Tahun 2016.
Jumlah gabah isi per
Jumlah gabah hampa
malai (butir)
per malai (butir)
UDS 041
23,91 efg
118,57 c
29,67 cd
UDS 042
24,36 ef
132,90 c
40,00 abcd
UDS 043
22,46 hi
127,00 c
26,53 d
UDS 044
23,49 fgh
134,60 c
29,03 cd
UDS 045
22,12 hi
122,30 c
31,17 cd
UDS 046
21,90 i
115,27 c
32,80 bcd
UDS 047
22,94 ghj
134,30 c
24,73 d
UDS 048
22,04 i
132,17 c
24,70 d
UDS 049
25,72 cde
172,07 a
41,17 abcd
UDS 050
23,53 fgh
127,80 c
41,33 abcd
UDS 051
27,15 ab
166,77 a
51,13 ab
UDS 052
26,83 abc
125,97 c
46,63 abc
UDS 053
27,35 a
159,90 ab
52,00 a
CIHERANG
24,69 def
115,20 c
37,83 abcd
INPARI-13
25,90 bcd
139,17 bc
41,47 abcd
KK(%)
4,72
14,55
41,00
BNT5%
1,42
24,31
18,62
BNT1%
1,97
33,74
25,85
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda
nyata pada taraf uji Duncan 5%.
1

Panjang malai (cm)

Jumlah gabah isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang
menentukan tingkat produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis
korelasi umumya menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi per
malai dengan tingkat hasil gabah kering giling yang diperoleh (Aryawati dan Kamandalu,
2012). Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa perlakuan galur harapan berpengaruh
nyata terhadap jumlah gabah isi per malai. Rata-rata jumlah gabah isi per malai
terbanyak ditunjukkan oleh perlakuan UDS 049 dengan rata-rata 172,07 butir, tidak
berbeda nyata dengan UDS 051 dan UDS 053. Hasil analisis statistika menunjukkan
bahwa perlakuan galur harapan berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah hampa per
malai. Rata-rata jumlah gabah hampa per malai terbanyak ditunjukkan oleh perlakuan
UDS 053 dengan rata-rata 52,00 butir (Tabel 3).
Sedangkan jumlah gabah total per malai, bobot 1000 butir dan berat gabah kering
giling per ha disajikan pada Tabel 4. Rata-rata jumlah gabah per malai terbanyak
ditunjukkan oleh perlakuan UDS 051 dengan rata-rata 217,90 butir sedangkan jumlah
gabah per malai yang paling sedikit ditunjukkan oleh perlakuan UDS 046 dengan ratarata 148,07 butir.
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Tabel 4. Keragaan Rata-rata Jumlah Gabah Total Per Malai, Bobot 1000 Butir, dan GKG
Ton per Ha Beberapa Galur Harapan (GH) Mutan Padi Sawah di Subak Periukti
Tahun 2016.
Jumlah gabah total
Berat 1000 butir biji
per malai (butir)
(Gr)
Produksi ton GKG/Ha
UDS 041
148,23 c
22,93 ef
4,04 de
UDS 042
172,90 c
22,13 f
4,37 d
UDS 043
153,53 c
22,58 ef
3,27 f
UDS 044
163,63 c
25,05 bcd
5,27 bc
UDS 045
153,47 c
23,81 de
3,37 ef
UDS 046
148,07 c
25,98 bc
3,48 ef
UDS 047
159,03 c
26,46 b
3,91 def
UDS 048
156,87 c
24,55 cd
4,61 cd
UDS 049
213,23 ab
25,78 bc
5,86 ab
UDS 050
169,13 c
24,89 cd
6,10 a
UDS 051
217,90 a
26,40 b
6,51 a
UDS 052
172,60 c
29,67 a
6,55 a
UDS 053
211,90 ab
29,76 a
6,17 a
CIHERANG
153,03 c
26,17 b
6,35 a
INPARI-13
180,63 c
25,74 bc
6,57 a
KK(%)
16,03
4,56
11,67
BNT5%
34,07
1,44
0,74
BNT1%
47,28
1,99
1,02
Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada setiap kolom tidak berbeda
nyata pada taraf uji Duncan 5%.
Galur

Hasil analisis statistika menunjukkan perlakuan galur harapan berpengaruh nyata
terhadap bobot 1000 biji. Rata-rata bobot 1000 butir terberat ditunjukkan oleh perlakuan
UDS 053 dengan rata-rata 29,76 gr sedangkan bobot 1000 butir yang paling ringan
ditunjukkan oleh perlakuan UDS 042 dengan rata-rata 22,13 gr. Hasil analisis statistika
menunjukkan perlakuan galur harapan berpengaruh nyata terhadap berat gabah kering
giling (GKG) per hektar. Rata-rata berat gabah kering giling per ha tertinggi ditunjukkan
oleh perlakuan varietas Inpari 13 dengan rata-rata 6,57 ton, tetapi tidak berbeda nyata
dengan galur UDS 049, UDS 050, UDS 051, UDS 052, UDS 053 dan varietas Ciherang,
sedangkan berat gabah kering giling per ha yang paling rendah ditunjukkan oleh
perlakuan UDS 043 dengan rata-rata 3,27 ton/ha GKG (Tabel 4).
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan di Subak Periukti, Desa Subamia, Kecamatan
Tabanan, Kabupaten Tabanan pada Typic Tropoquept (Inseptisol) dengan ketinggian ±
300 meter dari permukaan laut hasilnya bervariasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan
pengolahan data dapat disimpulkan :
1. Produktivitas galur mutan harapan yang paling tinggi terlihat pada UDS 052 (6,55 t/ha
GKG), kemudian diikuti oleh galur UDS 051 (6,51 t/ha GKG), UDS 053 (6,17 t/ha
GKG), UDS 050 (6,10 t/ha GKG), dan UDS 049 (5,86 t/ha GKG), berbeda tidak
nyata dengan varietas pembanding Ciherang (6,35 t/ha GKG) dan Inpari 13 (6,57 t/ha
GKG). Produktivitas terrendah ditunjukkan oleh perlakuan perlakuan UDS 043
dengan rata-rata 3,27 ton/ha GKG.
2. Berdasarkan pengamatan petani dari segi pertumbuhan dan perkembangan tanaman
yang disukai petani galur UDS 051 dan UDS 052.
3. Untuk melihat kestabilan galur-galur harapan ini, maka perlu dilakukan uji daya hasil
lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem yang sama atau
agroekosistem lainnya.
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KAJIAN PENGGUNAAN PUPUK HAYATI UNTUK MENINGKATKAN
HASIL TANAMAN KEDELAI DI SULAWESI SELATAN
Idaryani
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 17,5 Makassar
idaryanidj@gmail.com
ABSTRAK
Perbaikan kondisi kesuburan tanah yang paling praktis adalah dengan penambahan
pupuk ke tanah, namun perlu diperhatikan keseimbangan kesuburan tanah sehingga
pupuk yang diberikan dapat efektif dan efisien. Penambahan pupuk anorganik yang
menyediakan ion mineral siap saji saja akan merusak kesuburan fisik tanah, sedangkan
penambahan pupuk organik lebih lambat terurai menjadi ion mineral, sehingga
diperlukan penambahan mikroorganisme ke dalam tanah yang dapat mempercepat
proses dekomposisi dan menjaga kesuburan tanah. Tujuan pengkajian adalah untuk
mendapatkan paket pemupukan pupuk hayati dalam meningkatkan hasil tanaman kedelai
di Sulawesi Selatan. Keluaran kegiatan adalah paket teknologi pemupukan pupuk
hayati yang efektif untuk meningkatkan hasil tanaman kedelai di Sulawesi Selatan.
Kajian dilaksanakan di Desa Baliange, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep pada
bulan Mei-Agustus 2015. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok
Lengkap Teracak (RKLT) dengan 6 macam perlakuan (pupuk hayati + kontrol) dan
diulang sebanyak 4 kali, sehingga terdapat 24 plot percobaan. Adapun perlakuan yang
dikaji adalah (1) Trichoderma, (2) Mikoriza, (3) Limbah ulat sutra, (4) Promi, (5) Limbah
ternak, dan (6) pupuk NPK Phonska (sebagai kontrol). Hasil pengkajian menunjukkan
bahwa pupuk hayati memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap variabel tinggi
tanaman dan jumlah cabang, memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah polong
isi, jumlah biji per tanaman, dan hasil tanaman, tapi tidak berpengaruh nyata terhadap
jumlah polong hampa, intensitas serangan hama penggerek polong, dan bobot 100 biji.
Hasil tanaman kedelai tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian limbah ulat sutra dan
mikoriza yaitu masing-masing 1,83 dan 1,80 ton ha-1, sedangkan hasil terendah diperoleh
pada perlakuan penggunaan pupuk anorganik NPK Phonska (sebagai kontrol) yaitu 1,47
ton ha-1. Penggunaan pupuk hayati michoriza memberikan tingkat keuntungan paling tinggi
dibanding pupuk hayati lainnya, yaitu Rp. 6.400.000 Analisis usahatani penggunaan pupuk
hayati kedelai menunjukkan bahwa semua perlakuan mempunyai R/C>1, sehingga layak
diusahakan dan menguntungkan dalam skala agribisnis
Kata Kunci : pupuk hayati, pupuk anorganik, kedelai,
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PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama selain padi dan jagung.
Kebutuhan akan kedelai semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk, karena masyarakat menggunakannya sebagai bahan baku utama makanan
rakyat seperti tahu, tempe, kecap, dan tauco. Selain itu juga digunakan sebagai bahan
baku makanan ternak dan industri. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi dan
peningkatan pendapatan masyarakat akan memicu semakin meningkatnya kebutuhan
kedelai oleh masyarakat (Ekawati I, 2010).
Kebutuhan nasional kedelai dewasa ini telah mencapai 2,3 juta ton tahun-1,
sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi kebutuhan 35-40%, sehingga
kekurangannya dipenuhi dari impor. Hal ini disebabkan karena rata-rata produksi kedelai
di tingkat petani masih rendah yaitu 1,3 t ha-1.
Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah sentra pengembangan kedelai di
Indonesia dengan potensi lahan pengembangan mencapai 33,095 ha (Dinas Tanaman
Pangan Provinsi Sulsel, 2013), sementara produktivitas kedelai di daerah ini baru
mencapai 1,6 ton ha-1 (BPS, 2013), padahal potensi varietas unggul kedelai yang telah
dihasilkan dapat mencapai lebih dari 2 ton (Badan Litbang Pertanian, 2007).
Peningkatan produksi kedelai guna meningkatkan kecukupan kedelai dalam
negeri telah dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun upaya ini masih
terkendali dengan lahan pertanian yang mengalami degradasi akibat pengolahan secara
intensif dan penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan.
Tanah yang subur tidak hanya dapat dinilai dari keadaan fisik dan kimia saja, tapi juga
kandungan dan efektivitas jasad yang ada didalamnya. Aktivitas jasad dalam tanah
ternyata banyak memberi sumbangan dalam menjaga kesuburan tanah. Dengan demikian
maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah
penggunaan pupuk hayati dalam budidaya kedelai (Sutrisno, 2009).
Pupuk merupakan bahan tambahan yang diberikan ke tanah untuk tujuan
memperkaya atau meningkatkan kondisi kesuburan tanah baik khemis, fisis maupun
biologisnya. Kesuburan kimia tanah dinilai dari kandungan ion mineral dan kapasitas
pertukaran kationnya untuk menyediakan makanan siap saji bagi tanaman. Kesuburan
fisis adalah keadaan tanah yang tidak kompak atau gembur sehingga menyediakan aerasi
dan drainase yang baik dan tidak menyiksa akar tanaman. Sedangkan kesuburan biologis
tanah juga sangat penting, kandungan mikroorganisme tanah yang mendukung proses
penguraian bahan organik menjadi mineral anorganik adalah definisi kesuburan biologis
tanah.
Perbaikan kondisi kesuburan tanah yang paling praktis adalah dengan
penambahan pupuk ke tanah. Namun perlu diperhatikan keseimbangan kesuburan tanah
sehingga pupuk yang diberikan dapat efektif dan efisien. Penambahan pupuk anorganik
yang menyediakan ion mineral siap saji saja akan merusak kesuburan fisis tanah, dimana
tanah akan menjadi keras dan kompak. Dengan demikian, pengaplikasian pupuk organik
akan sangat membantu dalam memperbaiki kondisi tanah. Akan tetapi pupuk organik
lebih lambat terurai menjadi ion mineral, sehingga diperlukan penambahan
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mikroorganisme ke dalam tanah yang dapat mempercepat proses dekomposisi dan
menjaga kesuburan tanah.
Pupuk hayati dapat menambahkan nutrisi melalui proses alami, yaitu fiksasi
nitrogen atmosfir, menjadikan fosfor bahan yang terlarut dan merangsang pertumbuhan
tanaman melalui sintesis zat-zat yang mendukung pertumbuhan tanaman (Risnawati,
2010). Dalam proses pertumbuhannya tanaman kedelai sangat memerlukan nitrogen
dalam jumlah yang cukup. Unsur hara ini digunakan untuk pembentukan asam amino
(protein). Nitrogen dapat diperoleh melalui dua cara yaitu melalui tanah bila tersedia
cukup banyak dan melalui udara dengan bantuan bintil-bintil akar yang mengandung
bakteri Rhizobium sp. Bakteri ini akan bersimbiosis dengan tanaman kedelai sehingga
tanaman dapat memanfaatkan nitrogen (Chusnia, et al., 2012).
Efektivitas pupuk hayati merupakan salah satu upaya untuk mencapai renewable
input dalam sistem pertanian berkelanjutan dengan memelihara kesehatan dan kualitas
tanah dan mengurangi ketergantungan pupuk kimia melalui proses biologi (Saraswati,
2007). Sumarno, (2012) mengemukakan bahwa penggunaan berbagai pupuk hayati pada
lahan marginal di Indonesia ternyata mampu meningkatkan ketersediaan hara dan hasil
berbagai tanaman antara 20-100%, serta dapat menekan pemakaian pupuk hayati buatan
dan meningkatkan efisiensi pemupukan. Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui
pengaruh pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai
METODOLOGI
Kajian dilaksanakan di Desa Baliange, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep
pada bulan Mei-Agustus 2015.Pelaksanaan penelitian dimulai dengan penyiapan lahan
yaitu pembersihan lahan, pembajakan lahan, dan ploting. Jumlah plot yang digunakan
adalah 18 plot, masing-masing plot perlakuan berukuran 8 m x 6 m. Varietas kedelai yang
digunakan adalah varietas Argomulyo. Penanaman dilakukan secara tugal sebanyak 2 biji
per lubang, dengan jarak tanam adalah 40 x 15 cm. Pemupukan dilakukan pada saat
tanam dan pada saat satu minggu setelah tanam (kontrol) dan aplikasi teknologi (pupuk
hayati) diberikan pada saat tanaman berumur 21 hst. Pupuk limbah ternak diberikan pada
saat 7 hst, dan diberikan selang 10 hari sampai menjelang panen. Demikian juga dengan
pupuk limbah ulat sutera diberikan sama dengan pemberian limbah ternak. Pupuk
majemuk Phonska diberikan dengan cara alur dengan jarak 5 cm dari barisan tanaman.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Kelompok Lengkap Teracak
(RKLT) dengan 6 macam perlakuan (pupuk hayati + kontrol) dan diulang sebanyak 4 kali,
sehingga terdapat 24 plot percobaan. Perlakuan yang dikaji disajikan pada tabel sebagai
berikut :

650

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Tabel 1. Susunan Perlakuan Pengaruh Penggunaan Pupuk Hayati Terhadap Peningkatan
Kualitas Lahan dan Hasil Tanaman Kedelai
No.
Simbol
Perlakuan
1.
P1
Trichoderma atau 6,7 kg petak-1
2.
P2
Mikoriza atau 6,7 kg petak-1
3.
P3
Limbah Ulat Sutra atau 50 ml 5 liter air-1 petak-1
4.
P4
Promi atau 20 kg petak-1
5.
P5
Limbah Ternak atau 325 ml 5 liter air-1 petak-1
6.
P6
NPK Phonska (kontrol) 200 kg ha-1 atau 0,5 kg petak-1
Parameter yang diamati meliputi :
1. Pengamatan Vegetatif
Pengamatan dilakukan pada 5 tanaman contoh dari masing-masing petakan, diamati
pada saat menjelang panen
Pengamatan vegetatif yang diamati meliputi :
- Tinggi tanaman, diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh tertinggi.
- Jumlah cabang produktif, dihitung cabang primer masing-masing tanaman sampel
2. Komponen Hasil
Pengamatan komponen hasil dilakukan pada saat panen. Peubah yang diamati dari
petakan dengan lima tanaman contoh adalah :
- Jumlah polong isi, dilakukan dengan menghitung jumlah polong yang berisi.
Kriteria polong berisi bila biji dalam polong terbentuk sempurna (tidak gepeng dan
keriput) dan minimum berisi satu biji.
- Jumlah polong hampa, dilakukan dengan menghitung jumlah polong hampa
- Tingkat serangan hama penggerek polong
- Jumlah biji tanaman-1, diperoleh dengan menghitung semua biji dari lima tanaman
sampel
- Bobot 100 biji, diperoleh dengan menimbang 100 butir kedelai
- Hasil/ha, diperoleh dari panen setiap plot selanjutnya dikonversi ke dalam ton
3. Analisis Usahatani
Analisis data
Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan Analisis Sidik
Ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Sedangkan untuk mengetahui pengaruh
antar perlakuan digunakan uji Duncan 5%. Untuk mengetahui tingkat pendapatan
usahatani dilakukan analisis dengan menggunakan R/C dan B/C ratio.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Rekapitulasi Hasil Analisis Sidik Ragam
Sidik ragam dilakukan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter
yang diamati. Hasil sidik ragam ini menghasilkan nilai ketepatan suatu percobaan yaitu
nilai koefisien keragaman (kk). Menurut Gomez dan Gomez (1995) nilai kk menunjukan
tingkat ketepatan perlakuan dalam suatu percobaan dan menunjukkan pengaruh
lingkungan dan faktor lain yang tidak dapat dikendalikan dalam suatu percobaan. Nilai kk
hasil analisis sidik ragam secara umum masih dapat ditolerir yaitu dibawah 20 %.
Hasil rekapitulasi sidik ragam menunjukkan bahwa aplikasi pupuk hayati berpengaruh
sangat nyata terhadap variabel tinggi tanaman dan jumlah cabang, berpengaruh nyata
terhadap variabel jumlah polong isi, jumlah biji per tanaman, dan hasil tanaman, serta
tidak berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah polong hampa, intensitas serangan
penggerek polong, dan bobot 100 butir. Rekapitulasi sidik ragam pengaruh penggunaan
pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai disajikan pada tabel
dibawah ini (Tabel 1).
Tabel 1. Rekapitulasi Pengaruh Penggunaan Pupuk Hayati Terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Tanaman Kedelai
Variabel
Perlakuan
Koefisien Keragaman (%)
Tinggi Tanaman
**
5,72
Jumlah Cabang
**
6,94
Jumlah Polong Isi
*
6,42
Jumlah Polong Hampa
tn
9,15
Jumlah Biji per Tanaman
*
9,03
Intensitas Penggerek Polong
tn
6,03
Bobot 100 gram
tn
7,08
Hasil Tanaman
*
7,21
Keterangan : * = nyata pada taraf 5%
** = sangat nyata pada taraf 5%
tn = tidak nyata pada taraf 5%
Komponen Pertumbuhan
Penggunaan pupuk hayati memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap
variabel tinggi tanaman. Tinggi tanaman tertinggi diperoleh berturut-turut pada perlakuan
penggunaan limbah ulat sutra, limbah ternak, dan trichoderma masing-masing 58,9, cm,
58,4 cm, dan 58,2 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan yang
terendah diperoleh pada perlakuan penggunaan pupuk NPK Ponska sebagai kontrol yaitu
48,1 cm. Tingginya tanaman yang diperoleh pada ketiga perlakuan tersebut diduga karena
ketiga macam pupuk tersebut yang diberikan pada tanaman dapat memenuhi kecukupan
hara pada tanaman terutama unsur N, dimana pupuk hayati secara efektif dapat
meningkatkan penyerapan unsur hara baik unsur hara makro maupun mikro. Selanjutnya
akar dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan yang tidak tersedia bagi
tanaman. Trichoderma merupakan jamur tanah yang berperan dalam menguraikan bahan
organik tanah, dimana bahan organik tanah ini mengandung beberapa komponen zat
seperti N, P, S dan Mg dan unsur hara lain yang dibutuhkan tanaman dalam
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pertumbuhannya. Trichoderma berrfungsi untuk memecah bahan-bahan organik seperti
N yang terdapat dalam senyawa kompeks dengan demikian nitrogen ini akan
dimanfaatkan tanaman dalam merangsang pertumbuhan di atas tanah terutama tinggi
tanaman. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa limbah
ternak yang difermentasi dengan mol gamal memiliki kandungan hormon indol acetic
acid (IAA) sebesar 1197,6 mg/l, seperti diketahui bahwa IAA merupakan auksin utama
pada tanaman, dengan demikian dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama
tinggi tanaman.
Penggunaan pupuk hayati memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap
jumlah cabang. Jumlah cabang yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penggunaan
pupuk trichoderma, mikoriza, dan limbah ternak yaitu 4,1 dan berbeda nyata dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan jumlah cabang terendah diperoleh pada perlakuan pupuk
majemuk NPK Ponska yaitu 3,2. Hal ini menunjukkan bahwa pupuk hayati dapat
merangsang pertumbuhan tanaman yang lebih cepat sehingga dapat menghasilkan cabang
primer yang lebih banyak.
Menurut Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006 pupuk hayati sangat berperan
dalam hal perbaikan sifat fisik tanah, meningkatkan aktivitas biologi tanah serta
meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman. Apabila sifat fisik, kimia, dan biologi
tanah sesuai dengan syarat tumbuh tanaman, pertumbuhan akar akan lebih baik dan
mudah menyerap unsur hara, dengan demikian tanaman akan aktif membentuk cabang –
cabang baru dalam pertumbuhannya.
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman salah satunya dipicu oleh fitohormon
yang dihasilkan baik dari mikroba tanah maupun mikroba pupuk hayati. Fitohormon yang
berasal dari inokulan berperan meregulasi pertumbuhan bibit. Pertumbuhan dan
perkembangan tanaman merupakan proses yang sangat kompleks dan rumit. Kedua
proses ini bergantung antara lain pada berbagai hormon yang telah diidentifikasi sebagai
IAA, giberelin, sitokinin, etilen dan asam absisat. Walaupun hormon di atas memiliki
fungsi tertentu, pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan hasil interaksi
aktivitas kelima hormon diatas (Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006).
Adanya penambahan unsur hara dari penambahan inokulan mikroba juga
meningkatkan unsur hara di dalam tanah. Terutama unsur N, P dan K yang dihasilkan
mikroba tersebut, yang kemudian diserap oleh tanaman dan digunakan untuk proses
metabolisme di dalam tanaman tersebut. Suplai hara yang cukup membantu terjadinya
proses fotosintesis dalam tanaman menghasilkan senyawa organik yang akan diubah
dalam bentuk ATP saat berlangsungnya respirasi, selanjutnya ATP ini digunakan untuk
membantu pertumbuhan tanaman (Meirina, 2011).
Mikroorganisme yang terkandung didalam pupuk hayati diduga mempengaruhi
pertumbuhan tanaman kedelai. Penggunaan cendawan mikoriza dapat mengatasi
permasalahan fiksasi P dalam tanah, disamping dapat meningkatkan penyerapan unsur
hara oleh akar tanaman juga meningkatkan pertumbuhan tanaman (Hanafiah, 2005).
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Tabel 2. Pengaruh Penggunaan Pupuk Hayati Terhadap Rata-rata Tinggi Tanaman dan
Jumlah Cabang pada Tanaman Kedelai
Perlakuan
Tinggi Tanaman (cm)
Jumlah Cabang (cabang)
Trichoderma
58,2 a
4,1 a
b
Mikoriza
57,8
4,1 a
a
Limbah ulat sutra
58,9
3,9 b
c
Promi
53,5
3,7 c
a
Limbah Ternak
58,4
4,1 a
NPK Ponska (kontrol)
48,1 d
3,2 d
Keterangan : Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan
tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%.
Komponen Hasil
Jumlah polong isi dan jumlah biji tanaman-1 akan sangat menentukan produksi
-1
hektar . Penggunaan pupuk hayati memberikan pengaruh yang nyata terhadap variabel
jumlah polong isi. Jumlah polong isi tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian
limbah ulat sutra dan pupuk hayati trichoderma yaitu masing-masing 67,2 dan 67,1
polong dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan jumlah polong isi yang
terendah diperoleh pada perlakuan pemberian pupuk NPK Phonska yaitu 57,9 polong.
Trichoderma dapat menguraikan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga
mudah diambil oleh tanaman, dan akhirnya digunakan untuk memberntuk polong.
Penggunaan pupuk hayati tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap
jumlah polong hampa. Jumlah polong hampa tertinggi diperoleh pada perlakuan
pemberian pupuk NPK Ponska sebagai kontrol yaitu 3,4 polong. Jumlah polong hampa
yang terendah diperoleh pada perlakuan pemberian limbah ternak yaitu 2,7 polong.
Sedangkan penggunaan pupuk hayati memberikan pengaruh yang nyata pada variabel
jumlah biji tanaman-1. Jumlah biji tanaman-1 tertinggi diperoleh pada perlakuan limbah
ulat sutra yaitu 181,8 biji dan terendah diperoleh pada perlakuan mikoriza yaitu 140,0
biji.
Tabel 3. Jumlah Polong isi, Polong hampa, dan Jumlah biji tanaman-1
Perlakuan
Jumlah Polong Jumlah Polong Jumlah Biji Tanaman -1
Isi (bh)
Hampa (bh)
(biji)
a
tn
Trichoderma
67,1
2,8
173,1 b
Mikoriza
58,0 c
3,2
140,0 f
a
Limbah ulat sutra
67,2
3,1
181,8 a
b
Promi
61,3
2,9
168,4 c
b
Limbah ternak
63,7
2,7
166,9 d
c
NPK Ponska
57,9
3,4
152,1 e
Keterangan : Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan
tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%.
Penggunaan pupuk hayati tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap bobot
100 butir. Bobot 100 butir tertinggi diperoleh pada perlakuan mikoriza yaitu 30,5 gr, dan
yang terendah diperoleh pada perlakuan penggunaan promi sebagai pupuk hayati yaitu
28,6 gr. Demikian pula halnya pada variabel intensitas serangan penggerek polong tidak
berpengaruh nyata dengan adanya penggunaan pupuk hayati. Intensitas serangan
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penggerek polong tertinggi diperoleh pada perlakuan promi yaitu 2,9, sedangkan terendah
diperoleh pada perlakuan pemberian limbah ternak sebagai pupuk yaitu 1,6.
Aplikasi pupuk hayati dapat memacu pertumbuhan tanaman kedelai, sehingga
berdampak juga terhadap hasil dan komponen hasil kedelai. Suriadikarta dan
Simanungkalit (2006) menyatakan bahwa hasil dan komponen hasil merupakan resultan
dari pertumbuhan vegetatif tanaman padi yang ditunjukan oleh bobot kering biomassa
tanaman.
Penggunaan pupuk hayati memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil
tanaman kedelai. Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan limbah ulat sutra dan mikoriza
yaitu masing-masing 1,83 t ha-1 dan 1,80 t ha-1, dan berbeda nyata dengan perlakuan
lainnya. Sedangkan hasil terendah diperoleh pada perlakuan pemberian pupuk NPK
Phonska (kontrol) yaitu 1,47 t ha-1. Hal ini menunjukkan bahwa dengan aplikasi kedua
jenis pupuk tersebut terutama mikoriza dapat meningkatkan hasil tanaman kedelai.
Peningkatan ini terjadi sebagai akibat meningkatnya konsentrasi P dalam tanaman yang
sangat diperlukan untuk pembentukan biji. Purba (2005) menyatakan bahwa manfaat
utama simbiosis antara mikoriza dengan tanaman adalah kemampuannya dalam
meningkatkan serapan hara fosfor dan memperbaiki pertumbuhan tanaman. Mikoriza
dapat membantu memperbaiki nutrisi tanaman, meningkatkan pertumbuhan, dan hasil
tanaman.
Tabel 4. Bobot 100 Butir, Intensitas Serangan Hama Penggerek Polong, dan Hasil
Tanaman Kedelai
Perlakuan
Bobot 100 butir Penggerek Polong
Hasil (t ha-1)
(gr)
(%)
Trichoderma
29,7 tn
2,7 tn
1,63 c
Mikoriza
29,8
3,9
1,80 a
Limbah ulat sutera
30,1
2,1
1,83 a
Promi
28,6
4,2
1,65 c
Limbah ternak
28,1
1,6
1,72 b
NPK Ponska
27,0
1,9
1,47 d
Keterangan : Nilai pada baris yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukan
tidak berbeda nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf 5%.
Mikroorganisme yang terkandung didalam pupuk organik hayati diduga
berpengaruh terhadap produksi tanaman kedelai. Azopririlium mempunyai kemampuan
menambat N dari udara dan mikroba pelarut fosfat yang dapat menambang P di dalam
tanah menjadi P-tersedia bagi pertumbuhan tanaman, sehingga dapat berproduksi dengan
baik. Dari hasil penelitian Isgitani et al. (2005) didapatkan bahwa pemberian bakteri
pelarut fosfat dapat meningkatkan jumlah dan berat biji serta secara nyata meningkatkan
pertumbuhan vegetatif tanaman jagung.
Menurut Djafar et al. (1990), salah satu faktor lingkungan yang sangat berperan
penting terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman adalah ketersediaan unsur hara
dalam jumlah cukup dan seimbang. Peningkatan serapan unsur hara yang dibantu oleh
mikroorganisme tentu akan meningkatkan produksi tanaman kedelai. Unsur hara yang
tersedia untuk pertumbuhan tanaman akan menyebabkan kegiatan penyerapan hara dan
fotosintesis berjalan dengan baik sehingga fotosintat yang terakumulasi juga ikut
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meningkat dan akan berdampak terhadap jumlah polong. Sumarno (2012) menyatakan
bahwa besarnya jumlah hara yang diserap oleh tanaman sangat bergantung dari pupuk
yang diberikan, dimana hara yang diserap oleh tanaman akan dimanfaatkan untuk proses
fotosintesis yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun hasil
yang diperoleh.

Gambar 5. Pengaruh Penggunaan Pupuk Hayati terhadap Hasil Tanaman Kedelai
Analisa Usahatani
Tingkat kemampuan pengembalian atas biaya usahatani suatu komoditas dihitung
berdasarkan nisbah penerimaan biaya input yang digunakan, sedangkan pendapatan
usahatani merupakan selisih antara nilai hasil dan biaya produksi. Hasil analisis usahatani
kedelai dengan adanya perbedaan perlakuan perlakuan teknologi budidaya. Usahatani
didasarkan pada pengeluaran dan penerimaan yang diterima petani sesuai dengan harga
yang berlaku saat penjualan berlangsung. Hasil analisis usahatani untuk setiap varietas
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Penerimaan tertinggi diperoleh pada penggunaan pupuk hayati limbah ulat sutra,
yaitu Rp. 10.980.000 dengan R/C ratio 2,39, diikuti oleh pupuk hayati michoriza dan limbah
ternak, masing-masing sebesar Rp. 10.800.000 dan Rp. 10.320.000, dengan R/C ratio >2.
Semua jenis perlakuan yang digunakan (termasuk kontrol) pada pengkajian menunjukkan
R/C >1, dengan demikian semua perlakuan tersebut layak diusahakan.
Keuntungan bersih tertinggi dari semua perlakuan diperoleh pada penggunaan
pupuk hayati michoriza yaitu Rp. 6.400.000 dengan B/C 1,69, dan diikuti limbah ulat sutra
dan pemberian limbah ternak, sebesar Rp. 6.380.000 dengan B/C 1,72. Menurut Borton
(1982) jika B/C > 1, maka perlakuan tersebut memberikan nilai tambah dan usahatani
kedelai dalam skala agribisnis menguntungkan. Semua perlakuan yang dikaji memiliki B/C
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>1, dengan demikian maka perlakuan-perlakuan tersebut menguntungkan dalam skala
agribisnis.
Tabel 9. Analisis Usahatani Pengaruh Penggunaan Pupuk Hayati pada Tanaman Kedelai di
Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, 2015
Uraian
Trichoderma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saprodi
Nilai
(Rp)
Tenaga
Kerja
Nilai (Rp)
Total Biaya (Rp)
Hasil (ton ha-1)
Penerimaan (Rp)
Pendapatan (Rp)
R/C
B/C

Micoriza

Perlakuan
Limbah
Promi
Ulat Sutra
1.500.000
1.200.000

Limbah
Ternak
1.400.000

NPK Phonska
200 kg ha-1
1.072.000

1.300.000

1.300.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

3.100.000

4.400.000
1,63
9.780.000
5.380.000
2,22
1,82

4.400.000
1,80
10.800.000
6.400.000
2,45
1,69

4.600.000
1,83
10.980.000
6.380.000
2,39
1,72

4.300.000
1,65
9.900.000
5.600.000
2,30
1,77

4.500.000
1,72
10.320.000
5.820.000
2,29
1,77

4.172.000
1,47
8.820.000
4.648.000
2,11
1,90

KESIMPULAN
1.

2.
3.

Hasil tanaman kedelai tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian limbah ulat
sutra dan michoriza sebagai pupuk hayati masing-masing 1,83 t ha-1 dan 1,8 t ha-1,
serta hasil terendah diperoleh pada perlakuan penggunaan pupuk anorganik NPK
Phonska (kontrol) yaitu 1, 47 t ha-1.
Penggunaan pupuk hayati michoriza memberikan tingkat keuntungan paling tinggi
dibanding pupuk hayati lainnya, yaitu Rp. 6.400.000
Analisis usahatani penggunaan pupuk hayati kedelai menunjukkan bahwa semua
perlakuan tersebut mempunyai R/C > 1, sehingga layak diusahakan dan
menguntungkan dalam skala agribisnis
DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian), 2010. Prospek
dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai. Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian. Kemeterian Pertanian. Jakarta
Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2013. Sulawesi Selatan dalam Angka, 2012.
Makassar
Chusnia W., Tini S., dan Salamun, 2012. Kajian Aplikasi Pupuk Hayati dalam
Meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kacang Hijau pada Polybag.
Program Studi S1 Biologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi,
Universitas Airlangga. Surabaya.
Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, 2013. Laporan Tahunan. Dinas
Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
Djafar, Z.R. 1990. Dasar – Dasar Agronomi. Palembang.
657

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Ekawati I., 2010. Prospek Budidaya Kedelai Secara Organik di Kabupaten Sumenep.
Jurnal Penelitian Pertanian, Universitas Kediri. Kediri
Gomez, K. A. dan A. A. Gomez. 1995. Prosedur Statistika untuk Penelitian Pertanian
(diterjemahkan dari : Statistical Prosedur for Agricultural Research, penerjemah :
E. Sjamsudin dan J.S. Baharsjah). Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. 698 hlm.
Hanafiah, KA. Napoleon, N. Ghofar. 2007. Biologi Tanah : Ekologi dan Makrobiologi
Tanah : Edisi 1-2. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
Istigani, M., S. Kabirun, dan SA Siradz. 2005. Pengaruh inokulasi bakteri pelarut fosfat
terhadap pertumbuhan sorghum pada berbagai kandungan P tanah. Jurnal Ilmu
Tanah dan Lingkungan. 5: 48-54.
Meirina, T., Darmanti, S., dan Haryanti, S., 2011, Produktivitas Kedelai (Glycine max (L)
Merril var. lokon) yang Diperlakukan dengan Pupuk Organik Cair Lengkap pada
Dosis dan Waktu Pemupukan yang Berbeda, Skripsi, Jurusan Biologi MIPA,
Universitas Diponegoro, Semarang
Purba, T. 2005. Isolasi dan uji efektifitas jenis MVA terhadap pertumbuhan bibit kelapa
sawit (Elais guineensis jacq) pada tanah Histosol dan Ultisol. Pascasarjana USU,
Medan
Risnawati, 2010. Pengaruh Pemberian Pupuk Urea dan Beberapa Formula Pupuk Hayati
Rhizobium pada Pertumbuhan dan Hasil Kedelai di Tanah Masam Ultisol. Fak.
Sains dan Teknologi Univ. Islam Malang. Malang
Saraswati, R, 2007, Peran Pupuk hayati Dalam Meningkatkan Efisiensi Pemupukan
Menunjang Keberlanjutan Produktivitas Tanah, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol.1
No.4: 3
Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006. Pupuk organik dan Pupuk Organik Hayati. Balai
Besar penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian. Bogor.
Sumarno A., 2012. Pengaruh Kombinasi Kompos Trichoderma Mikorihza Vesikuler
Arbuskuler (MVA) terhadap Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Media Tanah
Kapur. Jurnal Universitas Surabaya.
Sutrisno, 2009. Pupuk Mikrobiologis/Pupuk Hayati. http://ow.ly/KNICZ, diakses pada
tanggal 06 April 2015.
Suriadikarta dan Simanungkalit, 2006. Pupuk organik dan Pupuk Organik Hayati. Balai
Besar penelitian dan Pengembangan Sumberdaya lahan Pertanian. Bogor.

658

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL
BARU PADI DENGAN PEMBERIAN PUPUK ORGANIK PADA
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI
Ni Putu Suratmini, K.K. Sukraeni dan Nyoman Sutresna
Balai PengkajianTeknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email:suratminiputu@yahoo.com
ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk pangan berkualitas
dan semangat kembali ke alam, maka permintaan produk pertanian organik semakin
meningkat. Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi petani peternak.
Penambahan bahan organik kedalam tanah pada siklus usahatani selain berdampak
positif terhadap kesuburan lahan baik secara fisik, kimia maupun biologis juga
berdampak terhadap efisiensi terhadap penggunaan input luar. Limbah ternak
mempunyai peluang sebagai pupuk utama karena dihasilkan langsung oleh petani
setempat dan mengandung unsur hara lengkap baik unsur hara makro maupun mikro.
Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil beberapa varietas
unggul baru (VUB) padi sawah dengan penambahan pupuk organik telah dilaksanakan
di Subak Dawan, Desa Dawan,Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali
pada tahun 2016. Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola
faktorial dengan dua faktor beda dengan enam petani kooperator sebagai ulangan.
Faktor pertama adalah varietas unggul baru yaitu : Inpari 16, Inpari 19, Inpari 30 dan
Varietas Ciherang sebagai pembanding. Sedangkan faktor kedua adalah pemupukan : 1)
pupuk Urea (150 kg/ha) dan Ponska (200 kg/ha) dengan penambahan pupuk organik 2
t/ha, 2) pupuk urea (200 kg/ha) dan ponska (200 kg/ha), tanpa penambahan pupuk
organik. Penanaman dilakukan dengan inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT) padi sawah seperti : tanam bibit muda (umur 13-15 hss), tanam 1-3 bibit/lubang,
pemupukan diberikan sesuai perlakuan dan diberikan 3 kali yaitu 1/3 pada umur 7 – 10
HST, 1/3 pada umur 20 – 25 HST, dan 1/3 pada umur 35 – 40 HST, pengairan berselang
dan pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Parameter yang diamati: tinggi tanaman
maksimum (cm), jumlah anakan produktif per rumpun (batang), panjang malai (cm),
jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai (butir), berat 1000 butir gabah (g), dan
berat gabah kering panen(GKP t/ha). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil gabah
kering panen Inpari 30 (7.9 t/ha) lebih tinggi 9.72 % dibandingkan dengan Ciherang
(7.2t/ha). Sedangkan Varietas Inpari 16 dan Inpari 19 menunjukkan hasil yang berbeda
tidak nyata dibandingkan Ciherang. Perlakuan penambahan pupuk organik memberikan
penambahan berat gabah kering panen sebesar 10.14% dibandingkan tanpa
penambahan pupuk organik.
Kata kunci: Pertumbuhan,hasil, varietasunggul baru, pupuk organik
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PENDAHULUAN
Kebutuhan beras setiap tahun semakin meningkat seiring dengan laju
pertambahan penduduk. Rata-rata laju pertambahan penduduk Indonesia sekitar 1,27 –
1,29% pertahun, dengan laju pertambahan tersebut pada tahun 2025 jumlah penduduk
Indonesia diproyeksikan mencapai 296 juta jiwa dengan kebutuhan beras sekitar 41,5 juta
ton atau setara dengan 78,3 juta ton gabah kering giling (Las et al., 2008). Penggunaan
varietas unggul berdaya hasil tinggi, tahan hama dan penyakit serta cekaman lingkungan
merupakan salah satu komponen teknologi yang berperan penting di dalam meningkatkan
produktivitas padi (Suwarno et al., 2004). Budidaya varietas unggul padi dengan teknik
yang tepat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi.
Namun dalam dua dasa warsa terakhir telah terjadi pelandaian produktivitas dan produksi
VUB padi seperti IR64 (Abdillah et al., 2008). Pelandaian produktivitas lahan disebabkan
oleh eksploitasi lahan sawah secara intensif yang berlangsung terus menerus dan
bertahun-tahun dengan pemberian pupuk anorganik dan pestisida kimia dengan
dosis/takaran semakin tinggi. Hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan unsur
hara dalam tanah, semakin pekanya tanaman terhadap serangan hama penyakit,
terganggunya perkembangan jasad renik yang menguntungkan tanah bahkan tercemarnya
air minum manusia dan ternak oleh residu nitrat (pupuk urea) dan pestisida kimia
sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.
Sistem integrasi tanaman-ternak (crop-livestock systems) mengandung arti bahwa
kedua usaha ini diharapkan berlangsung dalam satu sistem dan usaha yang saling
mengisi, dari tanaman tersedia input berupa pakan dan ternak menghasilkan kotoran yang
digunakan untuk pupuk tanaman (Djajanegara dan Ismail, 2004). Pasandaran et al.
(2006) menyatakan bahwa salah satu sistem usahatani yang dapat mendukung
pembangunan pertanian di wilayah perdesaan adalah sistem integrasi tanaman-ternak.
Ciri utama dari pengintegrasian tanaman dengan ternak adalah terdapatnya keterkaitan
yang saling menguntungkan antara tanaman dengan ternak.
Menurut Mejaya et al.(2015), dalam konsep holistik pertanian berkelanjutan,
model sistem integrasi tanaman dan ternak dapat menjadi salah satu contoh yang tepat
karena disamping menghasilkan pangan, pakan dan sumber energi, model ini juga tidak
meninggalkan limbah kotor yang dapat mencemari lingkungan.
Limbah akan
dikembalikan lagi ke alam sebagai sumber nutrisi bagi tanah. Salah satu contoh
penerapan model tersebut adalah pada model padi-ternak terintegrasi. Dalam sistem ini
interaksi antar komponen bersifat dinamis, sinergis dan terintegrasi. Alam menyediakan
sumberdaya untuk penanaman padi, hasilnya dikonsumsi manusia, biomas atau jerami
padi digunakan untuk pakan ternak, limbah ternak (padat dan cair) digunakan untuk
pupuk tanaman dan biogas. Integrasi ternak sapi dengan padi sawah produksi padi,
sayuran dan bobot harian sapi meningkat (Swastika et al., 2006).
Menurut Gunarto (2007), kesuburan tanah memberikan kontribusi sebesar 55%
terhadap produksi tanaman. Pada lahan yang diusahakan intensif sering kali
menyebabkan kadar bahan organik tanah, kesuburan biologi dan fisik tanaman menurun.
Pengembalian kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penambahan pupuk organik
berupa kompos, pupuk kandang atau pupuk hijau. Penambahan pupuk kandang
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menambah kandungan organik karbon, peningkatan kapasitas menahan air, peningkatan
hasil termasuk biomas dan biji (Meterechera dan Mehuys (1991). Bahan organik
berfungsi sebagai pengomplek unsur hara, pengendali logam, dan residu bahan kimia di
tanah (Kumada, 1987). Bahan organik memegang peranan penting dan merupakan faktor
kunci dalam keberhasilan sistem usaha tani (Roberts et al., 2002). Tujuan dari pengkajian
ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil beberapa varietas unggul baru padi
dengan penambahan pupuk organik pada pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di Subak Dawan, Desa Dawan, Kecamatan Dawan,
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali tahun 2016. Pengkajian menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 8 petani kooperator sebagai ulangan.
Faktor I adalah Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu : Inpari 16, Inpari 19, Inpari 30 dan
Varietas Ciherang sebagai pembanding (kontrol). Sedangkan faktor II adalah perlakuan
pemupukan yaitu : 1) P1 ( pupuk Urea ( 150 kg/ha) + pupuk Ponska (200 kg/ha) dan
pupuk organik (2 t/ha) dan 2) P2 (Pupuk Urea 200 kg/ha + pupuk Ponska 200 kg/ha).
Penanaman dilakukan dengan inovasi teknologi PTT seperti : tanam bibit muda (umur
13-15 hss), tanam 1-3 bibit/lubang, pemupukan dengan urea dan ponska diberikan 3 kali
yaitu 1/3 pada umur 7 – 10 HST, 1/3 pada umur 20 – 25 HST, dan 1/3 pada umur 35 – 40
HST (hari setelah tanam), pemupukan organik diberikan pada saat pengolahan lahan,
pengairan berselang dan pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Luas petak per
varietas disesuaikan dengan luas alami petakan petani. Parameter yang diamati meliputi:
tinggi tanaman maksimum (cm), jumlah anakan produktif per rumpun (batang), panjang
malai (cm), jumlah gabah isi per malai (butir), jumlah gabah hampa per malai (butir),
bobot 1000 butir biji (g), dan berat gabah kering panen (GKP t/ha). Analisis data
dilakukan dengan analisis varians, sedangkan untuk melihat perbedaan antar perlakuan
dilanjutkan dengan Uji DMRT 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa varietas Inpari 30 yang ditanam
menunjukkan daya adaptasi yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dan
produksi tanaman yang lebih baik, sedangkan Varietas Inpari 16 memberikan hasil gabah
kering panen yang lebih rendah dibandingkan dengan varietas Ciherang ( varietas
pembanding). Tinggi tanaman terlihat berbeda nyata antar varietas yang ditanam. Tinggi
tanaman yang lebih tinggi ditunjukkan oleh varietas Inpari 30 dan berbeda nyata dengan
Inpari 19 akan tetapi tidak berbeda nyata dengan Inpari 16 dan Ciherang (Tabel 1).
Menurut standar Evaluation System of Rice (SES) IRRI (1996), varietas Inpari 16, Inpari
19 dan Cigeulis tergolong tanaman dengan postur pendek (<110 cm). Tinggi tanaman
padi mempunyai kaitan dengan panjang malai dan ketahanan kerebahan. Tinggi tanaman
merupakan salah satu kriteria seleksi pada tanaman padi namun pertumbuhan yang tinggi
belum menjamin tingkat produksinya (Suprapto dan Daradjat, 2005).
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Tabel 1. Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm), Jumlah Anakan Produktif (jap), dan Panjang
Malai (cm) dari beberapa VUB di Subak Dawan Tahun 2016
Varietas
Tinggi tanaman Jumlah anakan Panjang
(cm)
produktif
malai
(batang)
(cm)
Inpari 16
107.0 ab
16.4 a
26.1 a
Inpari 19
101.9 a
17.1 ab
26.8 a
Inpari 30
112.2 b
19.3 b
26.4 a
Ciherang
107.0 ab
16.2 a
24.6 a
P1 (Urea + Ponska + ppk organik)
106.2 a
15.53 a
26.2 a
P2 (Urea + Ponska)
105.8 a
15.67 a
25.3 a
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%
Dari Tabel 1 terlihat jumlah anakan produktif menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata antar varietas yang ditanam kecuali Inpari 30. Varietas Inpari 30 memberikan
jumlah anakan produktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpari 16 dan
Ciherang, sedangkan dengan Inpari 19 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata.
Umumnya terdapat korelasi positif antara jumah malai yang terbentuk dengan jumlah
anakan, dimana semakin banyak jumlah anakan semakin banyak malai yang dihasilkan
dan diharapkan semakin tinggi produktivitas padi. Jumlah anakan padi pada fase
vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman dan tergantung pada sensitifitas
dari varietas/ galur harapan yang dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan
Samaullah, 2009). Anakan produktif per rumpun atau persatuan luas merupakan penentu
terhadap jumlah malai dengan demikian anakan produktif merupakan salah satu
komponen hasil yang berpengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya hasil gabah
(Simanulang, 2001). Dibandingkan dengan varietas Ciherang, panjang malai varietas
Inpari16, Inpari 19 dan Inpari 30 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (Tabel 1).
Pemberian pupuk organik sebanyak 2 ton per hektar tidak mempengaruhi komponen
pertumbuhan tanaman dimana tinggi tanaman, jumlah anakan produktif dan panjang
malai berbeda tidak nyata antara perlakuan P1 ( Urea+ Ponska + ppk organik) dengan
perlakuan P2 ( Urea + ponska).
Sedangkan jumlah gabah isi per malai paling banyak terlihat pada Varietas Inpari
30 dan berbeda nyata dengan varietas Ciherang dan varietas yang lain. Jumlah gabah isi
Inpari 19 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan Varietas Ciherang (Tabel 2).
Sebaliknya jumlah gabah hampa yang paling rendah terlihat pada Inpari 30 dan berbeda
nyata dengan Inpari 16, inpari 19 dan Ciherang, sedangkan jumlah gabah hampa Inpari 16
tidak berbeda nyata dengan Ciherang dan jumlah gabah hampa yang paling tinggi terlihat
pada Inpari 19 dan berbeda nyata dengan ketiga varietas yang lain. Jumlah Gabah hampa
berpengaruh terhadap hasil, semakin tinggi persentase gabah hampa maka pengaruhnya
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terhadap hasil padi semakin besar, dimana semakin tinggi butir hampa, hasil padi
semakin rendah ( Sution dan Umar, 2014). Jumah butir isi permalai berhubungan nyata
dengan hasil tanaman akan tetapi sangat dipengaruhi oleh jumlah gabah hampa
(Simanulang, 2001). Pemberian pupuk organik (perlakuan P1) ternyata memberikan
pengaruh yang nyata pada jumlah gabah isi yang lebih tinggi dan jumlah gabah hampa
yang lebih sedikit dibandingkan perlakuan P2. Berat 1000 biji pada perlakuan
penambahan pupuk organik (P1) lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P2 ( tanpa
pupuk organik).
Tabel 2. Rata-Rata Jumlah Gabah Isi (Jgi=Butir), Jumlah Gabah Hampa (Jgh=Butir),
Berat 1000 Biji (G) dan Berat Gabah Kering Panen (Bgkp= T/Ha) beberapa
VUB di Subakdawan Tahun 2016
Varietas
Jgi (butir)
Jgh
Berat
bgkp(t/h
(butir)
1000 biji
a)
Inpari 16
Inpari 19
Inpari 30
Ciherang

150.5
147.2
164.2
140.5

b
a
c
a

21.2
33.3
14.5
20.0

b
c
a
b

26.0 a
26.5 a
27.0 a
27.0 a

6.8
7.1
7.9
7.2

a
a
b
a

P1 (Urea+Ponska+ ppk organic)
161.2 b
17.67 a
27.33 b
7.6 b
P2 (Urea + Ponska)
132.7 a
28.33 b
25.67 a
6.9 a
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%
Berat gabah kering panen paling tinggi terlihat pada Inpari 30, sedangkan yang
paling rendah pada Inpari 16 akan tetapi tidak berbeda nyata dengan Inpari 19 dan
Varietas Ciherang ( varietas pembanding). Berat gabah kering panen Inpari 30 lebih
tinggi 9.72%, sedangkan berat gabah kering panen Varietas Inpari 16 , Inpari 19
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata dibandingkan dengan Varietas Ciherang.
Hasil berat gabah kering panen Inpari 30 lebih tinggi dibandingkan varietas pembanding
(Ciherang) disebabkan karena jumlah anakan (Tabel 1), jumlah gabah isi lebih tinggi dan
jumlah gabah hampa lebih rendah (Tabel 2). Sedangkan hasil gabah kering panen pada
Inpari 16 lebih rendah dibandingkan dengan Varietas Ciherang disebabkan karena jumlah
anakan (tabel 1) dan berat jerami (tabel 3) yang lebih rendah dan jumlah gabah hampa
yang lebih tinggi (tabel 2). Menurut Hatta (2011), tinggi tanaman, jumlah anakan,
panjang malai, jumlah bulir dan hasil disamping dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga
dipengaruhi oleh varietas
Hasil Gabah kering panen padi (t/ha) pada penambahan pupuk organik (P1) lebih
tinggi dibandingkan dengan tanpa penambahan pupuk organik (P2). Hal ini disebabkan
karena adanya peningkatan komponen hasil yaitu jumlah gabah isi dan berat 1000 biji
yang lebih tinggi (Tabel 2). Penggunaan pupuk anorganik yang tinggi secara terus
menerus jika tidak diimbangi pupuk organik yang memadai akan merusak sifat fisik dan
kimia tanah serta merusak kehidupan mikroorganisme tanah. Pemupukan organik sangat
besar manfaatnya untuk perbaikan sifat fisik tanah, kimia tanah dan biologi tanah, akan
tetapi sifat dari pupuk organik adalah slow release sehingga dampaknya tidak bisa segera
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dilihat (Setyorini, 2006). Pemberian pupuk organik dapat meningkatkan kadar unsur N, P,
K dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yang mengakibatkan tanaman
tumbuh lebih baik serta lebih tahan terhadap serangan hama penyakit. Pemberian pupuk
kandang pada media tanam menyebabkan pertumbuhan tanaman semakin baik yang
ditandai dengan meningkatnya tinggi tanaman dan berat basah tanaman.
Dari hasil analisis usahatani terhadap perlakuan pemupukan yang diberikan, didapatkan
B/C ratio >1 yang berarti bahwa perlakuan P1 dan P2 layak untuk diusahakan dan
menguntungkan ( Tabel 3).
Tabel 3. Analisis Usaha Tani pada Perlakuan Penambahan Pupuk Organik (P1) dan
Tanpa Penambahan Pupuk Organik (P2)
P1
P2
Biaya produksi
Saprodi
Benih
300.000
300.000
Pupuk kimia
1.075.000
1.200.000
Pupuk organik
2.200.000
0
pestisida (Rp)
1.500.000
1.500.000
Tenaga kerja
6.000.000
6.000.000
Total biaya
11.075.000
9.000.000
Hasil (kg)
7.600
6.900
Penerimaan
30.400.000
27.600.000
Keuntungan
19.325.000
18.600.000
B/C ratio
1.74
2.06
Perlakuan penambahan pupuk organik memberikan tambahan pengeluaran biaya
produksi untuk membeli pupuk organik, dan karena pemakaiannya dalam jumlah ton
sehingga total biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Walaupun pengeluaran lebih
besar akan tetapi keuntungan yang diterima petani lebih besar karena produksi lebih
tinggi. Apabila pupuk organik bisa diproduksi oleh petani sendiri (kotoran hasil
pemeliharaan sapi) maka biaya untuk pupuk organik bisa ditekan atau ditiadakan,
sehingga B/C ratio dari pengunaan pupuk organik menjadi lebih besar karena cost (biaya
produksi) bisa ditekan.
KESIMPULAN
Berat gabah kering panen Inpari 30 lebih tinggi 9.72%, dibandingkan dengan
Varietas Ciherang (Varietas pembanding). Sedangkan berat gabah kering panen Inpari 16
dan Inpari 19 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan Varietas Ciherang.
Penambahan pupuk organik memberikan hasil gabah kering panen lebih tinggi 10.14%
dibandingkan dengan tanpa penambahan pupuk organik
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PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK CAIR PADA
PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU PADI TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN HASIL INPARI 16 DAN INPARI 30
Ni Putu Suratmini, M. Astika dan M. Sukarja
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pas Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar Bali
Email : putusuratmini@gmail .com
ABSTRAK
Kementerian Pertanian pada tahun 2016, mentargetkan produksi padi nasional sebesar
76,226 juta ton dengan strategi peningkatan ditempuh melalui peningkatan produktivitas
(intensifikasi) dan perluasan areal tanam (ektensifikasi). PengelolaanTanamanTerpadu
(PTT) merupakan andalan di dalam meningkatkan produktivitas dan produksi padi
(intensifikasi). Pengkajian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan
pupuk organik cair pada paket pengelolaan tanaman terpadu padi sawah terhadap
pertumbuhan dan hasil dari Inpari 16 dan Inpari 30, dilaksanakan di Subak Sengempel,
Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tahun 2016. Pengkajian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 6 petani kooperator
sebagai ulangan. Faktor pertama adalahVUB : Inpari 16, dan Inpari 30. Faktor kedua
adalah pemupukan yaitu : P1 (pupuk paket PTT yaituUrea dan Ponska masing-masing
200 kg/ha) dan P2 (P1 ditambah pupuk organik cair). Penanaman dilakukan dengan
inovasi teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah seperti : tanam bibit
muda (umur 13-15 hss), tanam 1-3 bibit/lubang, pemupukan dengan urea dan ponska,
pengairan berselang dan pengelolaan hama penyakit secara terpadu. Parameter yang
diamati: tinggi tanaman maksimum (cm), jumlah anakan produktif per rumpun (batang),
panjang malai (cm), jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai (butir), bobot 1000
butir gabah (g), dan berat gabah kering panen (GKP t/ha). Analisis data dilakukan
dengan Analisis sidik ragam (Analisis Varian), sedangkan untuk melihat perbedaan antar
perlakuan dilanjutkan dengan Uji DMRT 5%. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa
Hasil gabah kering panen Inpari 30 (8,14 t/ha) lebih tinggi 35.44% dibandingkan dengan
Inpari 16 (6,01 t/ha). Sedangkan pemberian pupuk organik cair (P1) memberikan hasil
yang tidak berbeda nyata dengan P2( tidak mendapatkan penambahan pupuk organic
cair).
Kata kunci: Pertumbuhan, produksi, pupuk organic cair
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PENDAHULUAN
Upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan merupakan komitmen pemerintah
yang tiada henti dilakukan, melalui peningkatan produksi padi yang dapat ditempuh
dengan cara peningkatan produktivitas (intensfikasi) dan perluasan areal tanam
(ektensifikasi)(Syakir, 2016). Kementerian Pertanian dalam menyikapi situasi pangan
dunia saat ini, berupaya keras mengamankan permintaan dan penyediaan pangan dalam
negeri dengan program P2BN yang dimulai tahun 2007. Dalam program P2BN inovasi
teknologi varietas unggul baru (VUB) padi (inbrida dan hibrida) serta
PengelolaanTanamanTerpadu (PTT) merupakan andalan di dalam meningkatkan
produktivitas dan produksi padi (Haryono, 2014). Pengelolaan Tanaman Terpadu adalah
suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi
usahatani serta sebagai suatu pendekatan pembangunan tanaman pangan khususnya
dalam mendorong peningkatan produksi padi. PTT telah dilaksanakan secara Nasional
mulai tahun 2008 dan berlanjut hingga sekarang dengan berbagai perbaikan dan
penyempurnaan dari sisi perencanaan , pelaksanaan dan evaluasi.
Saat ini produktivitas padi nasional sudah mencapai angka 5,28 t/ha.
Kementerian Pertanian pada tahun 2016 mentargetkan produksi padi nasional sebesar
76,226 juta ton. Aspek yang menjadi perhatian dalam peningkatan produksi padi tersebut
adalah peningkatan efisiensi dan pelestarian lingkungan karena berkaitan dengan daya
saing produksi berkelanjutan (Syakir, 2016). Salah satu upaya peningkatan produktivitas
tanaman padi adalah dengan mencukupi kebutuhan unsur haranya. Pemupukan bertujuan
untuk menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman karena didalam tanah tidak
selalu unsur haranya sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk
memacu pertumbuhan tanaman secara optimal (Salikin, 2003). Astiningrum(2005)
menyatakan bahwa pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat menyebabkan residu
yang berasal dari zat pembawa pupuk nitrogen tertinggal dalam tanah sehingga akan
menurunkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Penggunaan pupuk anorganik yang
tinggi secara terus menerus jika tidak diimbangi pupuk organik yang memadai akan
merusak sifat fisik dan kimia tanah serta merusak kehidupan mikroorganisme tanah,
sehingga pemberian pupuk organik mutlak diperlukan untuk memulihkan kesehatan
lahan.
Pengembangan usahatani tanaman pangan kearah organik tidak terlepas dari
sektor peternakan, ditempatkannya ternak sebagai basis dalam sistem usaha pertanian,
mengingat bahwa peranannya disamping sebagai sumber pendapatan harian, juga sebagai
salah satu mata rantai didalam siklus perjalanan unsur hara dalam proses produksi usaha
pertanian (Sudaryanto dkk. 2000). Bahan organik tanah merupakan bagian integral dari
tanah dan memegang peranan penting serta menentukan sifat fisik serta kimia tanah.
Bahan organik dalam tanah perlu dipertahankan pada tingkat kadar yang menguntungkan
bagi pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk organik padat dan cair pada sistem
pertanian organik sangat dianjurkan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemakaian
pupuk organik juga dapat memberi pertumbuhan dan hasil tanaman yang baik. Rahmatika
(2010) menemukan pengaruh yang sama antara perlakuan pemupukan urea 100%
dibandingkan dengan penggunaan 100% nitrogen yang berasal dari azola pada tanaman
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padi. Hal serupa juga ditemukan Rochmah dan Sugiyanta (2010) yang meneliti kombinasi
pupuk organic dan kimia pada tanaman padi. Penggunaan pupuk organik 10 ton/ha dan
pupuk kimia (200kg Urea/ha + 100kg SP-36/ha + 100kg KCL/ha) mampu meningkatkan
efektivitas agronomi jika dibandingkan hanya menggunakan pupuk kimia.
Hadi (2005) mengatakan bahwa unsur fosfor berperan dalam menyimpan dan
memindahkan energi untuk sintesis karbohidrat, protein, dan proses fotosintesis.
Senyawa-senyawa hasil fotosintesis disimpan dalam bentuk senyawa organik yang
kemudian dibebaskan dalam bentuk ATP untuk pertumbuhan tanaman. Asam humat dan
asam folat serta zat pengatur tumbuh yang terkandung dalam pupuk organik cair akan
mendukung dan mempercepat pertumbuhan tanaman.
Pada hakekatnya pertanian organik adalah back to nature,yaitu suatu sistem
pertanian yang tidak merusak, tidak mengubah, serasi, selaras, dan seimbang dengan
lingkungan pertanian yang patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah alamiah. Manusia yang
mengingkari kaidah-kaidah ekosistem dalam jangka pendek mungkin mampu memacu
produktivitas lahan dan hasil yang menakjubkan. Namun lupa, dalam jangka panjang
biasanya akan berpengaruh pada lingkungan yang hanya akan berakhir pada kerusakan
dan kehancuran (Hadisuwito, 2008).
Dalam rangka meningkatkan pembangunan pertanian sebagai salah satu mata
rantai didalam siklus perjalanan unsur hara dalam proses produksi usaha pertanian maka
tersedia alternatif teknologi untuk memperbaiki produktivitas lahan serta meningkatkan
pendapatan petani melalui penerapan teknologi sistem usaha pertanian berbasis ternak.
Ditempatkannya ternak sebagai basis dalam sistem usaha pertanian, mengingat bahwa
peranannya disamping sebagai sumber pendapatan harian, juga merupakan bagian
integral dari tanah dan memegang peranan penting serta menentukan sifat fisik serta
kimia tanah. Bahan organik dalam tanah perlu dipertahankan pada tingkat kadar yang
menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman.
Pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik, baik limbah padat maupun
cair merupakan salah satu pengelolaan sumberdaya terbarukan (renewable resources),
yang dapat meningkatkan kesuburan tanah baik secara fisik,kimia maupun biologis.
Reijuttjes (1992) menyatakan ketersediaan bahan organik yang mencukupi merupakan
syarat agar tanah tidak miskin hara sehingga menurunkan penggunaan pupuk kimia.
Penambahan bahan organik kedalam tanah pada siklus usahatani selain berdampak
positif terhadap kesububuran lahan juga berdampak terhadap efisiensi terhadap
penggunaan input luar.
Pupuk kandang baik padat maupun cair mempunyai peluang sebagai pupuk
utama, karena dihasilkan langsung oleh petani setempat dan mengandung unsure hara
lengkap baik unsur hara makro maupun mikro. Dengan adanya pencabutan subsidi oleh
pemerintah dan adanya efek samping dari pemakaian pupuk anorganik sehingga perlu
dicari alternative lain seperti pemanfaatan limbah ternak sebagai pupuk organik. Tujuan
pengkajian adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan pupuk organik cair terhadap
pertumbuhan dan hasil dari Inpari 16 dan Inpari 30.
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METODOLOGI
Kegiatan pengkajian dilaksanakan di Subak Sengempel, Desa Bongkasa,
Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali tahun 2016. Pengkajian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 8 petani
kooperator sebagai ulangan. Faktor I adalah Varietas Unggul Baru (VUB) yaitu : Inpari
16 dan Inpari 30. Sedangkan faktor II adalah perlakuan pemupukan yaitu : 1)P1 ( pupuk
Urea ( 200 kg/ha) + pupuk Ponska (200 kg/ha) + pupuk organik cair) dan 2) P2 (Pupuk
Urea 200 kg/ha + pupuk Ponska 200 kg/ha). Pupuk organik cair yang digunakan adalah
Pupuk organik cair yang mengandung unsur hara lengkap (makro dan mikro) dan
pestisida Organik (2 in 1). Adapun komposisi yang tertera dalam labelnya adalah : C
organik 15.22%, N= 56.7 ppm, P=0.26%, K= 122,5 ppm,juga mengandung unsur Na,
Ca, Mg, unsur mikro seperti Fe, Cu, Zn, Mn, B dengan Ph = 7,1 dan mengandung
mikroorganisme seperti Lactobacillus, Azotobacter dll. Dosis yang diberikan sesuai
dengan rekomendasi yang tertera pada labelnya. Penanaman dilakukan dengan inovasi
teknologi PTT seperti : tanam bibit muda (umur 13-15 hss), tanam 1-3 bibit/lubang,
pemupukan dengan urea dan ponska masing – masing 200 kg/ha dan diberikan 3 kali
yaitu 1/3 pada umur 7 – 10 HST, 1/3 pada umur 20 – 25 HST, dan 1/3 pada umur 35 – 40
HST (hari setelah tanam), pengairan berselang dan pengelolaan hama penyakit secara
terpadu. Luas petak per varietas disesuaikan dengan luas alami petakan petani. Parameter
yang diamati meliputi: tinggi tanaman maksimum (cm), jumlah anakan produktif per
rumpun (batang), panjang malai (cm), jumlah gabah isi per malai (butir), jumlah gabah
hampa per malai (butir), bobot 1000 butir biji (g), dan berat gabah kering panen (GKP
t/ha). Analisis data dilakukan dengan analisis varians, sedangkan untuk melihat
perbedaan antar perlakuan dilanjutkan denganUji DMRT 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa varietas Inpari 30 yang ditanam
menunjukkan daya adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan Inpari 16, hal ini dapat
dilihat dari pertumbuhan dan produksi tanaman yang lebih baik (Tabel 1 dan Tabel 2).
Tinggi tanaman menunjukkan perbedaan yang nyata antara kedua varietas pada umur 25
hst dan 45 hst akan tetapi pada saat panen tinggi tanaman menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata (Tabel 1) . Tinggi tanaman pada umur 25 hast dan 45 hst lebih tinggi
ditunjukkan oleh varietas Inpari 30 dan berbeda nyata dengan Inpari 16. Tinggi tanaman
antara perlakuan P1 dan P2 tidak menunjukkan perbedaan yang nyata baik umur 25 hst,
45 hst dan pada saat panen. Menurut standar Evaluation System of Rice (SES) IRRI
(1996), varietas Inpari 16 dan Inpari 30 tergolong tanaman dengan postur pendek (<110
cm). Tinggi tanaman padi mempunyai kaitan dengan panjang malai dan ketahanan
kerebahan.
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Tabel 1. Rata-rata Tinggi Tanaman (TT= Cm) Umur 25 Hs, 45 Hst dan Saat Panen Inpari
16 dan 30 di Subak Sengempel Tahun 2016
Varietas
TT(cm), 25 TT (cm), TT(cm),
hst
45 hst
saatpanen
Inpari 16
39.14 a
54.7 a
101.5 a
Inpari 30
52.60 b
81.4 b
99.1 a
P1 (Urea + Ponska + ppk organic cair)
46.20 a
67.2 a
99.2 a
P2 (Urea + Ponska – ppk organic cair)
45.80 a
68.9 a
101.4 a
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidakberbeda nyata pada uji DMRT 5%
Pada Tabel 2 terlihat jumlah anakan produktif menunjukkan perbedaan yang
tidak nyata antar perlakuan pemupukan, sedangkan. Umumnya terdapat korelasi positif
antara jumah malai yang terbentuk dengan jumlah anakan, dimana semakin banyak
jumlah anakan semakin banyak malai yang dihasilkan dan diharapkan semakin tinggi
produktivitas padi. Jumlah anakan padi pada fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh sifat
genetik tanaman dan tergantung pada sensitifitas dari varietas/galur harapan yang
dibudidayakan terhadap lingkungan (Guswara dan Samaullah, 2009). Jumlah anakan
produktif per rumpun atau per satuan luas merupakan penentu terhadap jumlah malai
dengan demikian anakan produktif merupakan salah satu komponen hasil yang
berpengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya hasil gabah (Simanulang, 2001).
Tabel 2. Rata-rata Jumlah Anakan Produktif (JAP) Umur 25 Hst, 45 Hst dan Saat Panen
Serta Panjang Malai (PM) Inpari 16 dan 30 di Subak Sengempel Tahun 2016
Varietas
JAP
JAP (45 hst)
JAP
PM(cm)
(25 hst)
(saat panen)
Inpari 16
16.5 a
20.0 a
20.0 a
22.8 a
Inpari 30
18.6 a
22.0 a
22.0 a
26.4 b
P1 (Urea + Ponska + ppk 17.6 a
21.0 a
21.0 a
24.3 a
organic cair)
P2 (Urea + Ponska – ppk 17.5 a
21.0 a
21.0 a
24.9 a
organic cair)
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%
Dibandingkan dengan Varietas Inpari 16, panjang malai Inpari 30 terlihat lebih
panjang dan berbeda nyata (Tabel 2). Sedangkan perlakuan pemupukan memberikan
panjang malai yang tidak berbeda nyata.
Jumlah gabah isi per malai lebih banyak terlihat pada Varietas Inpari 30 dan
berbeda nyata dengan varietas Inpari 16 (Tabel 3). Jumlah gabah isi antara perlakuan
penambahan pupuk cair dan perlakuan tanpa penambahan pupuk cair menunjukkan
perbedaan yang tidak nyata. Sebaliknya jumlah gabah hampa yang lebih rendah terlihat
pada Inpari 30 dan berbeda nyata dengan Inpari 16. Jumlah Gabah hampa berpengaruh
terhadap hasil, semakin tinggi persentase gabah hampa maka pengaruhnya terhadap hasil
padi semakin besar, dimana semakin tinggi butir hampa, hasil padi semakin rendah (
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Sution dan Umar, 2014). Jumah butir isi per malai berhubungan nyata dengan hasil
tanaman akan tetapi sangat dipengaruhi oleh jumlah gabah hampa (Simanulang, 2001).
Pemberian pupuk organik cair ternyata tidak berpengaruh nyata pada jumlah gabah isi
maupun berat 1000 biji.
Tabel 3. Rata-rata Jumlah Gabah Isi (Jgi=Butir), Jumlah Gabah Hampa (Jgh=Butir),
Berat 1000 Biji (G) dan Berat Gabah Kering Panen (Bgkp= T/Ha) Inpari 16 dan
Inpari 30 di Subak Sengempel Tahun 2016
Varietas
Jgi (butir) Jgh
Berat
bgkp(t/h
(butir) 1000 biji
a)
Inpari 16
Inpari 30

144.7 a
149.7 b

19.6 b
14.9 a

26.0 a
27.0 a

6.0 1 a
8.14 b

P1 (Urea + Ponska + ppk organic cair)
147.1 a
17.5 a 26.5 a
7.07 a
P2 (Urea + Ponska – ppk organic cair)
147.3 a
17.0 a 26.5 a
7.08 a
Keterangan: angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidakberbeda nyata pada uji DMRT 5%
Berat gabah kering panen lebih tinggi terlihat pada Inpari 30, dan berbeda nyata
dengan Inpari 16. Berat gabah kering panen Inpari 30 lebih tinggi 35.44%, dibandingkan
Varietas Inpari 16, sedangkan antara perlakuan pemupukan cair dan tanpa penambahan
pupuk cair tidak mennjukkan perbedaan yang nyata
Hasil berat gabah kering panen Inpari 30 lebih tinggi dibandingkan varietas
Inpari 16 disebabkan karena jumlah gabah isi lebih tinggi dan jumlah gabah hampa lebih
rendah (Tabel 3) dan panjang malai lebih panjang (Tabel 2). Menurut Hatta ( 2011),
tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah bulir dan hasil disamping
dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga dipengaruhi oleh varietas
Penambahan pupuk organik cair ternyata tidak memberikan pengaruh yang nyata
pada hasil gabah kering panen. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perbedaan yang
nyata pada komponen pertumbuhan (Tabel1) dan komponen hasil (Tabel 2 dan Tabel 3).
Jadi penambahan pupuk organik cair pada paket pemupukan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan dan hasil
Inpari 16 dan Inpari 30.
KESIMPULAN
Hasil gabah kering panen Inpari 30 (8,14 t/ha) lebih tinggi 35.44% dibandingkan
dengan Inpari 16 (6,01 t/ha). Sedangkan penambahan pupuk organik cair pada paket
teknologi PTT memberikan pertumbuhan dan hasil yang tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan penambahan pupuk organik cair.
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PRODUKSI BIOMAS DAN BIJI JAGUNG PADA LAHAN KERING MELALUI
PENGATURAN POPULASI DAN JARAK TANAM
Fahdiana Tabri dan M. Akil
Balai Penelitian Tanaman Serealia
Jl. Dr. Ratulangi No. 274 Maros 90514 Sulawesi Selatan
email : fahdiana_tabri@yahoo.co.id
ABSTRAK
Produksi biomas dan biji jagung pada lahan kering melalui pengaturan populasi dan
jarak tanam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan biomass dan biji jagung
yang maksimal. Penelitian ini dilaksanakan pada lahan kering milik petani di desa
Marayoka, kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto., MT 2014. Persiapan dilakukan
dengan pengolahan tanah sempurna , tanah diairi dengan mengunakan pompa air dari
sumur bor, menggunakan Rancangan Petak Terpisah dengan tiga ulangan. Petak utama
adalah adalah 3 varietas (Lamuru, Bisma Dan Gumarang) dan anak petak adalah 7
populasi tanaman (357.142 tanaman/ha (70 x 40 cm, 10 tanaman/lubang) , 514.285
tanaman/ha (70 x 25 cm, 9 tanaman/lubang), 642.285 tanaman/ha (70 x 20 cm, 9
tanaman/lubang), 400.000 tanaman/ha (70 x 25 cm, 7 tanaman/lubang), 500.000
tanaman/ha (70 x 20 cm, 7 tanaman/lubang) , 284.714 tanaman/ha (70 x 25 cm, 5
tanaman/lubang), 357.142 tanaman/ha (70 x 40 cm, 5 tanaman/lubang). semua anak
petak diberi pupuk dengan takaran 300 kg Urea, 200 kg SP36, dan 100 kg KCl./ha.
Ukuran petak adalah 7 x 4 m. Tanaman jagung dipanen untuk produksi biomassa segar
dilakukan pada umur 30, 45 dan 85 hst , dan panen biji dilakukan pada saat masak
fisiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas Lamuru pada populasi 354,147
tanaman / ha (70 x 40 cm) memberi hasil biomas total jagung segar 175,05 t / ha dengan
masing-masing panen 4 tanaman pada 30, 45 HST dan panen biomas diatas tongkol
pada umur 85 hst pada populasi 357.142 (5 tan/lubang) memperoleh hsil biji tertinggi
sebesar 6,3 t/ha.
Kata Kunci : Lahan kering, populasi tanaman, biomas, dan biji.
PENDAHULUAN
Komoditas yang memiliki peranan penting di bidang pangan dan pakan adalah
jagung. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi dan terus meningkat,
upaya peningkatan produksi jagung nasional juga sangat berpeluang diarahkan untuk
mengisi pasaran dunia karena permintaan jagung secara global dan regional sangat besar,
dan juga terus meningkat . Peluang peningkatan produksi jagung dalam negeri masih
terbuka lebar, baik melalui peningkatan produktivitas karena masih adanya perbedaan
produktivitas yang lebar antara tingkat petani (4,5 t/ha) dengan tingkat penelitian (5,5 –
10 t/ha), tergantung pada potensi lahan dan teknologi produksinya (Deptan, 2014).
Potensi lahan untuk pengembangan jagung tersedia cukup luas utamanya pada lahan
kering. Pertanaman jagung di Jeneponto yang terluas terdapat di Kecamatan Bangkala
Barat seluas 8.873 ha, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bangkala, 7.741 ha dan
Kecamatan Kelara seluas 6.490 ha. Sedangkan pertanaman jagung terendah terdapat di
Kecamatan Arungkeke ( BPPS, 2014) . Masyarakat di Jeneponto masih banyak yang
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menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Selain untuk menjamin kecukupan bahan
pangan dari jagung, maka perlu juga diusahakan pemenuhan kebutuhan ternak yang
dikandangkan dari biomas jagung yang ditanam oleh petani peternak baik untuk produksi
biji maupun untuk produksi biomas untuk pakan pada lahan kering dimusim kemarau,
dengan memanfaatkan air tanah.
Selain biji, produk jagung yang berpeluang untuk dikembangkan dalam usaha
agribisnis ialah biomas hijauan jagung untuk pakan, penting karena memiliki nilai gizi
cukup baik dan disukai oleh ternak (Tangen Djaya dan Gunawan 1988), kini permintaan
biomas jagung cacah telah menimbulkan minat sejumlah pihak dalam pengembangannya
baik untuk kebutuhan peternak lokal/dalam negeri maupun ekspor. Di beberapa sentra
produksi jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan , biomas
jagung dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi, bahkan batang jagung bersama
tongkolnya yang dicacah merupakan komoditas ekspor, terutama ke Korea
Selatan.Biomas hijauan jagung untuk pakan juga dapat diperoleh sebagai hasil samping
pertanaman jagung untuk tujuan produksi biji yaitu daun dibawah tongkol dan bagian
tanaman diatas tongkol (Balitsereal, 2013). Daun hijau merupakan bagian tanaman yang
mengandung gizi lebih tinggi dibanding bagian tanaman lainnya (Subandi dan
Zubachtirodin 2010). Sekitar 90% petani jagung di lahan kering memanfaatkan biomas
jagung untuk pakan ternak (Swastika et al. 2004).
Perluasan areal tanam jagung di masa datang, akan banyak memanfaatkan lahan
marginal seperti lahan kering maupun lahan untuk pertanaman jagung. Untuk
memperoleh hasil yang optimal, maka pengelolaan tanaman seperti pemilihan varietas
dan penentuan populasi tanaman yang tepat perlu mendapat perhatian. Pertanaman jagung
di lahan kering untuk tujuan produksi hijauan segar perlu menggunakan varietas yang
dapat memberikan hijauan segar yang tinggi dan sesuai untuk daerah-daerah dengan
tingkat sosial ekonomi petani yang masih rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi beberapa varietas jagung
dengan populasi tanaman dalam menghasilkan produk biomas segar dan biji.
METODOLOGI PENELITIAN
Percobaan ini dilaksanakan pada lahan kering milik petani di desa Marayoka,
kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto., Sulawesi Selatan pada MT 2014, Persiapan
lahan dilakukan dengan pengolahan tanah sempurna , tanah diairi dengan mengunakan
pompa air dari sumur bor. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Petak Terpisah
dengan tiga ulangan. Varietas ditempatkan sebagai Petak Utama , dan Populasi sebagai
Anak petak. Adapun susunan perlakuan sebagai berikut :
Petak Utama :
A.
Lamuru
B.
Bisma
C.
Gumarang
Anak Petak : Populasi Tanaman (Jarak tanam, jumlah tanaman/lubang)
1.
357.142 tanaman/ha (70 x 40 cm, 10 tanaman/lubang)
2.
514.285 tanaman/ha (70 x 25 cm, 9 tanaman/lubang)
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3.
4.
5.
6.
7.

642.285 tanaman/ha (70 x 20 cm, 9 tanaman/lubang)
400.000 tanaman/ha (70 x 25 cm, 7 tanaman/lubang)
500.000 tanaman/ha (70 x 20 cm, 7 tanaman/lubang)
284.714 tanaman/ha (70 x 25 cm, 5 tanaman/lubang)
357.142 tanaman/ha (70 x 40 cm, 5 tanaman/lubang)
Tanaman dipanen untuk produksi biomas segar dilakukan pada umur 30, 45, dan
85 hts.pada perlakuan 1, perlakuan 2 dan perlakuan 3 panen biomas segar dilakukan
masing-masing 4 tanaman/lubang pada umur 30 dan 45 hst, dan sisa tanaman dipanen
biomas segar diatas tongkol tanaman pada umur 85 hst, dan panen biji dilakukan pada
saat masakk fisologis. Perlakuan 6 dan perlakuan 7 panen biomas segar dipanen masinmasing 2 tanaman/lubang pada umur 30 dan 45 hst, dan sisa tanaman dipanen biomas
segar diatas tongkol tanaman pada umur 85 hst, dn panen biji dilakukan pada saat masak
fisiologis.
Pengamatan dilakukan terhadap :
1.
Tinggi tanaman pada umur 30 hst, 45 hst dan saat panen (cm)
2.
Total bobot biomas segar yang dipanen pada 30 hst, 45 hst dan 85 hst (t/ha)
3.
Hasil biji (t/ha)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman pada umur 30 hst menunjukkan
tidak ada pengaruh interaksi antara varietas dan populasi tanaman. Ada kecenderungan
bahwa varietas Lamuru memberikan tanaman yang tertinggi disusul oleh varietas Bisma
(Tabel 2).
Tabel 1. Interaksi Varietas dan Populasi Tanaman Terhadap Tinggi Tanaman pada
Umur 30 hst, Marayoka, Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, 2014
1
Tinggi tanaman 30 hst(cm)
Rata-rata
Lamuru
Bisma
Gumarang
357.142 (10 tan./lbg)
62,5 ab
59,1 tn
55,3 tn
58,9tn
514.285 ( 9 tan/lbg)
62,7 a
55,4
61,4
59,8
642.857 ( 9 tan/lbg)
61,6 ab
57,9
61,2
60,2
400.000 ( 7 tan/lbg)
57,4 ab
58,5
60,0
58,6
500.000 (7 tan/lbg)
54,3 b
58,7
57,2
56,7
285.714 (5 tan/lbg)
56,9 b
61,2
55,9
58,0
357.142 (5 tan./lbg)
60,9 ab
69,5
55,9
62,1
Rata-rata
59,5
60,0
58,1
59,2
KK (b) = 5,8%
tn = Tidak nyata
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% menurut uji Duncan
Varietas Lamuru dengan populasi 514,285 tanaman/ha (9 tan/lbg) pada umur 30
hst memberikan hasil tanaman tertinggi sebesar 62,7 cm, disusul populasi 357,142
tanaman/ha (10 tan/lbg). Tingginya tanaman pada populasi yang tinggi kemungkinan
sudah terjadi persaingan dalam hal perolehan sinar matahari. Hasil analisis statistik
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terhadap tinggi tanaman pada umur 30 hst juga menunjukkan tidak adanya interaksi
antara varietas dan populasi tanaman. Ada kecenderungan bahwa rata-rata varietas
Lamuru dan Bisma lebih tinggi dibanding varietas Gumarang (Tabel 1). Hal ini memberi
petunjuk bahwa varietas dan populasi serta interaksinya tidak memberi pengaruh terhadap
pertumbuhan tinggi tanaman apabila pengelolaan hara diberikan perlakuan yang sama.
Tinggi tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesuburan tanah atau
cara pengelolaan tanaman.
Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman saat panen juga menunjukkan
bahwa tidak ada interaksi antara varietas dan populasi tanaman. Rata-rata tanaman yang
tertinggi diperoleh pada populasi 285.714 tanaman/ha (5 tan/lbg) dengan tinggi tanaman
sebesar 198,6 cm. Varietas Bisma secara rata-rata memberikan tanaman tertinggi sebesar
197,6 cm, sedang Gumarang terendahnya hanya 182,2 cm (Tabel 3)
Tabel 2. Interaksi Varietas dan Populasi Tanaman Terhadap Tinggi Tanaman pada
Umur 45 hst, Marayoka, Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, 2014
Populasi Tanaman/ha
Tinggi tanaman 45 hst(cm)
Rata-rata
Lamuru
Bisma
Gumarang
357.142 (10 tan./lbg)
131,0 tn
132,1 tn
131,8 tn
131,6 tn
514.285 ( 9 tan/lbg)
130,2
129,5
126,0
128,6
642.857 ( 9 tan/lbg)
130,7
129,7
132,6
131,0
400.000 ( 7 tan/lbg)
123,5
130,2
116,8
123,5
500.000 (7 tan/lbg)
133,0
133,8
117,3
128,0
285.714 (5 tan/lbg)
136,5
135,4
125,5
132,5
357.142 (5 tan./lbg)
136,0
121,4
115,4
124,3
Rata-rata
131,6
58,7
58,1
59,2
KK (b) = 8,1%
tn = Tidak nyata
Tabel 3. Interaksi Varietas dan Populasi Tanaman Terhadap Tinggi Tanaman pada saat
Panen, Marayoka, Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, 2014
Populasi Tanaman/ha
Tinggi tanaman saat panen (cm)
Rata-rata
Lamuru
Bisma
Gumarang
357.142 (10 tan./lbg)
201,2 ab
204,1 ab
175,2 tn
193,5 ab
514.285 ( 9 tan/lbg)
186,7 b
195,0 ab
192,8
191,5 ab
642.857 ( 9 tan/lbg)
185,3 b
190,1 ab
182,6
186,0 ab
400.000 ( 7 tan/lbg)
183,5 b
197,2 ab
174,6
185,1 ab
500.000 (7 tan/lbg)
186,6 b
187,2 b
177,8
184,0 b
285.714 (5 tan/lbg)
197,3 ab
212,2 a
186,4
198,6 a
357.142 (5 tan./lbg)
213,3 a
196,5 ab
185,9
198,6 a
Rata-rata
193,4
197,6
182,2
191,1
KK (b) = 6,7%
tn = Tidak nyata
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% menurut uji Duncan
Total Biomas
Total bobot biomas jagung segar yang dipanen pada umur 30 hst + 45 hst + 85
hst (Tabel 4) menunjukkan bahwa dengan analisis statistik tidak ada interaksi antara
varietas dan populasi tanaman. Total biomas yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh
populasi tanaman. Ada kecenderungan varietas Lamuru memberikan total biomas
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tertinggi, kemudian disusul oleh varieras Bisma dan Gumarang . Pada populasi 357.142
tanaman/ha (70cm x 40cm) Varietas Lamuru memberikan total biomas yang tertinggi
sebesar 175,05 t/ha. Populasi tanaman yang lebih tinggi lagi akan menyebabkan
menurunnya jumlah biomas yang dihasilkan, ini disebabkan tanaman berhubungan
dengan luas atau ruang tumbuh yang ditempatinya dalam penyediaan unsur hara, air dan
cahaya. Populasi dapat ditentukan oleh jarak tanam, jarak tanam yang terlalu lebar kurang
efisien dalam pemanfaatan lahan, bila terlalu sempit akan terjadi persaingan yang tinggi
yang mengakibatkan produktivitas rendah. Kepadatan populasi tanaman dapat
ditingkatkan sampai mencapai daya dukung lingkungan, karena keterbatasan lingkungan
pada akhirnya akan menjadi pembatas pertumbuhan tanaman. Setiap jenis tanaman
mempunyai kepadatan populasi tanaman yang optimum untuk mendapatkan produksi
yang maksimum. Apabila tingkat kesuburan tanah dan air tersedia cukup, maka
kepadatan populasi tanaman yang optimum ditentukan oleh kompetisi di atas tanah
daripada di dalam tanah atau sebaliknya (Andrews dan Newman, 2000). Kemungkinan
tanaman sudah mengalami kompetisi terhadap pengambilan hara, air dan cahaya,
sehingga populasi yang lebih tinggi dengan jarak tanam yang rapat secara fisiologi akan
saling mempengaruhi dalam pengambilan hara, air dan pengaruh sinar matahari.
Tabel 4. Interaksi Varietas dan Populasi Tanaman Terhadap Total Bobot Biomas Segar,
Marayoka, Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, 2014
Populasi Tanaman/ha
Total Biomas (t/ha)
Rata-rata
Lamuru
Bisma
Gumarang
357.142 (10 tan./lbg)
175,05 a
150,27 a
152,25 a
159,19
514.285 ( 9 tan/lbg)
138,24 ab
124,77 ab
124,22 ab
129,08
642.857 ( 9 tan/lbg)
141,66 ab
126,66 ab
117,12 ab
128,48
400.000 ( 7 tan/lbg)
107,48 b
109,66 ab
103,50 ab
106,88
500.000 (7 tan/lbg)
137,91 ab
105,86 ab
102,44 ab
115,40
285.714 (5 tan/lbg)
106,52 b
119,95 ab
93,19 ab
106,55
357.142 (5 tan./lbg)
115,54 b
97,67 b
99,66 b
104,29
Rata-rata
131,77
119,26
113,20
121,41
KK (b) = 27,2%
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% menurut uji Duncan
Hasil penelitian yang dilaksanakan pada lahan sawah tadah hujan di Takalar,
2010 menunjukkan bahwa hingga populasi tanaman 200.000 tanaman/ha masih
memberikan produksi biomas yang tertinggi dibanding populasi yang lebih rendah. (Akil
et al., 2011).
Hasil Biji
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yang nyata antara
varietas dan populasi tanaman. Hasil biji sangat dipengaruhi oleh populasi tanaman.
Varietas Lamuru pada populasi tanaman 357.142 (5 tan/lbg) memberikan hasil 6,3 t/ha
kemudian disusul oleh Bisma pada populasi 285.714 sebesar 5,6 t/ha dan Gumarang
memberikan hasil rata-rata terendah sebesar 4,5 t/ha. Syafruddin 2011 melaporkan
bahwa peningkatan populasi tanaman kemudian dilakukan pemanenan biomas pada umur
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tertentu tidak menurunkan hasil biji, bahkan dapat meningkatkan pendapatan jika diikuti
dengan pemupukan yang seimbang dibandingkan dengan cara konvensional karena
adanya tambahan hasil dari penjualan brangkasan, sejalan dengan Bunting, E. S. (1978),
yang menyatakan bahwa meningkatnya kerapatan maka penetrasi cahaya matahari ke
dalam tajuk akan berkurang, akibatnya proses fotosintesis menurun, sehingga dengan
sendirinya akan mengurangi ukuran tongkol dan hasil tanaman.
Tabel 5. Interaksi Varietas dan Populasi Tanaman Terhadap Hasil Biji, Marayoka,
Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan, 2014
Populasi Tanaman/ha
Hasil biji (t/ha)
Rata-rata
Lamuru
6,1a
5,2b
5,2b
5,9ab
5,6ab
5,8ab
6,3a
5,87

Bisma
5,2
5,0
5,2
5,0
5,1
5,6
5,5
5,23

Gumarang
5,5
5,0
4,5
4,6
5,3
4,9
5,5
5,04

357.142 (10 tan./lbg)
514.285 ( 9 tan/lbg)
642.857 ( 9 tan/lbg)
400.000 ( 7 tan/lbg)
500.000 (7 tan/lbg)
285.714 (5 tan/lbg)
357.142 (5 tan./lbg)
Rata-rata
KK (b) = 25,4%
Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
taraf 5% menurut uji Duncan

5,60
5,07
4,97
5,17
5,33
5,43
5,77
5,33
nyata pada

KESIMPULAN
1. Varietas Lamuru pada populasi 357.142 tanaman/ha dengan jarak tanam 70 cm x 40
cm (10 tan/lubang) memberikan total biomas segar sebesar 175,05 t/ha yang dipanen
masing-masing 4 tanaman pada umur 30 hst dan 45 hst.
2. Panen biomas diatas tongkol pada umur 85 hst pada populasi 357.142 (5 tan/lubang)
memperoleh hasil biji tertinggi sebesar 6,3 t/ha.
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INTRODUKSI TEKNOLOGI VARITAS UNGGUL BARU (VUB) INPARI
24 DENGAN SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO 2:1 DI SUBAK
TELAGA GENTEN DESA KERTA KABUPATEN GIANYAR
Putu Sweken Elizabeth dan Widyaningsih
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar Selatan, Bali, 80222
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ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan produktivitas dan keuntungan dalam
menerapkan teknologi Varitas Unggul Baru (VUB) Inpari 24 dengan Sistem Tanam Jajar
Legowo 2:1 dibandingkan dengan teknologi Varitas Unggul Baru (VUB) Infari 24
menggunakan cara petani yaitu sistem tegel. Kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan dari
bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2015. Pelaksanaan kegiatan di Subak Telaga
Genteng Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Metode yang
digunakan yaitu metode survey dan observasi. Responden berjumlah 30 responden yang
merupakan petani yang menanam padi infari Varitas Unggul Baru (VUB) Infari 24. Data
yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
wawancara langsung dengan petani, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa
sumber lain yang relevan. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif maupun
kuantitatif. Hasil survey menunjukkan bahwa padi Varietas Unggul Baru (VUB) inpari
24 dengan istim jajar legowo 2:1 memberikan hasil yang lebih tinggi yaitu 6.740 kg per
hektar dibandingkan dengan sistem tegel yaitu 5.630 kg per hektar. Secara finansial
keuntungan dalam mengaplikasikan teknologi padi Varietas Unggul Baru (VUB) inpari
24 dengan cara tanam jarwo 2:1 lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tegel, yaitu Rp.
13,224,080.00 dengan sistem jajar legowo 2:1 dan Rp. 9,187,340.32 dengan sistem tegel.
Perbandingan antara Pendapatan dan Biaya usaha (Benefit/Cost Ratio) pada sistim
tanam jajar legowo 2:1 adalah 1,92 pada sistem tanam tegel 1,66. Berdasarkan hasil
tersebut maka disarankan untuk memperoleh produksi padi Inpari 24 yang optimal
menggunakan sistem jajar legowo 2:1 karena akan diperoleh keuntungan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan sistem tanam tegel 20x20 cm.
Kata kunci : Introduksi, Padi, Jajar legowo, Produksi
PENDAHULUAN
Introduksi varietas baru ke tingkat petani bertujuan untuk meningkatkan
produktivitas sekaligus melakukan substitusi terhadap varietas-varietas yang sudah lama
digunakan yang diindikasikan sudah tidak produktif lagi (Aribawa, IB, 2005). Varietas
Unggul Baru (VUB) padi Inpari 24 merupakan varietas unggulan Badan Litbang
Pertanian yang memiliki sifat produksi yang tinggi dan memiliki adaptasi yang luas
sehingga perlu segera didiseminasikan ke tingkat petani (Kariada, dkk 2010).
Indikasi penurunan produksi padi sawah ditunjukkan oleh tingkat produksi
selama periode 1978 – 1983 sebesar ± 1,8 juta ton/tahun, selanjutnya secara gradual
menurun terutama selama periode tahun 1993 –1998 kurang dari 0,2 juta ton/tahun
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(Guswara, A, 2008). Demikian juga peningkatan produktivitas tertinggi dicapai dalam
periode 1978–1983 sebesar 206 kg/ha/tahun, selanjutnya menurun tajam sampai dengan
periode 1993–1998, produktivitas padi sawah berkurang sebesar 42 kg/ha/tahun (BPS,
2000). Sedangkan di Propinsi Bali produktivitas padi sawah berkurang sebesar 38
kg/ha/tahun (BPS Bali, 2000). Oleh sebab itu salah satu pendekatan yang dapat
digunakan adalah dengan menerapkan konsep pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
dengan menerapkan sistim tanam jajar legowo.
Pada prinsipnya sistem tanam jajar legowo adalah suatu sistim tanam untuk
meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Selain itu sistem tanam
tersebut juga memanipulasi lokasi tanaman sehingga seolah-olah tanaman padi dibuat
menjadi taping (tanaman pinggir) lebih banyak. Seperti kita ketahui tanaman padi yang
berada dipinggir akan menghasilkan produksi lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih
baik hal ini disebabkan karena tanaman tepi akan mendapatkan sinar matahari yang lebih
banyak (Khairuddin. 2005).
Sistem jajar legowo telah dilakukan di beberapa lokasi subak di Bali dan secara
umum memberikan hasil yang sangat baik melebihi dari cara-cara yang digunakan petani
umumnya. Komponen-komponen teknologi yang diuji dipilih dari hasil-hasil penelitian di
kebun percobaan dan penelitian lainnya, dan hasil gabah padi yang dicapai berkisar dari
7,3 – 9,6 ton/ha. Sedang hasil yang didapat petani dengan paket rekomendasi biasa hanya
6,3 – 6,6 ton/ha (Balitpa, 2000). Sementara beberapa hasil penelitian sistem tanam
legowo 2 : 1 mampu memberikan hasil gabah tertinggi sebesar 6,25 ton per hektar,
meningkat sebesar 18,1% bila dibandingkan sistem tanam tegel 20 x 20 cm. Variasi
peningkatan produktivitas padi ini dengan sistem tanam yang berbeda tergantung juga
dengan varietas padi yang digunakan (Triny et al., 2004).
Kajian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar varietas unggul Baru (VUB) padi
Inpari 24 dengan sistem tanam yang berbeda, memberikan keuntungan kepada petani di
subak Telaga Genten, Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Sistem tanam yang
dinadingkan adalah antara sistim tanam jajar legowo 2:1 dibandingkan dengan sistem
tanam tegel 20x20 cm.
METODOLOGI
Kegiatan diseminasi pengembangan VUB padi dengan sistem Jarwo 2:1
dilaksanakan di subak Telaga Genten Kegiatan dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan
Juni sampai dengan bulan Agustus 2015. Pelaksanaan kegiatan mengunakan metode
survey dan observasi. Petani yang dijadikan responden berjumlah 30 orang yang
merupakan petani yang menanam padi Varitas Unggul Baru (VUB) Infari 24. Data yang
dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan
metode wawancara langsung dengan responden dan observasi ke lapangan. Data sekunder
diperoleh dari beberapa sumber lain yang relevan yaitu melalui studi literature ke
perpustakaan BPTP Bali dan melalui media online. Data dianalisis menggunakan analisis
kualitatif maupun kuantitatif. Analisis secara kualitatif menggunakan pendekatan
pengelolaan tanaman terpadu, sedangkan analisis secara kuantitatif menggunakan analisis
pendapatan usaha tani.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil survey terhadap 30 orang responden yang menerapkan teknologi
Varitas Unggul Baru (VUB) Inpari 24 dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 di subak
Telaga Genten Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar diketahui rata-rata
hasil yang diperoleh adalah sebesar 6.740 kg/hektar. Penggunaan biaya pada sistem
tanam Jarwo 2:1 per hektar sawah dibutuhkan biaya rata-rata sebesar Rp. 14,409,920.00.
Penerimaan usahatani setelah dihitung dengan harga penjualan sebesar Rp. 4.100,- adalah
sebesar Rp 27.634.000,-.
Analisis pendapatan usaha dihitung dengan menghitung total penerimaan
dikurangi total biaya yang dikeluarkan sehingga diketahui pendapatan petani pada sistem
tanam Jarwo 2:1 sebesar Rp. 18,603,500.-. Berdasarkan analisis kelayakan usaha Revenue
/ Cost (R/C) maka menerapkan teknologi Varitas Unggul Baru (VUB) Inpari 24 dengan
sistem tanam jajar legowo 2:1 di subak Telaga Genten Desa Kerta Kecamatan Payangan
Kabupaten Gianyar dinyatakan layak untuk dilanjutkan dengan nilai R/C ratio sebesar
1,92. Nilai tersebut berarti setiap satu rupiah modal petani memperoleh hasil 1,92 rupiah,
atau keuntungan sebesar 0,92 rupiah. Secara lebih rinci Analisis usaha tani padi inpari 24
dengan Jarwo 2:1 di Subak Telaga Genten Desa Kerta Payangan Gianyar dengan luas
lahan 1 ha dapat dilihat pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Analisis Usaha Tani Padi Inpari 24 dengan Jarwo 2:1 di Subak Telaga Genten
Desa Kerta Payangan Gianyar dengan Luas Lahan 1 Ha Tahun 2015.
No
Uraian
volume Satuan
Harga sat
Jumlah Harga
A Biayatidaktetap
1 Bibitinfari 24
33
kg
7,000
231,000.00
2 Pupukdari RDKK
- Urea
250
kg
2,500
625,000.00
- Phonska
100
kg
3,000
300,000.00
- K2O5
100
kg
500
50,000.00
- PupukKandang
3000
kg
500
1,500,000.00
- Bio urine
60
ltr
1,000
60,000.00
3 Obat-obatan
3
btl
100,000
300,000.00
4 TenagaKerja
- Pengairan
13
HOK
70,000
910,000
- Olahlahan (DK)
11
HOK
70,000
770,000.00
- Penanaman

20

HOK

70,000

1,400,000.00

- Menyiang
- Memupuk (DK)
- Pengendalian HPT

16
10
18

HOK
HOK
HOK

70,000
70,000
70,000

1,120,000.00
700,000.00
1,260,000.00

- Panen

12

HOK

70,000

840,000.00

100

are

25,000

2,500,000.00

5 Sewalahan

685

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

6 Bunga modal
Total biayatidaktetap
B BiayaTetap
Penyusutanalat
Total biayaTetap
C Biayalainnya
5 Pengaci,
sosial,
dankegiatan lain
Total biaya lain-lain

7

%

12,866,000.00

1,543,920.00
14,109,920.00

1

paket

100,000

100,000.00
100,000.00

1

th

200,000

200,000.00
200,000.00

Total biaya
D Penerimaan usahatani
6740
E
Pendapatan
Bersih
Usahatani
Pendapatan Petani
F
G R/C ratio
Sumber : Diolah dari data primer

kg

14,409,920.00
27,634,000.00
13,224,080.00

4,100

23,428,000.00
1.92

Hasil survei diketahui teknologi Varitas Unggul Baru (VUB) Inpari 24 dengan
sistem tanam tegel 20x20 cm adalah sebesar 5.630 kg/hektar. Secara finansial penerimaan
petani dengan harga penjualan gabah sebesar Rp. 4.100,- /kg diketahui sebesar Rp.
23,083,000,-. Biaya total yang dikeluarkan sebesar Rp. 13,895,659.68,-. Pendapatan
usahatani dengan menghitung total penerimaan dikurangi total biaya yang dikeluarkan
diketahui sebesar Rp. 13,224,080.00.
Berdasarkan analisis kelayakan usaha Revenue / Cost (R/C) maka menerapkan
teknologi Varitas Unggul Baru (VUB) Inpari 24 dengan sistem tegel 20x20 cm di subak
Telaga Genten Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar dinyatakan layak
untuk dilanjutkan dengan nilai R/C ratio sebesar 1,66. Nilai tersebut berarti setiap satu
rupiah modal petani memperoleh hasil 1,66 rupiah, atau keuntungan sebesar 0,66 rupiah.
Secara lebih rinci Analisis usaha tani padi inpari 24 dengan sistem tegel 20x20 cm di
Subak Telaga Genten Desa Kerta Payangan Gianyar dengan luas lahan 1 ha dapat dilihat
pada table 2 berikut.
Tabel 2. Analisis Usaha Tani Padi Inpari 24 dengan Sistim Tegel 20x20 Cm di
Subaktelaga Genten Payangan Gianyar Dengan Luas Lahan 1 Ha Tahun 2015.
No
Uraian
volume
Satuan
Harga sat
Jumlah Harga
A

Biayatidaktetap
1 Bibitinfari 24
2 Pupukdari RDKK
- Urea
- Phonska
- K2O5
- PupukKandang
- bio urine

36

kg

7,000

252,000.00

300
100
75
3000
60

kg
kg
kg
kg
ltr

2,500
3,000
500
500
1,000

750,000.00
300,000.00
37,500.00
1,500,000.00
60,000.00
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3 Obat-obatan
3
4 TenagaKerja
- Pengairan
14
- Olahlahan (DK)
11
- Penanaman
10
- Menyiang
10
- Memupuk (DK)
12
- Pengendalian HPT
18
- Panen
14
5 Sewalahan
100
6 Bunga modal
7
Total biayatidaktetap
B BiayaTetap
Penyusutanalat
1
Total biayaTetap
C Biayalainnya
5 Pengaci,
sosial,
1
dankegiatan lain
Total biaya lain-lain
Total biaya
D
Penerimaanusahatani 5630
E
PendapatanBersihUs
ahatani
F
PendapatanPetani

btl

100,000

300,000.00

HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
HOK
are
%

70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000
25,000
13,884,664

980,000
770,000.00
700,000.00
700,000.00
840,000.00
1,260,000.00
980,000.00
2,500,000.00
1,666,159.68
13,595,659.68

paket

100,000

100,000.00
100,000.00

th

250,000

200,000.00

kg

4,100

G
R/C ratio
Sumber : Diolah dari data primer

200,000.00
13,895,659.68
23,083,000.00
9,187,340.32
18,603,500.00
1.66

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil dan pembahasan disimpulkan bahwa sistim jajar legowo 2:1 memberikan
hasil yang lebih tinggi yaitu 6.740 kg per hektar dibandingkan dengan sistem tegel yaitu
5.630 kg per hektar. Secara finansial keuntungan dalam mengaplikasikan teknologi padi
Varietas Unggul Baru (VUB) inpari 24 dengan cara tanam jarwo 2:1 lebih tinggi
dibandingkan dengan sistem tegel, yaitu Rp. 13,224,080.00 dengan sistem jajar legowo
2:1 dan Rp. 9,187,340.32 dengan sistem tegel. Perbandingan antara Pendapatan dan
Biaya usaha (Benefit/Cost Ratio) pada sistim tanam jajar legowo 2:1 adalah 1,92 pada
sistem tanam tegel 1,66. Berdasarkan hasil tersebut maka penggunaan teknologi padi
Varitas Unggul Baru (VUB) dengan sistem tanam legowo 2:1 di Subak Telaga Genten,
Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar lebih menguntungkan
dibandingkan dengan penggunaan teknologi padi Varitas Unggul Baru (VUB)
menggunakan sistem tanam tegel.
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Saran
Untuk memperoleh produksi padi Inpari 24 yang optimal disarankan agar
menggunakan sistem jajar legowo 2:1 karena akan diperoleh keuntungan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan sistem tanam tegel 20x20 cm.
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KAJIAN PENGGUNAAN KOMBINASI PUPUK ORGANIK DAN
ANORGANIK PADA TANAMAN SORGUM SEBAGAI SUMBER
PANGAN DAN PAKAN ALTERNATIF DI LAHAN KERING DI BALI
I Made Londra dan IB. Aribawa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar, Bali
E-mail: londra_bptp@yahoo.co.id
ABSTRAK
Pangan merupakan kebutuhan utama manusia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, diantaranya melalui peningkatan produktivitas
dan diversifikasi pangan dan pakan alternative dari berbagai sumber, diantaranya dari
tanaman sorgum. Sorghum umumnya dibudidayakan di lahan kering, selain sebagai
sumber pangan tanaman sorgum juga bisa dijadikan sumber pakan alternative untuk
ternak. Kajian lapangan tentang pemupukan tanaman sorgum telah dilakukan di lahan
kering, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem MT. 2016. Penelitian ini
bertujuan untuk mempelajari pengaruh kombinasi pupuk organik dan anorganik
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman sorgum. Penelitian menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) tiga perlakuan diulang sebanyak lima kali. Perlakuannya adalah:
p 1 (cara petani) = 100 kg urea / ha; p 2 (rekomendasi) = 200 kg urea / ha + 200 kg
Phonska / ha + 2,50 ton pupuk organik / ha; dan p 3 (introduksi) = 100 kg urea / ha +
200 kg Phonska / ha + 400 liter Bio Urine / ha + 2,50 ton pupuk organik / ha. Parameter
tanaman yang diamati, diantaranya tinggi tanaman 45 HST, waktu panen, panjang
malai, produktivitas biji dan produktivitas pakan sebagai sumber pakan (t / ha). Analisis
usahatani juga dilakukan untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dengan
menggunakan B / C ratio. Analisis statistik menunjukkan perlakuan berpengaruhn nyata
terhadap semua parameter tanaman yang diamati. Produktivitas biji tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan p 2 (rekomendasi), yaitu 2,75 t / ha. Demikian juga hasil analisis rasio B /
C, semua perlakuan menunjukkan B/c ratio > 1.00.
Kata kunci: pupuk organik dan anorganik, sorgum dan lahan kering
PENDAHULUAN
Sorgum (Sorghum bicolor L.Moench) merupakan salah satu tanaman bahan
pangan alternatif penting di Indonesia. Kebanyakan produksinya digunakan sebagai
bahan makanan, minuman, pakan ternak, dan kepentingan industri. Berbagai usaha
dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonsia yang
semakin meningkat, diantaranya adalah peningkatan produksi pangan melalui
peningkatan produktivitas dan pemasyarakatan penganekaragaman pangan yang salah
satunya adalah pengembangan tanaman pangan alternatif seperti tanaman sorgum.
Sorgum merupakan salah satu komoditas pertanian yang sudah lama dikenal di
Indonesia. Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) mempunyai potensi penting sebagai
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sumber karbohidrat bahan pangan, pakan ternak, dan komoditi ekspor. Muui et al. (2013)
menyatakan biji sorgum mempunyai banyak manfaat, diantaranya (1) sebagai sumber
bahan pangan alternatif selain jagung dan gandum, (2) untuk bahan baku industri seperti
untuk sirup, alkohol, lilin, pati, minyak goreng maupun biofuel, serta (3) dapat diolah
menjadi berbagai bentuk olahan seperti untuk mie, roti, tape, maupun dikonsumsi
langsung dengan cara dikukus.
Selain itu, tanaman sorgum mempunyai keistimewaan yaitu lebih tahan terhadap
cekaman lingkungan bila dibandingkan dengan tanaman palawija lainnya, seperti lahan
kering. Potensi yang dimiliki tanaman sorgum ini dapat digunakan sebagai suatu upaya
pemberdayaan lahan kering/tegal/kebun yang luasnya mencapai 123.741 hektar
(Pusdatin, 2014) dan lahan kritis yang ada di Bali yang luasannya mencapai 14.434 hektar
(Anon., 2013). Secara umum, lahan kering daerah tropika basah di Bali didominasi oleh
jenis tanah yang termasuk dalam golongan/ordo Alfisol, Ultisol dan Oksisol (NAP, 1982
dalam Syekhfani, 1991). Tanah-tanah yang termasuk dalam ordo ini dicirikan oleh
tingkat kemasaman yang tinggi defisiensi unsur N, P, K, Ca dan Mg (Sanchez, 1992;
Kang dan Juo, 1983), fiksasi P dan anion lain kuat, kadar lengas dan kapasitas simpan
lengas tanah rendah dan rentan terhadap erosi (Sudjadi, 1984., Notohadiprawiro, 1989),
yang menyebabkan produktivitas lahan kering rendah (Luthful Hakim, 2002), sehingga
menjadi kendala dalam pengembangannya. Selain produktivitas lahan rendah, umumnya
lahan kering memiliki kelerengan curam, dan kedalaman/solum dangkal yang sebagian
besar terdapat di wilayah bergunung (kelerengan > 30%) dan berbukit (kelerengan
15−30%) (Hidayat dan Mulyani 2002). Keterbatasan air pada lahan kering juga
mengakibatkan usaha tani tidak dapat dilakukan sepanjang tahun.
Beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis tanaman
pangan di lahan kering agar dapat berhasil, antara lain : a) memilih jenis tanaman yang
sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, b) memilih jenis tanaman yang sesuai dengan
kondisi sosial ekonomi masyarakat (tanaman disenangi petani, teknologinya mudah, tidak
memerlukan masukan tinggi, sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja), c) sejalan dengan
kebijakan pemerintah daerah setempat, d) mendukung usaha konservasi tanah dan air.
Tanaman sorgum merupakan tanaman yang layak untuk dipertimbangkan untuk
pengembangannya di lahan kering, karena tanaman sorgum mampu beradaptasi pada
daerah yang luas, mulai dari daerah iklim tropis - kering sampai daerah beriklim basah.
Cara budidayanya mudah dengan biaya relatif murah, dapat ditanam secara monokultur
maupun tumpangsari dan mempunyai kemampuan untuk tumbuh kembali setelah
dilakukan pemangkasan pada batang bawah dalam satu kali tanam dengan hasil yang
tidak jauh berbeda, tergantung pemeliharaan tanamannya.
Budidaya tanaman sorgum di Indonesia, terutama di Bali masih belum intensif
dilakukan oleh masyarakat, padahal potensinya sangat baik untuk memenuhi kebutuhan
pakan ternak yang selama ini didominasi oleh pakan impor. Permasalahannya adalah
produktivitas biji sorgum masih rendah yaitu kisaran 2,0-3,5 ton per hektar, bahkan ada
yang dibawah 1,0 ton/ha (Puspitasari et al., 2012; Sirappa, 2003) sementara potensinya
dapat mencapai lebih dari 4,0 ton per hektar. Kenyataan ini merupakan peluang sekaligus
tantangan agar produktivitas sorgum ditingkat petani dapat meningkat dengan
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memperbaiki berbagai aspek budidaya tanaman sorgum, diantaranya dengan pemberian
pupuk organik dan anorganik secara berimbang.
Tanaman sorgum diketahui sangat respon terhadap pemupukan, terutama pupuk
N, P dan K, baik yang berasal dari pupuk organik baik yang padat maupun yang cair dan
pupuk anorganik. Hal ini sangat berkaitan dengan perananan dari unsur hara N, P dan K
yang penting dalam proses pembentukan khlorofil, protein biji, sumber energi, perbaikan
sistem perakaran, memacu proses membuka dan menutupnya stomata melalui
peningkatan aktivitas turgor sel dan proses lain yang berkaitan dengan proses fisilogis
tanaman. Hasil penelitian Almodares et al. (2006) menunjukkan bahan kering tanaman
sorgum meningkat sebesar 47,70 % bila tanaman sorgum dipupuk dengan dosis 100 kg N
per hektar dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk N (kontrol). Roy dan Khandaker
(2010) menyatakan bahwa tinggi tanaman sorgum secara bertahap meningkat seiring
dengan meningkatnya dosis pupuk P. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi
pupuk P memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan bahan kering tanaman,
sebagai sumber pakan. Almodares et al. (2006) menyatakan bahwa peningkatan dosis
pupuk K yang berupa kalium sulfat akan meningkatkan jumlah biji per malai, bobot 100
biji, serta panjang malai.
Pengkajian mengenai pemanfaatan pupuk organik padat dan cair yang
dikombinaskan dengan pupuk anorganik pada tanaman sorgum di lahan kering di Bali
belum banyak dilakukan. Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka
pengkajian ini dilakukan. Pengkajian ini bertujuan untuk mempelajari pertumbuhan dan
produksi tanaman sorgum sebagai sumber pangan dan pakan alternatif ternak sapi yang
dipupuk dengan pupuk organik dan anorganik di lahan kering di Bali.
METODOLOGI
Tempat dan Waktu
Pengkajian untuk mempelajari pengaruh pupuk organic dan anorganik pada tanaman
sorgum ini dilaksanakan di lahan milik petani, di Desa Bunutan, Kecamatan Abang,
Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kajian pemupukan ini dilaksanakan pada MT.
2016.
Bahan dan Alat Pengkajian
Bahan yang digunakan dalam pengkajian ini adalah benih Sorgum, Nitrogen (urea),
Phonska, fungisida (Dithane M-45), pupuk organik (kompos), bio urine, air, dan bahan
lain yang mendukung pengkajian ini. Sedangkan alat yang digunakan adalah cangkul,
sabit kecil, knapsack/sprayer, tugal, label, tali plastik, ember, pisau, meteran, timbangan
analitik, gembor, alat tulis dan kalkulator serta peralatan lain yang mendukung
pelaksanaan pengkajian ini.
Rancangan Percobaan
Pengkajian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) tiga perlakuan diulang lima
kali. Perlakuan kombinasi pupuk organik dan anorganik yang dikaji ditampilkan pada
Tabel 1 di bawah ini.
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Tabel 1. Perlakuan Kombinasi Pupuk Organik dan Anorganik pada Tanaman Sorgum di
Lahan Kering di Bali
Perlakuan
Urea (kg ha- Phonska (kg ha- Pupuk Organik (t haBio urine (l
1
1
1
)
)
)
ha-1)
p1
100
p2
200
200
2,50
p3
100
200
2,50
400
Keterangan : p 1 = cara petani; p 2 = rekomendasi; p 3 = introduksi
Prosedur Pelaksanaan Pengkajian
Lahan petani yang akan digunakan sebagai percobaan dibersihkan dari gulma dan
sisa tanaman yang terdapat pada lahan. Lahan diolah dengan menggunakan cangkul
dengan kedalaman olah tanah ± 25 cm. Pengolahan dilakukan hingga tanah menjadi
gembur dan pada saat pengolahan tanah terakhir ini diberi pupuk organik (kompos) sesuai
perlakuan.
Petak percobaan merupakan petakan alami petani. Penanaman dilakukan dengan
menugal sedalam ± 3 cm sebanyak 3-5 benih per lubang tanam yang sebelumnya telah
direndam air selama 10 menit, guna mempercepat perkecambahan. Jarak tanam yang
digunakan 70 x 15 cm. Penjarangan dilakukan pada saat tanaman berumur 2 – 3 minggu
setelah tanam dengan cara memotong tanaman menggunakan pisau cutter dan
meninggalkan dua tanaman yang sehat. Penyiangan dilakukan pada umur tanaman 15
HST dan 30 HST.
Penyiangan dilakukan dengan menggunakan cangkul. Pemberian nitrogen dibagi
atas dua kali, dimana 1/3 bagian pada umur tanaman 10 HST, bersamaan dengan pupuk
Phonska seluruhnya, sisanya 2/3 diberikan pada umur 4 MST. Pemupukan dilakukan
dengan cara menabur pada larikan dengan jarak ± 5 cm dari lubang tanam lalu ditutup
dengan tanah. Pemberian bio urine diberikan sebanyak 8 (delapan) kali, setiap 10 hari
sekali, dan dimulai pada umur tanaman 20 HST. Bio urine 50 liter per hektar diencerkan
lima kali dan diberikan sesuai dengan luas petakan dengan menggunakan gembor pada
saat umur tanaman 20 HST sampai dengan umur 90 HST. Pemanenan dilakukan 3 kali
dimana saat tanaman telah matang secara visual, yaitu; pada saat biji-biji telah bernas dan
keras, daun berwarna kuning. Panen dilakukan dengan menggunakan gunting, dipotong
sekitar 10 - 15 cm dibawah tangkai malai. Kemudian dijemur di bawah sinar matahari
selama 1 minggu dan kemudian dirontokkan untuk mengambil bijinya.
Variabel Tanaman yang Diamati
Peubah tanaman yang diamati adalah tinggi tanaman umur 45 dan saat panen
(cm), jumlah daun saat panen (helai), berat daun (t ha-1), berat batang (t ha-1), dan potensi
produksi biji sorgum (t ha-1).
Analisis data
Data yang diperoleh, dianalisis variansi menurut rancangan lingkunga Rancangan
Acak Kelompok (RAK). Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dilakukan pada faktor perlakuan
untuk menunjukkan pengaruh yang signifikan (Gomez dan Gomez, 1984).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara visual tinggi tanaman sorgum pada umur 45 HST terlihat merata, namun
demikian setelah diamati dan dianalisis secara statistik, tinggi tanaman sorgum
menujukkan perbedaan yang nyata, demikian juga halnya dengan tinggi tanaman saat
panen. Tinggi tanaman tertinggi pada umur 45 HST terlihat pada perlakuan p 1 , dan
berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan pada saat panen,
tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh perlakuan p1 juga, tap hanya berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan p 0 .
Tabel 2. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Pupuk Organik dan Anorganik Terhadap Tinggi
Tanaman 45 HST, Saat Panen dan Jumlah Daun Tanaman Sorgum di Lahan
Kering di Bali
Perlakuan
Tinggi tanaman 45
Tinggi tanaman saat panen
Jumlah daun
HST (cm)
(cm)
(helai)
p0
105,90a
237,33a
7,93a
p1
130,80c
247,67b
8,07a
p2
118,60b
245,00b
8,07a
BNT 5 %
11,50
3,50
tn
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf BNT 5 %; p 1 = cara petani; p 2 = rekomendasi; p 3 =
introduksi; tn = tidak nyata
Hasil analisis statistik terhadap jumlah daun dan berat daun basah per hektar
disajikan pada Tabel 2 dan 3. Hasil analisis menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata
hanya terhadap berat daun basah. Jumlah daun sorgum yang dihasilkan berkisar antara
7,93 s/d 8,07 daun per batang. Sedangkan berat daun basah per hektar tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan p 1 , yaitu 1,88 ton per hektar dan hanya berbeda nyata bila dibandingkan
dengan perlakuan p 0 . Hasil analisis statistic terhadap berta batang basah per hektar dan
panjang malai disajikan pada Tabel 2. Hasil analisis menunjukkan perlakuan berpengaruh
nyata terhadap berat batang basah, sedangkan terhadap panjang malai perlakuan
menunjukkan pengaruh yang tidak nyata. Berat batang basah tertinggi dihasilkan oleh
perlakuan p 2 , yaitu 9,58 ton per hektar dan hanya berbeda nyata bila dibandingkan
dengan p 0 . Sedangkan untuk panjang malai yang dihasilkan berkisar antara 24,22 s/d
24,48 cm.
Hasil analisis terhadap produksi biji disajikan pada Tabel 4. Hasil analisis statistik
menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata terhadap produksi biji sorgum per hektar.
Produksi biji kering per hektar tertinggi dihasilkan oleh perlakuan p 1 , yaitu 2,75 ton per
hektar dan hanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan p 0 .
Tabel 3. Pengaruh Kombinasi Perlakuan Pupuk Organik dan Anorganik Terhadap Berat
Daun, Berat Batang dan Panjang Malai Tanaman Sorgum di Lahan Kering di
Bali
Perlakuan
Berat daun basah
Berat batang basah
Panjang malai
-1
-1
(t ha )
(t ha )
(cm)
p0
1,69a
8,16a
24,22a
p1
1,88b
9,41b
24,48a
p2
1,83b
9,58b
24,35a
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BNT 5 %
0,10
1,20
tn
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf BNT 5 %; p 1 = cara petani; p 2 = rekomendasi; p 3 =
introduksi; tn = tidak nyata.
Tabel 4.

Pengaruh Kombinasi Perlakuan Pupuk Organik dan Anorganik terhadap
Produksi Biji Tanaman Sorgum di Lahan Kering Di Bali
Perlakuan
Produksi biji (t ha-1)
p0
1,95a
p1
2,75b
p2
2,60b
BNT 5 %
0,25
Keterangan : angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf BNT 5 %; p 1 = cara petani; p 2 = rekomendasi; p 3 =
introduksi.
Lahan di tempat pengkajian merupakan lahan kering yang cukup potensial bagi
budidaya pertanian terutama tanaman pangan terutama tanaman sorgum yang sebaran
yang cukup luas di bali timur terutama di Kabupaten Karangasem. Masalah utama dalam
pemanfaatan lahan kering adalah rendahnya kandungan bahan organik dan unsur hara
makro dan mikro pada lapisan tanah atas (miskin hara) dan potensi erosi cukup tinggi
serta keterbatasan air. Sehingga dengan demikian pemberian pupuk organik baik dalam
bentuk padat maupun cair yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik dalam bentuk
Phonska (N, P, dan K) berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
sorgum, kecuali terhadap jumlah daun dan panjang malai. Jumlah daun dan panjang malai
yang tidak berbeda nyata diduga disebabkan oleh sifat genetik tanaman sorgum dalam
memanfaatkan lingkungan. Hasil penelitian Prasetyo et al. (2014) menunjukkan
pemberian pupuk organik sampai dosis 10 ton/ha pada lahan kering dengan jenis tanah
Alfisol dapat memperbaiki sifat fisik tanah melalui penurunan berat isi tanah,
peningkatan porositas dan kemantapan agregat dan selain itu dapat meningkatkan
produktivitas tanaman. Selain memperbaiki sifat fisik tanah pemberian bahan organik
juga dapat memperbaiki sifat kimia tanah melalui penigkatan pH tanah, peningkatan
kandungan bahan organik tanah, K-tukar, Mg-tukar dan KTK (Zulkarnain et al., 2013).
Pada Tabel 2 juga terlihat pemberian pupuk anorganik dalam hal ini pupuk urea
sebagai sumber hara N, Phonska sebagai sumber hara N, P dan K, dapat meningkatkan
pertumbuhan dan hasil sorgum secara nyata, kecuali pada jumlah daun dan panjang malai
saat panen. Peningkatan pertumbuhan dan hasil dari tanaman sorgum disebabkan oleh
karena peran dari masing-masing hara yang ditambahkan ke dalam tanah. Unsur hara N
diperlukan untuk (Agus, 2013) : (1) pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif
tanaman, seperti daun, batang dan akar, (2) berperan penting dalam hal pembentukan
hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis, (3) membentuk protein, lemak
dan berbagai persenyawaan organik, (4) meningkatkan mutu tanaman penghasil daundaunan, dan (5) meningkatkan perkembangbiakan mikro-organisme di dalam tanah
(Anon., 2013). Peranan pemberian pupuk organik cair (bio urin) sapi terlihat hanya
berperan nyata pada berat batang basah tanaman sorgum, yaitu pada perlakuan p 3 (Tabel
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3), tapi hanya berbeda nyata dengan perlakuan p 0 . Pupuk organik cair (bio urin) yang
ramah lingkungan yang berasal dari limbah ternak itu diharapkan bisa mengurangi
ketergantungan petani terhadap pupuk urea atau pupuk kimia lainnya. Pupuk organic,
baik padat maupun cair mempunyai efek jangka panjang yang baik bagi tanah, yaitu
dapat memperbaiki sifat fisik tanah seperti struktur tanah. Selain itu bio urine juga
mengandung unsur hara walaupun dalam jumlah yang kecil, diantaranya : N (1,40 %); P
(0,03 %); dan K (1,60 %) (Anon., 2015). Rendahnya kandungan unsure hara pada bio
urin menyebabkan perlakuan p 3 dan p 2 tidak berbeda nyata, namun dengan diberikan
setiap 10 hari sekali menyebabkan tanaman sorgum dapat menyerap unsur ini pada saat
tanaman memerlukannya.
Selain unsur N, phonska juga mengandung unsur P dan K. Fungsi fosfor (P)
adalah untuk pembelahan sel, pembentukan bunga, buah dan biji. Selain itu fosfor juga
berfungsi untuk mempercepat pematangan buah, dan lainnya (Anon., 2013). Sedangkan
unsur hara K, berfungsi diantaranya : (1) membentuk dan mengangkut karbohidrat, (2)
mengatur pergerakan stomata, (3) memperkuat tegaknya batang sehingga tanaman tidak
mudah roboh, (4) membuat biji tanaman menjadi lebih berisi dan padat, (5) meningkatkan
kualitas buah karena bentuk, kadar, dan warna yang lebih baik, (6) membuat tanaman
menjadi lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dan (7) membantu perkembangan akar
tanaman (Anon., 2012). Pada Tabel 3, juga terlihat potensi hijauan tanaman sorgum
sebagai pakan alternatif ternak sapi tertinggi dihasilkan oleh perlakuan P 3 , yaitu 9,58
ton/ha, walaupun secara statistik tidak berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan
P 2 . Sedangkan potensi produksi sorgum tertinggi dihasilkan oleh perlakuan p 2 , hal ini
didukung oleh komponen pertumbuhan (tinggi tanaman) dan komponen hasil (berat daun
basah, dan berat batang basah) yang lebih tinggi bila dibadingkan dengan perlakuan
lainnya.
Analisis Usaha Tani
Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh petani dengan
membudidayakan tanaman sorgum di lahan kering, maka dilakukan analisis usaha tani
berdasarkan B/C ratio. Hasil analisis usahatani didapatkan menunjukkan B/C ratio > 1,00.
Hal ini menunjukkan bahwa budidaya tanaman sorgum layak untuk diusahakan dan
dikembangkan karena menguntungkan dan meningkatkan pendapatan petani (Tabel 5).
Tabel 5. Hasil Analisis Usaha Tani per Hektar dari Tanaman Sorgum yang ditanam di
Kab. Karangasem MT. 2016
Biaya Produksi
Perlakuan
P0
P1
P2
Saprodi
Benih (kg)
560,000
560,000
560,000
Pupuk(urea, Ponska dan
pupuk organik)
1,800,000
1,800,000
1,800,000
Pestisida
500,000
500,000
500,000
Tenaga kerja
Persiapan
750,000
750,000
750,000
Pengolahan lahan
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Tanam
1,500,000
1,500,000
1,500,000
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Pemeliharaan
Panen
Lain-lain
Total biaya (Rp.,-)
Hasil (t/ha)
Hasilxharga
(Rp.
15.000/kg)
Pendapatan
B/C Ratio

2,000,000
1,200,000
1,500,000
11,810,000
1,95

2,000,000
1,200,000
1,500,000
11,810,000
2,75

2,000,000
1,200,000
1,500,000
11,810,000
2,60

29,250,000
17,440,000
1,48

41,250,000
29,440,000
2,49

39,000,000
27,190,000
2,30

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya adalah :
1. Perlakuan yang dikaji berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter tanaman yang
diamati, kecuali jumlah daun dan panjang malai.
2. Potensi hasil tertinggi biji sorgum dihasilkan oleh perlakuan p 2 .
3. Potensi hasil tertinggi hijauan sorgum sebagai pakan alternatif ternak sapi dihasilkan
oleh perlakuan p 3 .
4. Budidaya tanaman sorgum di lahan kering layak untuk diusahakan dan dikembangkan
karena menguntungkan.
5. Kajian dengan topik yang sama pada musim tanam dan lokasi yang sama atau
berlainan perlu dilakukan unuk mengetahui daya adaptasi dari tanaman sorgum
sebagai pakan alternatif untuk ternak sapi.
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KAJIAN SISTEM TANAM LEGOWO TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN HASIL JAGUNG VARIETAS LAMURU DAN BIMA 19 URI
DI LAHAN KERING
Marthen P. Sirappa, Ketut Indrayana, Syamsuddin
Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Jln Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju
Email: mpsirappa@gmail.com; mpsirappa_64@yahoo.co.id
ABSTRAK
Kajian sistem tanam jagung terhadap pertumbuhan dan hasil jagung varietas Lamuru
dan Bima 19 URI di lahan kering dilaksanakan di lahan petani di desa Tobadak,
kecamatan Tobadak, kabupaten Mamuju Tengah, provinsi Sulawesi Barat. Kajian
berlangsung dari bulan April sampai dengan Juli 2016. Tujuan pengkajian adalah
mengetahui pengaruh perbaikan sistem tanam terhadap pertumbuhan dan hasil jagung
varietas Lamuru dan Bima 19 URI di lahan kering. Kajian disusun dalam Rancangan
Acak Kelompok dengan tiga ulangan. Perlakuan sistem tanam yang dikaji adalah T1=
Legowo 2:1, jarak tanam (100-50) cm x 20 cm (1 tanaman/ lubang); T2= Legowo 2:1,
jarak tanam (80-40) cm x 20 cm (1 tanaman/lubang); T3= sistem tanam biasa, 75 cm x
20 cm (1 tanaman/lubang). Varietas yang ditanam adalah Lamuru (komposit) dan Bima
19 URI (hibrida). Dosis pupuk yang digunakan adalah 300 kg NPK/ha dan 200 kg
urea/ha. Teknologi budidaya lainnya berdasarkan PTT jagung.
Hasil kajian
menunjukkan bahwa sistem tanam legowo dengan jarak tanam (80-40) cm x 20 cm (1
tanaman/lubang) rata-rata memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan
sistem tanam lainnya. Rata-rata produktivitas yang dicapai sekitar 7,72 t/ha pipilan
kering, sedangkan sistem tanam yang umum dilakukan sebesar 6,36 t/ha pipilan kering.
Varietas kompoisit Lamuru rata-rata memberikan hasil yang lebih tinggi (6,84 t/ha
pipilan kering) dibandingkan dengan varietas hibrida Bima 19 URI (6,65 t/ha pipilan
kering). Penerapan inovasi teknologi PTT jagung yaitu sistem tanam legowo 2:1 dengan
jarak tanam (80-40) cm x 20 cm (1 tanaman/lubang) dapat meningkatkan hasil sekitar
1,36 t/ha (21,38%) dibandingkan dengan sistem tanam yang umum atau rata-rata
meningkat sekitar 58,85% dibandingan dengan rata-rata hasil jagung Provinsi Sulawesi
Barat.
Kata Kunci : Sistem tanam legowo, jagung hibrida dan komposit, lahan kering.
PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu komoditas pangan penting mengingat permintaan
yang terus meningkat selain sebagai komoditas pangan utama, juga merupakan pensuplai
bahan baku energi nabati, dan bahan pakan ternak. Hal tersebut tercermin dari masih
tingginya permintaan jagung dari beberapa negara importir seperti India dan China.
Amerika Serikat dan Australia sebagai produsen jagung terbesar dunia, namun saat ini
tidak mampu memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri (Prayitno 2009, Haryono 2012).
Di Indonesia, jagung merupakan penyumbang terbesar kedua pendapatan domestik bruto
setelah padi.
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Produktivitas jagung yang dicapai Indonesia sedikit di atas rata-rata produktivitas
dunia (sekitar 4,50 ton/ha), tetapi masih jauh di bawah produktivitas jagung di Israel yang
mencapai sekitar 29,5 ton/ha. Di negara-negara lain seperti Timur Tengah lainnya
berkisar 15-20 ton/ha, di Eropa 9-12 ton/ha, di Amerika Serikat 9 ton/ha, dan China 5,7
ton/ha. Indonesia menempati urutan ke-57 dari 167 negara penghasil jagung dunia
(Direktorat Pangan dan Pertanian 2013).
Permintaan jagung ke depan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan
seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan industri pakan ternak,
peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pingali (2001) menyatakan bahwa
permintaan jagung dunia diperkirakan akan meningkat dari 558 juta ton pada tahun 1995
menjadi 837 juta ton pada tahun 2020, sedangkan di Indonesia, kebutuhan jagung tahun
2019 diperkirakan sebesar 27,8 juta ton (Dirjen Tanaman Pangan 2016).
Produksi jagung dalam negeri tahun 2015 sebesar 19,83 juta ton belum mampu
memenuhi kebutuhan jagung nasional sebesar 22,08 juta ton sehingga dilakukan impor.
Salah satu strategi untuk pemenuhan kebutuhan jagung adalah peningkatan produksi dan
produktivitas melalui penerapan inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut adalah
pengelolaan tanaman terpadu (PTT) jagung. Komponen utama PTT jagung meliputi
pemakaian benih varietas unggul bermutu seperti penggunaan jagung hibrida,
peningkatan populasi dengan pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang dan
pemakaian pupuk organik, dan pengelolaan pengairan.
Varietas unggul merupakan salah satu teknologi yang berperan penting dalam
peningkatan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Varietas sebagai salah satu
komponen produksi telah memberikan sumbangan dalam peningkatan produksi. Untuk
mencapai hasil maksimal dari penggunaan varietas baru, diperlukan lingkungan tumbuh
dan komponen teknologi lainnya yang sesuai. Selaian penggunaan varietas unggul,
populasi tanaman merupakan salah satu komponen teknologi yang berpengaruh terhadap
produksi tanaman jagung. Populasi tanaman jagung yang ideal dalam meningkatkan
produksi jagung adalah sekitar 66.000 – 75.000 tanaman/ha dengan jarak tanam anjuran
75 x 20 cm (2 tanaman/ lubang) atau 75 x 40 cm (1 tanaman/lubang). (Badan Litbang
Pertanian 2009; Anonim 2016; 2016 a; 2016 b). Populasi ideal tersebut juga dapat
dicapai melalui pengaturan jarak tanam, diantaranya dengan sistem tanam legowo.
Sistem tanam legowo umumnya dikenal pada pertanaman padi sawah dengan
tujuan utama untuk meningkatkan hasil gabah per satuan luas lahan. Namun sistem tanam
legowo pada pertanaman jagung tujuan utamanya adalah: (1) meningkatkan penerimaan
intensitas cahaya matahari pada daun, dan diharapkan hasil asimilasi meningkat sehingga
pengisian biji dapat optimal, dan (2) memudahkan pemeliharaan tanaman, terutama
penyiangan gulma baik secara manual maupun dengan herbisida, pemupukan, serta
pemberian air.
Sistem tanam legowo yang diterapkan pada jagung adalah legowo 2:1, berarti
setiap dua baris tanaman diselingi satu barisan kosong yang memiliki jarak dua kali dari
jarak tanaman antar baris. Untuk menggantikan populasi tanaman pada baris yang
kosong, jumlah tanaman pada setiap baris yang berdekatan dengan baris yang kosong
ditambah sehingga jarak tanam dalam barisan menjadi lebih rapat.
700

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Untuk mempertahankan populasi tanaman antara 66.000 – 75.000 tanaman/ha,
maka jarak tanam legowo yang dapat diterapkan adalah: (a) (100 - 50) cm x 20 cm (1
tanaman/ lubang) atau (100 – 50) cm x 40 cm (2 tanaman/lubang) (populasi 66.000
tanaman/ha), dan (b) (80-40) cm x 20 cm (1 tanaman/lubang) atau (80-40) cm x 40 cm (2
tanaman/lubang) (populasi 75.000 tanaman/ha).
Srihartanto et al. dalam Anonim (2016 c) melaporkan bahwa sistem tanam jajar
legowo dapat meningkatkan produktivitas jagung. Hasil penelitian Balitbangtan tahun
2014 dan 2015 di Grobogan dan Demak menunjukkan bahwa sistem tanam jajar legowo
2:1 dengan jarak tanam (70 - 40) cm x 25 cm (1 tanaman/lubang) atau (100 – 50) cm x 25
cm (1 tanaman/ lubang) memberikan hasil yang lebih tinggi (9,11 t/ha) dibandingkan
dengan sistem tanam anjuran 70 cm x 40 cm (2 tanaman/lubang) sebesar 8,99 t/ha
(Anonim, 2016 d).
Berdasarkan uraian tersebut, dilakukan kajian perbaikan sistem tanam budidaya
jagung untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan produktivitas jagung
hibrida dan komposit di lahan kering.
BAHAN DAN METODOLOGI
Bahan dan Alat
Bahan dan alat yang digunakan dalam kajian ini antara lain benih jagung hibrida dan
komposit, pupuk anorganik, pestisida dan herbisida, peralatan lapangan dan alat tulis
menulis.
Metode Pelaksanaan Kajian
Kajian dilaksanakan di desa Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di lahan kering
milik petani seluas 1,5 ha. Pengkajian berlangsung dari bulan April sampai dengan Juli
2016. Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbaikan sistem tanam
terhadap pertumbuhan dan hasil jagung hibrida dan komposit di lahan kering. Pengkajian
disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok dengan tiga kali ulangan.
Perlakuan sistem tanam yang dikaji adalah T1= Legowo 2:1, jarak tanam (100-50)
cm x 20 cm (1 tanaman/ lubang); T2= Legowo 2:1, jarak tanam (80-40) cm x 20 cm (1
tanaman/ lubang); T3= Sistem tanam biasa, 75 cm x 20 cm (1 tanaman/lubang). Varietas
yang ditanam adalah Lamuru (komposit) dan Bima 19 URI (hibrida). Dosis pupuk yang
digunakan adalah 300 kg NPK/ha dan 200 kg urea/ha sesuai hasil analisis tanah dengan
menggunakan PUTK. Teknologi budidaya lainnya berdasarkan PTT jagung.
Lahan yang ditanami tanpa olah tanah sesuai dengan kondisi setempat. Lahan
terlebih dahulu disemprot dengan herbisida, selanjutnya gulma dikumpulkan dan dibakar.
Benih jagung ditempatkan dalam lubang dengan cara ditugal, kemudian ditutup dengan
tanah. Selanjutnya dibuat saluran drainase. Setengah dari dosis pupuk urea dan NPK
diberikan pada umur tanaman 7-10 hari setelah tanam (hst) sebagai pupuk dasar, dan
sisanya diberikan sebagai pupuk susulan pada umur 30-35 hst.
Parameter yang diukur adalah data komponen pertumbuhan dan hasil tanaman.
Data komponen pertumbuhandan hasil tanaman tersebut ditabulasi dan dianalisis secara
deskriftif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik dan Potensi Lahan
Lokasi kajian terletak di desa Tobadak dengan luas wilayah 86,42 km2, mempunyai
topografi datar, dan tergolong rawa lebak dangkal. Menurut Najiyati dan Muslihat dalam
Anonim (2016 d), tanah jenis ini merupakan tanah yang sering tergenang dengan luapan
air sungai dan air hujan pada saat terjadi hujan lebat dengan ketinggian genangan air
kurang dari 50 cm dengan periode genangan kurang dari 3 bulan. Masalah yang sering
dijumpai pada lahan lebak terutama adalah datangnya genangan air banjir yang tidak
menentu dan mendadak.
Hasil analisis tanah cepat dengan menggunakan Perangkat Uji Tanah Kering
(PUTK) menunjukkan bahwa status hara tanah di lokasi pengkajian adalah pH tanah
tergolong agak masam, C-organik rendah, P rendah dan K sedang. Berdasarkan status
hara tersebut, dosis rekomendasi pupuk untuk jagung varietas unggul adalah 300-350 kg
urea, 175-250 kg
SP-36, dan 75 KCl kg/ha atau setara dengan 200 kg Urea dan
300 kg NPK Phonska/ha.
Jagung merupakan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan kedua setelah
padi sawah di kabupaten Mamuju Tengah dengan luas panen dan produktivitas masingmasing sebesar 8.075 ha dan 4,75 t/ha (BPS Kabupaten Mamuju Tengah 2016).
Sedangkan di kecamatan Tobadak, tanaman jagung menempati areal panen terluas
pertama (1.881 ha) dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya dengan produktivitas
4,21 t/ha (BPS Kecamatan Tobadak 2016).
Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung
Pengaruh Sistem Tanam terhadap Pertumbuhan Tanaman
Secara umum hasil kajian yang dilakukan di desa Tobadak, kabupaten Mamuju
Tengah menunjukkan bahwa sistem tanam legowo rata-rata memberikan pertumbuhan
tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan sistem tanam biasa yang umum dilakukan
selama ini, baik pada umur 30 hst maupun saat panen. Sistem tanam legowo 2:1 dengan
jarak tanam (80-40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang (T2) memberikan pertumbuhan
tanaman (tinggi tanman) tertinggi dibandingkan dengan sistem tanam lainnya, baik pada
varietas komposit Lamuru maupun varietas hibrida Bima 19 URI (Tabel 1). Demikian
juga rata-rata pertumbuhan terbaik diperoleh pada varietas komposit Lamuru
dibandingkan dengan hibrida Bima 19 URI. Hal ini sesuai dengan deskripsi jagung
varietas komposit Lamuru yang mempunyai tinggi tanaman lebih tinggi dibandingkan
dengan jagung varietas hibrida Bima 19 URI. Pertumbuhan tanaman terbaik diperoleh
pada perlakuan sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam (80-40) cm x 20 cm, 1
tanaman/lubang dibandingkan dengan perlakuan sistem tanam lainnya.
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Tabel 1. Komponen Pertumbuhan Jagung pada Perlakuan Sistem Tanam Legowo, Desa
Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, 2016
Varietas
T1
T2
T3
Rataan
.....................................Tinggi Tanaman Umur 30 HST (Cm)
.................................
Lamuru
154,17
159,93
150,43
154,84
Bima 19 URI
141,43
144,03
140,23
141,89
147,80
151,98
145,33
148,37
Rataan
............................................Tinggi Tanaman Saat Panen (Cm)
.................................
Lamuru
212,07
226,80
212,43
217,10
Bima 19 URI
209,00
209,97
208,33
209,10
210,54
218,39
210,38
213,10
Rataan
..................................... Panjang Tongkol tanpa kelobot (Cm)
....................................
Lamuru
15,72
16,05
16,10
15,96
Bima 19 URI
15,55
16,55
16,23
16,12
15,64
16,30
16,17
16,04
Rataan
................................................ Lingkar Tongkol (Cm)
.............................................
Lamuru
13,47
14,01
14,11
13,86
Bima 19 URI
13,77
13,79
14,05
13,87
13,62
13,90
14,08
13,86
Rataan
Keterangan : - T1= Legowo 2:1, jarak tanam (100 – 50) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang
T2= Legowo 2:1, jarak tanam (80 – 40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang
T3= Tanam biasa, jarak tanam (75 x 20) cm, 1 tanaman/lubang
Demikian juga terhadap parameter panjang tongkol tanpa kelobot, perlakuan sistem
tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam (80-40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang rata-rata
memberikan hasil lebih besar dibandingkan dengan sistem tanam lainnya. Namun lingkar
tongkol terbesar diperoleh pada perlakuan sistem tanam biasa (75 x 20 cm, 1
tanaman/lubang) disusul jarak tanam legowo 2:1 (80-40) cm x 20 cm (1 tanaman/lubang).
Varietas hibrida Bima 19 URI rata-rata memberikan panjang tongkol tanpa kelobot dan
lingkar tongkol lebih besar dibandingkan dengan varietas komposit Lamuru. Perlakuan
sistem legowo 2:1 dengan jarak tanam (80-40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang untuk
varietas Bima 19 URI memberikan panjang tongkol terbesar dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan lingkar tongkol terbesar diperoleh pada kombinasi
perlakuan sistem tanam biasa dengan varietas komposit Lamuru (Tabel 1).
Pengaturan sistem tanam pada budidaya jagung berkaitan erat dengan populasi
tanaman per satuan luasan, penerimaan sinar matahari, pemanfaatan hara tanah dan
pemeliharaan tanaman. Sistem tanam legowo lebih ditujukan dalam penerimaan cahaya
matahari pada daun sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
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Pengaruh Sistem Tanam terhadap Produktivitas Tanaman
Sistem tanam legowo rata-rata memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan
dengan sistem tanam lainnya. Bobot tongkol, bobot biji kering/tongkol dan hasil pipilan
kering jagung tertinggi diperoleh pada perlakuan sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak
tanam (80–40) cm x 20 cm (1 tanaman/lubang), baik pada varietas komposit Lamuru
maupun hibrida Bima 19 URI. Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan sistem tanam
legowo 2:1 dengan jarak tanam (80-40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang pada varietas
komposit Lamuru (7,80 t/ha) dibandingkan dengan perlakuan sistem tanam lainnya
(Tabel 2). Di beberapa lokasi lainnya, sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam
tersebut juga merupakan sistem dan jarak tanam yang memberikan hasil terbaik. Hal ini
terkait dengan penerimaan sinar matahari dan pemanfaatan hara yang optimal bagi
tanaman jagung pada sistem tanam dan jarak tanam tersebut.
Tabel 2. Komponen Hasil Jagung pada Perlakuan Varietas dan Jarak Tanam, Desa
Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, 2016
Varietas
T1
T2
T3
Rataan
......................... Bobot Tongkol Tanpa Kelobot (g/tongkol)
...........................
Lamuru
117,00
125,24
110,89
117,71
Bima 19 URI
108,92
125,79
108,26
114,32
112,96
125,52
109,58
116,02
Rataan
......................... Bobot Tongkol Tanaman Sampel (10 Tanaman)
(g) ....................
Lamuru
1.700
1.600
1.417
1.572
Bima 19 URI
1.450
1.567
1.550
1.522
1.575
1.584
1.484
1.547
Rataan
................................Bobot Biji/Tongkol (g)
.........................................
Lamuru
98,28
109,98
106,75
105,18
Bima 19 URI
95,83
104,24
95,37
98,48
97,06
107,11
101,06
101,83
Rataan
..................................... Hasil Pipilan Kering (Ton/Ha)
.....................................
Lamuru
6,63
7,80
6,08
6,84
Bima 19 URI
5,66
7,64
6,65
6,65
6,15
7,72
6,37
6,75
Rataan
Keterangan : - T1= Legowo 2:1, jarak tanam (100 – 50) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang
T2= Legowo 2:1, jarak tanam (80 – 40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang
T3= Tanam biasa, jarak tanam (75 x 20) cm, 1 tanaman/lubang
Varietas Lamuru rata-rata memberikan hasil tanaman jagung yang lebih baik
dibandingkan dengan varietas Bima 9 URI. Hasil konversi dari sample petakan
menunjukkan bahwa varietas Lamuru mampu memberikan hasil rata-rata 6,84 t/ha pipilan
kering, sedangkan varietas Bima 19 URI sebesar 6,65 t/ha pipilan kering. Hal ini diduga
karena varietas Bima 19 URI tidak adaptif pada lahan rawa yang bersifal masam, dimana
lokasi kajian mempunyai pH tanah yang agak masam.
Sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam (80– 40) cm x 20 cm (1 tanaman/
lubang), baik pada varietas komposit Lamuru maupun hibrida Bima 19 URI rata-rata
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memberikan hasil pipilan kering lebih tinggi dibandingkan perlakuan sistem yang lebih
lebar atau sistem tanam anjuran selama ini. Juga lebih tinggi dibandingkan dengan ratarata hasil jagung Sulawesi Barat yaitu 4,86 t/ha (BPS Provinsi Sulawesi Barat 2016). Hal
ini sangat erat kaitannya dengan populasi tanaman per satuan luasan, disamping pengaruh
penerimaan sinar matahari dan pemanfaatan hara tanaman serta faktor lainnya yang
mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Hasil kajian pada perlakuan sistem tanam/jarak tanam menunjukkan bahwa
perbedaan hasil pipilan kering jagung yang diperoleh lebih disebabkan karena perbedaan
populasi tanaman, dimana pada jarak tanam yang lebih lebar, yaitu sistem legowo 2:1
dengan jarak tanam (100–50) cm x 20 cm (1 tanaman/lubang), populasi tanaman sekitar
66.000 tanaman/ha, pada sistem tanam legowo 2:1 dengan jarak tanam (80–40) cm x 20
cm (1 tanaman/ lubang) populasi tanaman sekitar 75.000 tanaman/ha, sedangkan pada
jarak tanam anjuran 75 x 40 cm (2 tanaman/lubang) atau 75 x 20 cm (1 tanaman/lubang),
populasi tanaman hanya sekitar 66.667 tanaman/ha. Saidah et al. (2004) dan Edi dan
Silvia (2009) melaporkan bahwa penerapan inovasi teknologi yang sesuai dengan kondisi
lahan dapat meningkatkan hasil panen dan pendapatan usahatani jagung di lahan
marginal.
Perlakuan sistem tanam yang memberikan hasil jagung tertinggi diperoleh pada
sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam (80–40) cm x 20 cm (1
tanaman/lubang) yaitu 7,72 t/ha, yaitu 7,80 t/ha untuk varietas Lamuru dan 7,64 t/ha
untuk varietas Bima 19 URI. Rata-rata hasil jagung yang diperoleh pada kajian perbaikan
budidaya jagung, yaitu pengaturan jarak tanam memberikan hasil yang lebih tinggi
dibandingkan dengan rata-rata hasil jagung Sulawesi Barat (4,86 t/ha), Mamuju Tengah
(4,75 t/ha) maupun Tobadak (4,21 t/ha) (Gambar 1).
Rata-rata hasil panen jagung yang dicapai dengan perbaikan teknologi budidaya,
yaitu pengaturan sistem tanam dengan penerapan inovasi teknologi pengelolaan tanaman
terpadu meningkat sebesar 38,89 % dibandingkan dengan rata-rata hasil jagung yang
dicapai di Sulawesi Barat atau sekitar 16,46 – 60,49%.
Dibandingkan dengan potensi hasil jagung masing-masing varietas yang
digunakan, yaitu 7,6 t – 12,5 t/ha (Puslitbangtan 2013), maka rata-rata hasil jagung yang
diperoleh pada kajian ini masih rendah. Hal ini diduga karena pengelolaan tanaman
belum optimum, terutama lahan tanpa diolah, pH tanah yang agak masam, serta tanaman
tergenang pada fase vegetatif akibat banjir. Faktor lain rendahnya produktivitas jagung
yang dicapai, terutama pada varietas hibrida adalah karena lahan yang digunakan
merupakan lahan rawa lebak yang belum mempunyai struktur, umumnya masih berupa
hasil pelapukan tumbuhan rawa pada tingkat saprits.
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Hasil (t/ha)

Gambar 1. Hasil Jagung pada Berbagai Perlakuan Sistem Tanam vs Hasil Jagung Daerah
Budidaya jagung dengan sistem tanam legowo lebih diutamakan dalam penerimaan
intensitas cahaya matahari pada daun dan diharapkan hasil asimilat pada proses
fotosintesis meningkat sehingga pengisian biji dapat optimal yang akan mempengaruhi
produktivitas tanaman (Anonim 2016 a). Selain itu, sistem tanam legowo mempunyai
kelebihan yaitu memudahkan dalam pemeliharaan tanaman dan pengelolaan lahan
menjadi lebih produktif (Anonim 2016 b).
Dalam sistem klasifikasi tanah USDA, tanah rawa lebak tergolong tanah
Organosols, yaitu jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, merupakan hasil
bentukan pelapukan tumbuhan/bahan organik di daerah yang selalu tergenang air (rawa).
Tanah jenis ini berasal dari bahan induk organik dari hutan rawa, mempunyai ciri warna
cokelat hingga kehitaman, tekstur debu lempung, tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat
sampai dengan agak lekat, dan kandungan unsur hara rendah sehingga tidak subur. Tanah
ini terbentuk karena adanya proses pembusukan dari sisa-sisa tumbuhan rawa. Kurang
baik untuk pertanian karena mempunyai derajat keasaman tinggi.
Pengelolaan hara spesifik lokasi sangat bergantung pada lingkungan setempat,
terutama tanah. Menurut Dobermann et al. (2003), konsep pengelolaan hara spesifik
lokasi mempertimbangkan kemampuan tanah menyediakan hara secara alami dan
pemulihan hara yang sebelumnya dimanfaatkan tanaman. Pengelolaan hara spesifik
lokasi berupaya menyediakan hara bagi tanaman secara tepat,baik jumlah, jenis maupun
waktu pemberiannya dengan mempertimbangkan kebutuhan tanaman dan kapasitas lahan
dalam menyediakan hara bagi tanaman.
Olson dan Sander (1988) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang
mempengaruhi ketersediaan hara dalam tanah untuk dapat diserap tanaman antara lain
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adalah total pasokan hara, kelembaban tanah dan aerasi, suhu tanah, dan sifat fisik
maupun kimia tanah. Keseluruhan faktor ini berlaku umum untuk setiap unsur hara.
Kelembaban tanah dan aerasi merupakan faktor yang banyak berpengaruh terhadap
produktivitas jagung. Dirjen Tanaman Pangan (2016) menyatakan bahwa penggunaan
benih unggul merupakan salah satu kunci utama untuk peningkatan produktivitas
jagung.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Perbaikan sistem tanam pada usahatani jagung yaitu sistem tanam legowo 2: 1 lebih
tinggi dibandingkan dengan sistem tanam yang umum dilakukan selama ini.
2. Rata-rata produktivitas jagung yang diperoleh dengan sistem tanam legowo 2:1
dengan jarak tanam (80-40) cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang adalah 7,72 t/ha dengan
kisaran 5,66 t–7,80 t/ha, lebih tinggi dibandingkan hasil rata-rata hasil jagung
Sulawesi Barat (4,86 t/ha) atau rata-rata hasil jagung Mamuju Tengah (4,75 t/ha) dan
Tobadak (4,21 t/ha).
3. Teknologi budidaya jagung di lahan kering jenis tanah rawa lebak dangkal dengan
status kesuburan tanah rendah dimana pH tanah masam, kandungan C-organik yang
rendah, P rendah dan K sedang adalah: penggunaan varietas yang toleran dengan
kemasaman yaitu Sukmaraga, perbaikan sistem tanam yaitu legowo 2:1 dengan jarak
tanam (80-40) cm x 40 cm (2 tanaman/lubang) atau jarak tanam (80-40) cm x 20 cm
(1 tanaman/ lubang), dosis pemupukan urea 200 kg/ha dan NPK Phonska 300 kg/ha,
pembuatan saluran drainase, pembumbunan, pengendalian gulma dan hama penyakit
secara terpadu.
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TANGGAP TANAMAN GANDUM TERHADAP JARAK LARIKAN,
JUMLAH BENIH DAN TAKARAN BORON PADA DATARAN RENDAH
Fahdiana Tabri, M. Akil dan Amin Nur
Balai Penelitian Tanaman Serealia
Jl. Dr. Ratulangi No. 274 Maros 90514, Sulawesi Selatan
ABSTRAK
Respon gandum varietas Guri-2 pada jarak larik yang berbeda, jumlah benih dan
takaran boron (B) pada dataran rendah , dilaksanakan di kebun percobaan (KP)
Bontobili, Gowa Sulawesi Selatan (ketinggian tempat +100 m dpl), di musim kemarau
pada bulan Mei hingga Agustus 2015. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebutuhan
optimal jarak larik, jumlah benih dan takaran boron. Tanah di lokasi percobaan adalah
Inceptisol / Alfisol dengan tekstur lempung berpasir, 6,8 pH, 1,34% bahan organik,
0,15% N, 171mg / 100 g P 2 O 5 , 279 mg / 100 g K 2 O dan 17,46 ppm B. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah rancangan petak-petak terpisah dengan tiga ulangan,
Ada tiga jarak antar larikan, tiga perlakuan jumlah benih dan tiga takaran boron.Petak
utama adalah jarak Larikan yaitu: 20, 25 dan 30 cm. Anak petak adalah jumlah benih
yaitu 60, 80 ,100 kg ha-1. dan anak-Anak petak adalah tiga tingkat boron, yaitu: 0, 75
dan 150 g ha-1, dengan asam borat (H3BO3) sebagai sumber. Setiap plot memperoleh
pupuk dengan takaran 90 kg N,72 kg P 2 O 5 and 60 kg K 2 O ha-1. yang masing-masing
berasal dari urea, TSP dan KCl, Setengan takaran N dan seluruh takaran P dan K
diberikan pada saat 10 hari setelah tanam (hst). Sisa pupuk N diberikan pada saat 30 hst.
Sebelum tanam diberikan insektisida yang mengandung carbofuran (furadan 3 G).
Penyemprotan B dilakukan dua kali yaitu pada umur 30 dan 50 hst yang dilakukan pada
pagi hari.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan jarak tanam 20 cm,
benih 60 kg, dan aplikasi B 75 g ha-1 menghasilkan hasil gabah tertinggi (0,36 t ha-1).
Hasil gabah terendah (0,04 t ha-1) diperoleh pada perlakuan tanpa aplikasi B dengan
jarak antar larikan 20 cm dan 100 kg benih ha-1
Kata kunci: Jarak antar larikan, jumlah benih, boron, gandum
PENDAHULUAN
Gandum merupakan bahan makanan pokok bagi penduduk di sejumlah negara
terutama negara-negara penghasil gandum.Telah kita ketahui bersama gandum adalah
bahan utama dalam pembuatan makanan ringan roti, mie, biskuit, pudding, es krim,
macaroni, dan beberapa jenis kue.Selain sebagai pangan juga sebagai pakan ternak dan
sebagai bahan industri.Sampai saat ini pemerintah masih mengimpor semua kebutuhan
gandum di Indonesia, Sampai tahun 2020, permintaan terhadap gandum dunia
diperkirakan meningkat sebesar 1.6 % per tahun.Sementara di negara-negara berkembang
peningkatan kebutuhan diperkirakan mencapai sekitar 2 % pertahun (Rosegrant et al.
1995 dalam Reynold 2002).Olehnya itu pemerintah mengupayakan peningkatan areal
tanam gandum melalui pemasyarakatan tanam gandum (Maspary, 2010).Sejumlah
kendala dihadapi dalam budidaya tanaman gandum, mulai dari masalah sosial ekonomi
termasuk dalam sosialisasi budidaya tanaman gandum dan persaingan dengan tanaman
hortikultura, utamanya di dataran tinggi.
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Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap budidaya untuk peningkatan
produksi gandum antara lain: penggunaan varietas yang dapat beradaptasi pada suhu
tinggi pada daerah dengan ketinggian < 400 m dpl, jarak antar larikantanaman, jumlah
benih yang digunakan dan banyaknya biji hampa sehingga produksi yang dicapai relatif
rendah serta adanya.gangguan hama dan penyakit dan penanganan pasca panen.
Pengaturan populasi tanaman akan mempengaruhi lingkungan fisik secara
langsung maupun tidak langsung melalui kompetisi tanaman dalam memanfaatkan air,
cahaya, dan unsur hara dalam tanah. Populasi optimum perlu diperhatikan untuk
memanfaatkan sumberdaya alam daerah tropik dengan sinar surya melimpah. Untuk
dapat memanfaatkannya secara optimal dalam proses fotosintesis adalah dengan
memodifikasi populasi tanaman sehingga memberikan peluang tanaman gandum
membentuk peranakan yang optimal. Begitupula pemberian boron dapat membantu
tanaman gandum beradaptasi pada dataran menengah – rendah dengan menghasilkan
produksi yang maksimal.
Boron memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi jaringan sel dan
membran sellular (Cakmak and Romhed, 1997; Matoh, 1997).Hasil penelitian gandum di
Bangladesh memperoleh hasil yang rendah akibat tanaman kahat boron (Jahiruddin et al.,
1992a,b, 1995). Rerkasem et al., (1993) mendapatkan bahwa tanaman gandum yang kahat
B, tepung sari (pollen) tidak menghasilkan tepung dan nuclei. Tanaman gandum yang
kahat B menyebabkan biji hampa sebagaimana yang dilaporkan oleh Jahiruddin et
al.,(1992a) di Bangladesh.Kekahatan B juga menyebabkan tanaman gandum tidk dapat
membentuk malai yang berhubungan dengan jeleknya pembentukan pollen dan anther
(Cheng and Rerkasem, 1993; Huang et al., 2000). Kegagalan penyerapan boron sering
ditemui pada daerah dengan temperatur tinggi dan kelembaban tinggi (Bodruzzaman et
al., 2005).Rawson (1996) menunjukkan bahwa terhambatnya transpirasi dapat
menyebabkan gejala kekahatan B. Pertumbuhan reprodutif, terutama pembungaan dan
pengisian biji sangat sensitif terhadap kekahatan B dibanding pertumbuhan vegetatif
(Noppakoonwong et al., 1997).Kekahatan B membatasi pertumbuhan reproduktif pada
tanaman lebih besar daripada pertumbuhan vegetatif pada tanaman serealian seperti
gandum (Huang, 2000.Hasil penelitian Debnath et al., (20112) di Bangladesh
mendapatkan bahwa takaran optimum B yang diberikan melalui tanah adalah 1,90 kg ha1
, sedangkan menurut hasil penelitian Korzeniowska (2008) di Polandia, pemberian B
dengan cara disemprot ke tanaman pada saat pembentukan anakan dengan takaran 175 g
ha-1 .Kisaran kekahatan dan keracunan takaran B sangat sempit sehingga pemberian B
diatas kebutuhan optimum akan meracuni tanaman gandum (Gupta et.al, 1985).
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan (KP) Bontobili, Gowa Sulawesi
Selatan (ketinggian tempat +100 m dpl), di musim kemarau pada bulan Mei hingga
Agustus 2015.Tujuan penelitian untuk menentukan jarak antara larikan, jumlah benih dan
takaran B yang optimal pada tanaman gandum. .Varietas gandum yang ditanam adalah
Guri-2. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan petak-petak terpisah
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dengan tiga ulangan, Ada tiga jarak antar larikan, tiga perlakuan jumlah benih dan tiga
takaran boron.
Susunan perlakuan adalah sebagai berikut:
Petak Utama :Jarak Larikan
JL 1 =20 cm;
JL 2 =30 cm;
JL 3 = 40 cm
Anak Petak: Jumlah Benih
JB1 = 60 kg ha-1;
JB2 = 80 kg ha-1

JB3 = 100 kg ha-1;

Anak – Anak Petak: Takaran B
B1 = 0 g B ha-1;
B2 = 75 g B ha-1.

B3 = 150 g B ha-1;

Setiap plot memperoleh pupuk dengan takaran 90 kg N,72 kg P 2 O 5 and 60 kg
K 2 O ha . yang masing-masing berasal dari urea, TSP dan KCl, Setengan takaran N dan
seluruh takaran P dan K diberikan pada saat 10 hari setelah tanam (hst). Sisa pupuk N
diberikan pada saat 30 hst. Sebelum tanam diberikan insektisida yang mengandung
carbofuran (furadan 3 G). Penyemprotan B dilakukan dua kali yaitu pada umur 30 dan 50
hst yang dilakukan pada pagi hari.
Parameter yang diamati meliputi: umur berbunga 50% (hari), umur panen (hari),
tinggi tanaman (cm), panjang malai (cm), jumlah spikelet, jumlah biji/malai, bobot-1000
biji (g) dan hasil biji (t/ha), pada kadar air 15%.
Semua data dianalisis secara statistik mengguanakan program MSTAT. Rata-rata
perlakuan dibandingkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf
kepercayaan 95% (Gomez and Gomez, 1984).
-1

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Tanah
Hasil analisis tanah tempat penelitian adalah tanah mediteran (Hardjowigeno,
1993) (Iceptisol/Alfisol) (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, 2000), tekstur lempung
berpasir, pH 6,8, kandungan C- organik, 1,34% dan N-total 0.15%, tergolong rendah,
kandungan fosfor 171 mg/100 g P 2 O 5 dan, kandungan K tersedia 279 mg/100 g K 2 O
tergolong sangat tinggi dan kandungan B 17.46 ppm (Tabel 1). Tanah ini sangat potensial
untuk pertanian tanaman pangan lahan kering.seperti padi, jagung, sorgum dan kacangkacangan (Subagyo et al., 2000).
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Tabel 1. Hasil analisis tanah, Kebun Percobaan Bontobili Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan. 2015
Macam Penetapan

Nilai

Tekstur :
Liat (%)
55
Debu (%)
36
Pasir (%)
9
pH H 2 O (1 : 2.5)
6,68
5,57
pH KCl (1 : 2,5)
1,34
C- Organik (%)
0,15
N-Total (%)
9
C/N
171
P Olsen/Bray I (ppm)
279
K dd (me/100 g)
9,36
Ca dd (me/100g)
1,72
Mg dd (me/100g)
0,42
Na dd (me/100g)
Ttu
Al dd (me/100 g)
0,00
H+ (me/100 g)
17,46
B (ppm)
9,13
Nilai Tukar Kation (me/100 g)
Kejenuhan Basa (%)
100,00
Dianalisis di Laboratorium BPTP Sulawesi Selatan, Maros

Kriteria
Lempung berpasir

Agak masam
Rendah
Rendah
Rendah
Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sedang
Sedang
Sedang
Tidak terukur

Rendah
Tinggi

Umur Berbunga
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap umur berbunga 50% tanaman gandum varietas Guri-2 (Tabel 2). Waktu
berbunga 50% berkisar antara 54,3 – 57,7 hari. Waktu berbunga 50% yang tercepat (54,3
hari) diperoleh pada perlakuan jarak larikan 30 cm dengan jumlah benih 60 kg dan
pemberian 75 g B ha -1. Sedangkan perlakuan jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih
100 kg dan pemberian 75 g B ha -1.menunjukkan waktu berbunga 50% yang terlama yaitu
57,7 hari.
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Tabel 2. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap Umur
Berbunga 50% (Hari). Bontobili, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2015
Jarak
Jumlah
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
Larikan
Benih
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
60
55,0
55,0
57,3
55,8
20
80
55,3
56,0
55,0
55,4
100
56,0
57,7
54,7
56,1
Rata-Rata Jarak Larikan
55,4
56,2
55,7
60
56,3
55,0
52,0
54,4
25
80
57,3
55,0
52,0
54,8
100
56,0
54,0
57,3
55,8
Rata-Rata Jarak Larikan
56,6
54,7
53,8
60
55,3
54,3
54,7
54,8
30
80
54,7
56,0
55,0
55,2
100
56,0
53,0
55,3
54,8
Rata-Rata Jarak Larikan
55,3
54,4
55,0
Rata-Rata Takaran B
55,8
55,1
54,8
55,2
Umur Panen
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap umur panen tanaman gandum varietas Guri-2 (Tabel 3). Umur panen
berkisar antara 80,3 – 87,7 hari. Waktu panen tercepat (80,3 hari) diperoleh pada
perlakuan jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 100 kg dan pemberian 150 g B ha -1.
Sedangkan perlakuan jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 60 kg tanpa pemberian
boron .menunjukkan waktu panen terlama yaitu 87,7 hari.
Tinggi Tanaman
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap tinggi tanaman gandum varietas Guri-2 (Tabel 4)., Tinggi tanaman
berkisar antara 40,6 – 47,0 cm. Tanaman tertinggi (47,0 cm) diperoleh pada perlakuan
jarak larikan 25 cm dengan jumlah benih 80 kg ha -1 tanpa pemberian boron. Sedangkan
perlakuan jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 100 kg dan pemberian 150 g B ha 1
.memberikan tinggi tanaman terendah (40,6 cm).
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Tabel 3. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap Umur
Panen (Hari). Bontobili. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2015
Jarak
Jumlah
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
Larikan
Benih
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
(kg ha -1)
60
87,7
82,3
83,3
84,4
20
80
83,0
83,0
81,7
82,6
100
84,0
83,0
80,3
82,4
Rata-Rata Jarak Larikan
84,9
82,8
81,8
60
83,0
84,7
85,3
84,3
25
80
84,0
83,7
83,0
83,6
100
83,7
84,7
85,7
84,7
Rata-Rata Jarak Larikan
83,6
84,3
84,7
60
84,0
86,3
83,7
84,7
30
80
81,0
87,3
85,5
84,6
100
81,7
87,3
86,0
85,0
Rata-Rata Jarak Larikan
82,2
87,0
85,1
Rata-Rata Takaran B
83,6
84,7
83,9
84,1
Tabel 4. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap Tinggi
Tanaman (cm). Bontobili, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2015
Jarak
Jumlah Benih
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
-1
Larikan
(kg ha )
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
60
43,9
42,1
43,9
43,3
20
80
42,4
43,2
41,6
42,4
100
41,3
44,6
40,6
42,2
Rata-Rata Jarak Larikan
42,5
43,3
42,0
60
45,9
45,0
45,5
45,5
25
80
47,0
45,6
43,3
45,3
100
40,8
46,6
45,4
44,3
Rata-Rata Jarak Larikan
44,6
45,7
44,7
60
46,8
47,7
46,9
47,1
30
80
42,4
43,5
43,1
43,0
100
42,9
42,5
44,3
43,2
Rata-Rata Jarak Larikan
44,1
44,5
44,8
Rata-Rata Takaran B
43,7
44,5
43,8
44,0
Panjang Malai
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap panjang malai gandum varietas Guri-2 (Tabel 5)., Panjang malai berkisar
antara 6,8 – 7,5 cm. Malai terpanjang (7,5 cm) diperoleh pada perlakuan jarak larikan 20
cm dengan jumlah benih 100 kg dan pemberian boron 75 g ha -1. Sedangkan perlakuan
jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 100 kg ha -1 tanpa pemberian B dan jarak larikan
20 cm, dengan jumlah benih 80 kg dan pemberian B 75 g .ha -1 memberikan panjang
malai terendah (6,8 cm).
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Tabel 5. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap
Panjang Malai (Cm). Bontobili. 2015
Jarak
Jumlah
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
Larikan
Benih
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
(kg ha -1)
60
7,3
7,4
7,4
7,4
20
80
7,0
6,8
6,9
6,9
100
6,8
7,5
7,1
7,1
Rata-Rata Jarak Larikan
7,0
7,2
7,2
60
7,0
7,2
7,4
7,2
25
80
7,2
7,4
7,4
7,3
100
7,1
7,3
7,3
7,2
Rata-Rata Jarak Larikan
7,1
7,3
7,4
60
7,1
7,5
7,2
7,3
30
80
7,4
7,1
7,2
7,2
100
7,0
7,1
7,3
7,1
Rata-Rata Jarak Larikan
7,2
7,2
7,2
Rata-Rata Takaran B
7,1
7,2
7,3
7,2
Jumlah Spikelet
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap jumlah spikelet tanaman gandum varietas Guri-2 (Tabel 6).,Jumlah
spikelet berkisar antara 13,9 – 15,9. Jumlah spikelet terbanyak (15,9) diperoleh pada
perlakuan jarak larikan 30 cm dengan jumlah benih 100 kg dan pemberian boron 150 gha
-1
. Sedangkan perlakuan jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 80 kg dan pemberian
75 g B ha -1 memberkan jumlah spikelet terendah (13,9).
Tabel 6. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap
Jumlah Spikelet. Bontobili, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. 2015
Jarak
Jumlah
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
Larikan
Benih
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
(kg ha -1)
60
15,6
14,9
15,6
15,4
20
80
14,7
13,9
14,1
14,2
100
14,1
14,9
15,6
14,9
Rata-Rata Jarak Larikan
14,8
14,6
15,1
60
14,6
15,1
15,3
15,0
25
80
14,7
15,2
14,2
14,7
100
15,4
15,3
14,9
15,2
Rata-Rata Jarak Larikan
14,9
15,2
14,8
60
14,4
14,9
14,9
14,7
30
80
15,0
14,7
14,9
14,8
100
15,5
14,5
15,9
15,3
Rata-Rata Jarak Larikan
15,0
14,7
15,2
Rata-Rata Takaran B
14,9
14,8
15,0
14,9
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Jumlah Biji/Malai
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap jumlah biji/malai gandum varietas Guri-2 (Tabel 7).Jumlah biji/malai
berkisar antara 18,3 – 29,0. Jumlah biji/malai terbanyak (29,0) diperoleh pada perlakuan
jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 60 kg ha -1 tanpa pemberian boron. Sedangkan
perlakuan jarak larikan 25 cm dengan jumlah benih 80 kg dan pemberian 150 g B ha 1
.memberikan jumlah biji/malai terendah (40,6 cm).
Bobot 1000- Biji
Jarak larikan, jumlah benih dan pemberian boron tidak memberikan pengaruh
nyata terhadap bobot 1000 biji gandum varietas Guri-2 (Tabel 8)., Bobot 1000 biji
berkisar antara 21,3 – 29,7. Bobot 1000 biji tertinggi (29,7) diperoleh pada perlakuan
jarak larikan 25 cm dengan jumlah benih 60 kg ha -1 tanpa pemberian boron. Sedangkan
perlakuan jarak larikan 30 cm dengan jumlah benih 80 kg dan pemberian 150 g B ha 1
.memberikan bobot 1000 biji terendah (21,3).
Tabel 7. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap
Jumlah Biji/Malai. Bontobili, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2015
Jarak
Jumlah
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
Larikan
Benih
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
(kg ha -1)
60
29,0
22,3
23,5
24,9
20
80
24,5
19,8
20,6
21,6
100
24,4
24,3
25,3
24,7
Rata-Rata Jarak Larikan
25,9
22,1
23,1
60
26,1
25,1
24,4
25,2
25
80
21,8
24,8
18,3
21,6
100
19,1
23,6
24,6
22,4
Rata-Rata Jarak Larikan
22,3
24,5
22,4
60
22,2
24,6
21,2
22,7
30
80
23,2
23,0
21,0
22,4
100
28,6
21,1
25,0
24,9
Rata-Rata Jarak Larikan
24,6
22,9
22,4
Rata-Rata Takaran B
24,3
23,2
22,6
23,4
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Tabel 8. Pengaruh Jarak Larikan, Jumlah Benih Gandum dan Takaran B Terhadap Bobot
1000- Biji. Bontobili. Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2015
Jarak
Jumlah Benih
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
-1
Larikan
(kg ha )
Jumlah Benih
0
75
150
(cm)
(kg ha -1)
60
25,3
26,3
21,7
24,4
20
80
26,0
25,0
27,5
26,2
100
26,5
24,0
25,3
25,3
Rata-Rata Jarak Larikan
25,9
25,1
24,8
60
29,7
26,7
26,5
27,6
25
80
26,7
24,5
27,3
26,2
100
28,0
26,7
26,5
27,1
Rata-Rata Jarak Larikan
28,1
25,9
26,8
60
26,3
25,5
25,7
25,8
30
80
27,7
28,7
21,3
25,9
100
27,3
27,7
27,5
27,5
Rata-Rata Jarak Larikan
27,1
27,3
24,8
Rata-Rata Takaran B
27,0
26,1
25,5
26,2
Hasil Biji
Hasil biji gandum varietas Guri-2 sangat nyata dipengaruhi oleh perlakuan jarak
larikan, jumlah benih dan pemberian boron (Tabel 9). Hasil biji meningkat secara nyata
pada perlakuan jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 60 kg hingga pemberian 75 g
H3BO3 ha -1. Hasil biji gandum tertinggi (0,36 t ha -1 ) diperoleh pada perlakuan jarak
larikan 20 cm, penggunaan 60 kg benih dan pemberian 75 g H3BO3 ha -1 . Pada perlakuan
jarak larikan 20 cm dengan jumlah benih 100 kg yang tidak diberikan perlakuan B
memberikan hasil biji terendah (0,04 t ha -1). Kandungan B tanah (17,46 ppm) untuk
pertanaman gandum di KP Bontobili tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan
tanaman gandum. Untuk mendapatkan hasil biji yang tinggi untuk pertanaman gandum
dengan pemberian boron sebagaimana dilaporkan oleh Ahmed et al. (2008) dan Kamal et
al. (2009), Debnath et al. (2011) di Bangladesh, Rerkasem et al. (1989) di Thailand, dan
Mukherjee dan Bhowmik (2008) di India. Menurut Debnath et al. (2011) hasil biji
gandum merupakan kontribusi beberapa parameter hasil. Hasil biji berkorelasi positif
dengan panjang malai, jumlah biji berisi/malai, dan berat 1000 biji.
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Tabel 9. Pengaruh jarak larikan, jumlah benih gandum dan takaran B terhadap hasil
(t/ha). Bontobili, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 2015
Jarak Larikan
Jumlah
Takaran B (g H3BO3 ha -1)
Rata-Rata
(cm)
Benih
Jumlah
0
75
150
Benih
(kg ha -1)
(kg ha -1)
60
0,24c-f
0,36a
0,19f-h
0,26
20
80
0,18f-h
0,19f-h
0,21e-g
0,19
100
0,04i
0,16f-h
0,31a-c
0,17
Rata-Rata Jarak Larikan
0,15
0,24
0,24
60
0,18f-h
0,19f-h
0,23c-g
0,20
25
80
0,21ab
0,32ab
0,33b-e
0,29
100
0,28ab
0,35a-e
0,29ab
0,30
Rata-Rata Jarak Larikan
0,22
0,29
0,28
60
0,22d-g
0,17f-h
0,29a-d
0,23
30
80
0,19f-h
0,15h
0,33ab
0,23
100
0,12h
0,20f-h
0,18f-h
0,17
Rata-Rata Jarak Larikan
0,18
0,17
0,27
Rata-Rata Takaran B
0,18
0,23
0,26
0,22
Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom atau baris yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut Uji Duncam
KESIMPULAN
1. Pemberian boron 75 g H3BO3 ha -1 dengan jarak larikan 20 cm dan jumlah benih 60
kg ha-1 memberikan hasil biji tertinggi pada tanaman gandum varietas Guri-2 di KP
Bontobili.
2. Hasil tertinggi yang diperoleh hanya sebesar 0,36 t ha-1, tetapi telah memberikan
indikasi kepada kita bahwa tanaman gandum dapat tumbuh pada kondisi yang relatif
panas pada ketinggian + 100 m dpl.
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PEMBERDAYAAN PRODUSEN BENIH UNTUK MENDUKUNG
PENYEDIAAN BENIH ENAM TEPAT DI DIY
Evy Pujiastuti dan Christina Astri Wirasti
ABSTRAK
Ketersediaan benih bermutu ditentukan oleh keterpaduan peran dan fungsi dari masingmasing institusi terkait dengan sistem perbenihan secara berkelanjutan antara lain: 1)
Penelitian, pemuliaan dan pelepasan varietas, 2) Produksi dan distribusi benih, 3
)Pengawasan mutu dan sertifikasi benih dan 4) Penunjang, kelembagaan, infrastruktur,
sarana prasarana, peraturan perbenihan, SDM perbenihan, permodalan dan sebagainya.
Sistem perbenihan yang menjamin akses petani terhadap benih bermutu dari varietas
yang adaptif maka komponen yang perlu dibangun : 1) Aturan dan perundangan
perbenihan (Seed Rules & Regulatory Framework), 2) Sistem penjaminan mutu benih
(Seed Quality), 3) Sistem produksi dan distribusi benih (Seed Production & Delivery), 4)
Jaminan akses benih bagi petani (Seed Security & Rehabilitation), 5) Jaminan akses
benih bagi petani terutama daerah rawan bencana atau remote area sesuai kaidah 6
tepat, dan 6). Jaminan agar petani dapat tetap berproduksi saat terjadi bencana.
Kata kunci: sistem perbenihan, kelembagaan, produksi dan distribusi
PENDAHULUAN
Salah satu strategi dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan industri adalah
melalui penyediaan benih bermutu varietas unggul baru yang produktivitasnya tinggi dan
sesuai dengan preferensi konsumen. Ketersediaan benih bermutu dengan jumlah yang
cukup dan tepat waktu memegang peranan yang sangat penting. Benih merupakan input
utama yang paling penting dan harus ada sebelum melakukan kegiatan usaha di bidang
pertanian. Melalui penggunaan benih bermutu, produktivitas tanaman akan meningkat
sehingga produksi pangan dan industri nasional berbasis tanaman juga akan meningkat,
yang pada gilirannya kedaulatan pangan dan industri akan dapat tercapai. Penggunaan
benih bermutu juga akan meningkatkan kualitas hasil pertanian, sehingga produk yang
dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi (Syakir, 2016).
Benih sumber menempati posisi strategis dalam industri perbenihan nasional,
karena menjadi sumber bagi produksi benih kelas di bawahnya yang akan digunakan
petani. Manfaat tersedianya benih sumber adalah sumber bagi produksi benih kelas di
bawahnya yang akan digunakan Produsen benih, untuk menyiapkan benih sebar yang
digunakan oleh petani dalam budidaya tanaman untuk tujuan produksi pangan. Manfaat
dari keunggulan suatu varietas akan dapat dirasakan, baik oleh produsen padi maupun
konsumen, bila tersedia benih bermutu (benih yang mampu mencerminkan karakteristik
varietas sesuai dengan deskripsinya) dari varietas-varietas tersebut dalam jumlah yang
mencukupi untuk ditanam oleh petani dalam skala luas. Agar fungsi benih sebagai
pembawa inovasi teknologi (delivery mechanism) tercapai, maka benih yang sampai ke
tangan petani harus bermutu dalam arti varietasnya asli (authentic, true-to- variety) dan
murni agar mencerminkan sifat unggul dari varietas yang diwakilinya, bersih dan sehat,
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hidup (viable) serta memiliki vigor yang tinggi sehingga dapat tumbuh baik di lapangan
(Mudiarta, 2013). Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan sistem perbenihan yang
kokoh (produktif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan) diperlukan untuk mendukung
upaya peningkatan produksi dan mutu produk pertanian. Menurut Dinas Pertanian DIY
(2017) sasaran luas tanam di DIY pada tahun 2017, untuk padi : 225.026 ha, jagung
72.844 ha dan kedelai 13.385 ha. Kebutuhan benih sebar untuk mencukupi luas tanam
tersebut untuk padi 5.625.650 kg, jagung 1.092.660 dan kedelai 669.250 kg. Laporan
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSBP) di DIY (2014) kemampuan
mengelola lahan sawah untuk memproduksi benih padi oleh Produsen lokal di DIY baru
mencapai 1.871, 85 ha, dengan target produksi benih sebesar 4.679.625 kg. Makalah ini
memberikan gambaran pemberdayaan produsen benih untuk mendukung penyediaan
benih enam tepat, sebagai bahan acuan pada pemberdayaan produsen dalam produksi dan
distribusi benih tanaman pangan.
1. Sasaran program perbenihan
Kegiatan perbenihan adalah suatu proses kegiatan untuk menghasilkan benih
bersertifikat dan bermutu. Agar fungsi benih sebagai pembawa inovasi teknologi
(delivery mechanism) tercapai, maka benih yang sampai ke tangan petani harus bermutu
dalam arti varietasnya asli (authentic, true-to- variety) dan murni agar mencerminkan
sifat unggul dari varietas yang diwakilinya, bersih dan sehat, hidup (viable) serta
memiliki vigor yang tinggi sehingga dapat tumbuh baik di lapangan. Berkaitan dengan
hal tersebut, keberadaan sistem perbenihan yang kokoh (produktif, efisien, berdaya saing,
berkelanjutan) diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu
produk pertanian (Jamil A. 2014).
Kementerian Pertanian telah melaksanaan program produksi benih atau kegiatan
perbenihan melalui Direktorat Perbenihan (2014) antara lain: Pembinaan program
perbenihan, penyusunan dan diseminasi peraturan perundangan, dan pengembangan
metoda uji mutu benih. Dinas pertanian Pemerintah Daerah telah mensinkronisasikan
pelaksanaan program produksi benih atau kegiatan perbenihan antara lain :
Pengembangan produksi dan distribusi benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih,
pengembangan kelembagaan dan penilaian dan pelepasan varietas. Adapun sasaran antara
program tersebut antara lain: meningkatnya ketersediaan benih unggul bersetifikat,
berkembangnya varietas unggul baru, terawasinya mutu benih, meningkatnya kinerja
kelembagaan perbenihan, meningkatnya usaha perbenihan. Adapun sasaran akhir
program tersebut antara lain: meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan,
meningkatnya kesehjahteraan petani, tumbuh dan berkembangnya industri perbenihan
dalam negeri.
2. Pemberdayaan produsen benih
Tujuan dan sasaran pemberdayaan produsen benih adalah 1) meningkatkan
kemampuan penangkar/kelompok penangkar benih dalam pengelolaan produksi dan
pemasaran benih varietas unggul bersertifikat, 2) menumbuhkembangkan
penangkar/kelompok penangkar benih di daerah yang selama ini belum berkembang
penangkaran benihnya (Sembiring, 2015). Pemberdayaan produsen benih untuk
memproduksi benih mengupayakan integrasi sumber daya tanaman, lahan, air, dan
organisme pengganggu tanaman (OPT) dikelola agar mampu memberikan manfaat yang
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sebesar-besarnya serta dapat menunjang peningkatan produktivitas lahan dan tanaman
untuk memproduksi benih yang berkualitas sesuai dengan prinsip produksi benih.
Produksi benih berlandaskan pada hubungan sinergis dari interaksi antara dua atau lebih
komponen teknologi produksi Benih. Produksi benih harus dinamis yaitu selalu
mengikuti perkembangan teknologi maupun menyesuaikan dengan pilihan petani. Oleh
karena itu, model pengembangan produksi benih selalu bercirikan spesifik lokasi. Rakitan
teknologi dalam produksi benih yang spesifik lokasi untuk setiap daerah telah
mempertimbangkan lingkungan fisik, bio-fisik dan iklim, serta kondisi sosial ekonomi
petani setempat (Direktorat Perbenihan. 2008). Ketersediaan benih bermutu ditentukan
oleh keterpaduan peran dan fungsi dari masing-masing institusi terkait dengan sistem
perbenihan secara berkelanjutan antara lain: 1). Penelitian, pemuliaan dan pelepasan
varietas, 2) Produksi dan distribusi benih, 3). Pengawasan mutu dan sertifikasi benih dan
4). Penunjang; kelembagaan, infrastruktur, sarana prasarana, peraturan perbenihan, SDM
perbenihan, permodalan dan sebagainya(Andersen. 1995).
Sistem perbenihan yang menjamin akses petani terhadap benih bermutu dari
varietas yang adaptif maka komponen yang perlu dibangun: 1) Aturan dan perundangan
perbenihan (Seed Rules & Regulatory Framework), 2) Sistem penjaminan mutu benih
(Seed Quality), 3) Sistem produksi dan distribusi benih (Seed Production & Delivery), 4)
Jaminan akses benih bagi petani (Seed Security & Rehabilitation), 5) Jaminan akses benih
bagi petani (Seed Security & Rehabilitation), 6)Jaminan akses benih bagi petani terutama
daerah rawan bencana atauremote area sesuai kaidah 6 tepat, dan 7) Jaminan agar petani
dapat tetap berproduksi saat terjadi bencana(Andersen, 1995).
Dasar hukum dalam memproduksi benih sumber harus mengikuti aturan yang
sudah diberlakukan antara lain:
1. UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
2. PP RI No. 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
3. Permentan No. 38 tahun 2006 tentang Pemasukan dan
Pengeluaran Benih;
4. Permentan No. 61 tahun 2011 tentang Pengujian,
Penilaian,Pelepasan
dan
Penarikan Varietas;
5. Permentan No. 02 tahun 2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan
Peredaran
Benih Bina;
6. Peraturan Menteri Pertanian NO. 39/PERMENTAN/OT.140/8/2006. Tentang
Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
7. Peraturan Direktur Jendral Tanaman Pangan No.
01/Kpts/HK.310/C/1/2009)
tentang : Standart Lapangan dan
Standart Pengujian Laboratorium.
8. Surat Tugas Menteri Pertanian republik Indonesia Nomer: 86/HK.410/M/4/2015,
tentang tugas perbanyakan benih sumber
padi, jagung dan kedelai (Sulaiman,
2015)
9. Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian Nomer: 211.1/Kpts/TP.040/I/06/2015
tentang: Pemberian bantuan benih sumber padi, jagung, dan kedelai kegiatan
APBN-P tahun 2015(Syakir, 2016).
10. Surat Penugasan Menteri Pertanian Nomor 86/HK.410/M/4/2015
tentang
Penugasan Balitbangtan untuk Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Padi,
Jagung dan Kedelai(Syakir, 2016).
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11. Surat
Keputusan
Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
Nomor:
726/Kpts/KB.020/12/2015, tentang Penugasan Balitbangtan dalam Rangka
Perbanyakan Benih/Bibit Sebar Komoditas Strategis yang
Bermutu
untuk
Percepatan Diseminasi Varietas Unggul (Syakir, 2016).
12. Surat
Keputusan
Menteri
Pertanian
Republik
Indonesia
Nomer:
1316/HK.150/C/12/2016, tentang perubahan ata keputusan Menteri Pertanian Nomer;
355/HK.130/C/05/2015 tentang pedoman teknis setifikasi benih bina tanaman pangan
(Sembiring H. 2016)
3. Penyediaan Benih Padi Nasional
Indonesia telah memiliki komponen Sistem Perbenihan Nasional secara lengkap,
namun belum berjalan dengan baik karena beberapa kendala : Kelembagaan lemah,
Rantai penyediaan benih belum terbangun dan aturan yang belum memberi insentif untuk
berkembangnya industri benih. Sistem penyediaan benih padi dimulai dari : 1) Penelitian
dan pemuliaan untuk mendapatkan varietas unggul baru dan produksi benih penjenis (BS)
di tangkarkan oleh pemerintah, swasta, lembaga penelitian, dan pemulia perorangan; 2)
produksi benih dasar (BD) dan produksi benih pokok (BP) oleh balai benih (Provinsi dan
Kabupaten), UPBS BPTP; 3) produksibenihsebar (BR) oleh produsen/penangkar benih
(BUMN, Swasta, Penangkar Petani); 4) distribusi/peredaran benih sebar (BR) kepada
petani oleh pasar bebas non subsidi; pasar bebas benih bersubsidi melalui BUMN,
bantuan langsung benih pemerintah, cadangan benih nasional (CBN); 5) pengendalian
mutu benih (pengawasan mutu dan sertifikasi benih) oleh BPSB dan produsen benih yang
telah memperoleh sertifikat sertifikasi system manajamen mutu (Dirjen Tanaman Pangan,
2016).
Balai Besar (BB)/Balai Penelitian (Balit) komoditas memproduksi benih inti
(NS), benih penjenis (BS) dan benih dasar (BD). Benih penjenis (BS) didistribusikan ke
BBI, BPTP, Produsen Benih BUMN atau swasta (perusahaan atau perorangan) untuk
diperbanyak /diproduksi menjadi benih dasar (BD). Benih dasar diproduksi lagi oleh
produsen benih baik BPTP, BBI, BBU, BUMN maupun swasta sebagai benih pokok
(BP). Benih pokok ditanam oleh produsen benih untuk menghasilkan benih sebar (BR)
dan didistribusikan kepada petani (Badan Litbang Pertanian, 2014). PelaksanaanAlur
Penyediaan Benih Sumber secara ringkas terdapat pada tabel 1.
Tabel 1.Alur Penyediaan Benih Sumber.
Alur produksi
Hasil (kelas
Pelaku (produsen)
benih)
BS
BB Penelitian/Balit komoditas
NS → BS
BS → BD

BD (FS)

BB Penelitian/Balit, BPTP, BBI,

BD → BP

BP (SS)

BUMN,swasta (perusahaan, perorangan)
BPTP, BBI, BBU, BUMN, swasta

BP → BR

BR (ES)

BPTP, Produsen benih (BUMN/swasta)

BR → PETANI

Petani (pengguna benih)
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Balai Besar Penelitian/Balai Penelitian komoditas melalui UPBS menyediakan
benih penjenis (breeder seed, BS) dan benih dasar (BD) atau fondantion seed (FS) yang
selanjutnya didistribusikan ke UPBS BPTP di provinsi-provinsi.Balai Besar
Penelitian/Balai Penelitian komoditas juga berkewajiban menyediakan benih penjenis
(BS) bagi produsen benih lainnya (institusi perbenihan) untuk mendukung program
penyediaan benih nasional dan untuk memenuhi kepentingan program/kegiatan lainnya.
Selain itu, Balai Besar Penelitian/Balai Penilitiankomoditas secara simultan juga
memproduksi benih dasar, terutama untuk mempercepat pengenalan/diseminasi varietasvarietas unggul baru (Badan Litbang Pertanian, 2014).
UPBS BPTP di setiap provinsi yang memiliki kompetensi dan sudah memenuhi
persyaratan sebagai produsen benih sumber berkewajiban memproduksi benih dasar (BD)
dan benih pokok (BP) atau stock seed (SS) secara simultan untuk mendukung program
benih pemerintah dan memenuhi kebutuhan benih untuk kegiatan lainnya. Dalam
pelaksanaan produksi benih sumber, BPTP di setiap provinsi berkewajiban melakukan
koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, BPSB, BBI, dan
atau institusi perbenihan lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan produksi benih
sumber. Koordinasi juga dilakukan dengan para produsen benih sebar, sehingga
penyaluran benih sumber menjadi lebih lancar (Hendriadi, A. 2012).
Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No.
25 Tahun 2000 telah memberikan konsekuensi pemerintahan dalam hal pembagian
kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bidang pertanian
kewenangan pengelolaan perbenihan tanaman sebagian besar telah diserahkan oleh
daerah. Kewenangan perbenihan tanaman yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat
adalah : pengaturan pemasukan dan pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman
untuk menentukan standar pembibitan/perbenihan tanaman; penetapan standar pelepasan
dan penarikan verietas komoditas pertanian serta pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis (Hanafi et
al ., 2013). Menurut Sayaka et al. (2006) perusahaan benih tanaman pangan BUMN,
yaitu PT SHS dan PT Pertani melakukan kemitraan dengan penangkar dalam
memproduksi benih khususnya padi. Perjanjian dilaksanakan secara formal dengan
melibatkan kelompok penangkar yang potensial dalam hal cara bercocdok tanam mapun
potensi produktivitas lahan. Walaupun demikian, jika permintaan cukup banyak dan
waktunya mendesak, kedua BUMN melakukan opkup dengan membeli produksi petani
lalu diproses menjadi benih. Cara ini peluang dihasilkan benih berkualitas rendah adalah
sangat besar(Sayaka et al. 2006).
Produsen benih tanaman pangan swasta lokal maupun multinasional juga
melakukan kemitraan dengan petani. Swasta multinasional lebih ketat dalam perjanjian
dan pengawasan produksi di lapang. Sedangkan swasta lokal lebih informal dalam
membuat perjanjian kemitraan, sedang pengawasan relatif ketat dilakukan. Produsen
swasta lokal juga membeli bakal banih dari produsen lain yang lebih kecil jika
permintaan cukup tinggi sementara produksi yang ada tidak mencukupi permintaan pasar
(Sayaka et al. 2006).
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Sesuai Surat Edaran Dirjentan tahun 2003, dalam rangka pembinaan BBI/BBU, memberi
kewenangan kepada penyelenggara pemuliaan, BBI, BBU dan produsen benih berturutturut memproduksi benih BS, FS,SS dan ES. Badan Litbang Pertanian mengambil
kebijakan alur di atas, untuk benih yang komersial. Benih varietas belum
dikenal/rekomendasi spesifik lokasi: BS, FS dan SS diusulkan diproduksi Badan Litbang
Pertanian untuk percepatan diseminasi VUB.
Distribusi benih adalah rangkaian kegiatan penyaluran benih sehingga dapat
dijangkau/diterima oleh petani. Berdasarkan volume benih yang disebarluaskan maka
distribusi benih terdiri atas distribusi benih varietas publik dan varietas komersial.
Varietas publik adalah varietas yang dirakit oleh pemulia, baik yang bernaung di bawah
lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat/petani. Varietas publik dapat dimiliki oleh masyarakat umum dan
memproduksinya dengan bebas, misalnya varietas Ciherang, Situbagendit, Mekongga, IR
64, Lusi dan sebagainya. Varietas komersial adalah varietas yang dihasilkan oleh lembaga
pemerintah atau swasta yang kepemilikannya merupakan monopoli produsen benih,
masyarakat yang membutuhkan dapat membelinya dari agen-agen atau di kios-kios yang
sudah ditentukan (di pasar). Di Indonesia belum ada varietas padi yang dimiliki atau
dimonopoli oleh produsen benih (Jamil, 2014).
4. Penyediaan Benih Padi di DIY
Kewenangan Provinsi dibidang perbenihan tanaman meliputi penetapan standar
perbenihan tanaman dan pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian. Kewenangan
yang menyangkut penyediaan dan pelayanan benih bermutu untuk kepentingan lintas
Kabupaten/Kota didalam wilayah suatu Provinsi dilaksanaan oleh Provinsi, sedangkan
penyediaan dan pelayanan benih bermutu di dalam wilayah satu kabupaten/Kota
kususnya kelas benih sebar tanaman pangan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Balai
Benih Tanaman merupakan intisari penyedia benih bermutu, untuk benih hortikultura
dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk benih tanaman pangan
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Kabupaten/Kota(Dinas Pertanian DIY,
2013).
Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Balai Benih merupakan tanggung jawab
Provinsi dan Kabupaten/Kota demi : 1) Terjaminnya keseimbangan tersedianya benih
bermutu di wilayah yang bersangkutan. 2) Terjangkaunya pelayanan pemerintah kepada
petani secara merata; 3) Tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai
satuan kerja di bidang perbenihan, peran Balai Benih Tanaman sangat penting dalam
mempelopori pengembangan pengunaan benih bermutu dari verietas unggul. Benih
verietas yang akan disebarkan kepada masyarakat diperbanyak di Balai Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH)/instansi Penyelenggara Pengawasan dan Sertifikasi
Benih.
Keberadaan
Balai
Benih
di
Provinsi
(Berdasarkan
Kepmentan
No.347/KPts/OT.210/6/2003): Kedudukan : Satuan kerja yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang membidangi Tanaman
Pangan. Tugas : Memproduksi dan menyebarluaskan benih bermutu varietas unggul
kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP). Fungsi : 1) Memproduksi dan
menyalurkan Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) kepada produsen benih, 2)
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Observasi penerapan teknologi perbenihan, baik produksi maupun pasca panen, 3)
Melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul, 4) Membina produsen benih secara
teknis, 5) Menyebarluaskan informasi perbenihan dan melakukan pengawasan internal
mutu benih. Keberadaan Balai Benih di Kabupaten/Kota (Berdasarkan Kepmentan
No.347/KPts/OT.210/6/2003): Kedudukan : Satuan kerja yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi
Tanaman Pangan. Tugas : Memproduksi dan menyebarluaskan benih bermutu varietas
unggul kelas Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR). Fungsi: 1) Memproduksi,
menyebarluaskan, dan menyalurkan Benih Pokok (BP) dan Benih Sebar (BR) kepada
produsen benih dan masyarakat, 2) Observasi penerapan teknologi perbenihan di
lapangan, pada proses pengolahan, penyimpanan, dan penyaluran benih, 3) Melaksanakan
pemurnian kembali varietas unggul, 4) Membina produsen benih secara teknis, 5)
Menyebarluaskan informasi perbenihan dan melakukan pengawasan internal mutu benih.
UPTD BPPTPH (Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Perbenihan
Tanaman Pangan dan Hortikultura): adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas
Pemerintah Daerah di bidang pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008. UPTD BPPTPH
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang
perbenihantanaman pangan dan hortikultura.
Permasalahan dalam perbenihan padi di DIY, pelaksanaan pertanaman banyak
yang terlambat dilaksanakan karena pengaruh musim kemarau yang panjang,
ketersediaan benih sumber yang tidak selalu ada pada saat dibutuhkan sesuai dengan
varietas yang diinginkan, Petani kekurangan modal, sehingga sebagian hasilnya tidak
dijadikan benih (dijual pada saat panen), petani masih lemah dalam akses pasar untuk
memasarkan produksinya dan adanya pembangunan Jaringan Irigasi sehingga
menghambat pelaksanaan pertanaman.
Permasalahan yang ditemukan di lapangan banyak petani menggunakan benih
padi berlabel kelas SS untuk produksi konsumsi, sehingga kegiatan perbenihan untuk
produksi dan peredaran benih kelas ES tidak berkembang seperti yang diharapkan. Petani
di DIY umumnya menanam benih padi kelas SS, maka harus disediakan benih kelas SS
sebanyak 4.437.490 kg/tahun pada tahun 2014. Seiring dengan target swasembada beras,
maka tahun 2017 diberikan target luas tambah tanam di DIY untuk padi sawah 180.862
ha dan padi sawah tadah hujan dan lahan kering seluas 44.164 ha. Berdasarkan target luas
tanam tersebut maka diperlukan ketersediaan benih padi sebanyak 6.067.290 kg dengan
asumsi kebutuhan benih untuk lahan sawah 25 kg/ha dan lahan kering 35 kg/ha (Tabel 2)
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Tabel 2. Luas Tanam, Kebutuhan Benih dan Ketersediaan Benih Padi di DIY
(2016/2017)
Luas
Luas
tanam
tanam
Kebutuhan
Luas
Produksi Kekurangan
Tahun
padi
padi
benih padi penangkaran
benih (kg) benih (kg)
sawah
ladang
(kg)
benih (ha)
(ha)
(ha)
2014
115.670
44.164
4.437.490
1.871,85
2.783.458
1.654.032
2017
180.862
44.164
6.067.290
1.871,85
2.783.458
3.283.832
Sumber Dinas Pertanian DIY (2017), diolah
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai luas lahan baku sawah irigasi
56.183 ha dan padi lahan kering 44.164 Ha (Sasongko, 2014). Target tahun 2016, luas
tanam sawah irigasi 115.670 ha, dan luas tanam padi ladang 44.164 ha. Kebutuhan benih
sebar kelas ES, untuk luas tanam padi sawah 115.670 ha (@ 25 kg/ha)dan 44.164 ha padi
ladang (@ 35 kg/ha), sebanyak 2.891.750 kg dan 1.545.740 kg; total = 4.437.490 kg
(Tabel 2). Benih padi kelas SS sebanyak 4.437.490 kg/tahun dihasilkan dari luas
penangkaran benih seluas 1.775 ha dan membutuhkan benih padi kelas FS sebanyak
44.375 kg kg atau 44 ton.
Luas penangkaran benih padi di DIY Tahun 2014 adalah 1871,85 ha dan lulus
lapangan 1547,55 ha (82,67%). Jumlah calon benih yang diajukan uji laboratorium BPSB
2.783,458 ton, lulus uji laboratorium 2.362,960 ton (84., 89%) (BPSBP, Dinas Pertanian
DIY, 2014). Berasarkan produktivitas di DIY 6,5 ton/ha GKG, maka tidak semua hasil
calon benih lulus lapang diujikan ke laboratorium BPSB. Berdasarkan produktivitas
benih padi tahun 2014 di DIY sebesar 1480 kg/ha, angka tersebut sangat rendah
dibandingkan dengan produktivitas untuk konsumen (6.500 kg/ha). Hasil pantauan di
lapang oleh petugas PBT (pengawas benih tanaman) setelah selesai proses sertifikasi
lapang dan sudah lulus lapang sampai tahap menjelang panen (tahap IV) proses sertifikasi
tidak dilanjutkan, karena tidak ada modal untuk membeli calon benihnya. Petani di DIY
umumnya mempunyai luas lahan sawah sempit (500-1000 m2) dan modal terbatas,
sehingga hasil pertaniannya harus segera diterima dalam bentuk gabah ataupun uang
tunai. Penyebab lain adalah varietas yang diusahakan tidak sesuai dengan preferensi
petani dan waktu penangkaran tidak sesuai dengan musim tanam sehingga benih
diperkirakan tidak terjual. Berdasarkan ramalan produsen benih tersebut maka pelabelan
benih tidak dilanjutkan atau tidak diproses. Pemecahan masalah tersebut antara lain :
bantuan modal untuk membeli calon benih,sebelum penangkaran terlebih dahulu survey
pasar dan preferensi konsumen, perencanaaan waktu yang tepat untuk menghasilkan
benih sehingga tepat pada musim tanam telah tersedia.
Prinsip-prinsip manajemen mutu berbasis ISO 9001 adalah: (1) berorientasi pada
kepuasan pelanggan, (2) kepemimpinan, (3) melibatkan partisipasi semua personil yang
terkait, (4) manajemen dengan pendekatan proses, (5) manajemen dengan pendekatan
sistem, (6) perbaikan berkelanjutan, (7) manajemen (pengambilan keputusan)
berdasarkan fakta dan (8) menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan supplier (Badan
Standarisasi Nasional, 2001, 2002).
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Luas penangkaran benih padi di DIY tahun 2014 (ha) berdasarkan
kabupaten/kota (tabel 3) menggambarkan bahwa sebaran produsen benih padi terbesar di
kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon progo, sedangkan di Gunungkidul masih sedikit.
Tabel 3. Luas (Ha) Penangkaran Benih Padi sesuai Kelas Benihnya di DIY Tahun 2014
Berdasarkan Kabupaten/Kota.
Luas (ha)/Kelas Benih
No. Kabupaten/Kota
Jumlah
%
BD
BP
BR
1.
Bantul
10,45
446,95
71,30
528,70
28,25
2.
Sleman
7,05
289,40
120,50
416,95
22,28
3.
Kulon Progo
7,60
364,90
490,00
862,50
46,09
4.
Gunungkidul
0,00
52,75
0,00
52,75
2,82
5.
Yogyakarta
0,00
10,45
0,00
10,45
0,56
Jumlah
25,10
1.164,95
681,80
1.871,85 100,00
%
1,34
62,25
36,41
Sumber : BPSBP DIY (2014)
Luas lahan sawah untuk memproduksi berdasarkan kelas benih yang diproduksi
tertinggi pada kelas benih pokok (BP/SS) sebesar (62,25%), sebagian besar di Bantul dan
Kulon Progo. Balai benih milik Pemerintah Yogyakata berlokasi di Bantul (BBP
Barongan) dan di Kulon Progo (BPPTPH Wijilan) yang bertugas untuk memproduksi
benih padi kelas BD dan BP.
Tabel 4. Luas (Ha) Penangkaran dan Produksi (Ton) Beberapa Varietas Benih Padi di
DIY Tahun 2014
No.
Varietas
Luas
Produksi
Penangkaran (ha)
Benih (ton)
1.
Ciherang
1.218,50
716,631
2.
IR 64
258,45
496,920
3.
Situ Bagendit
202,05
421,660
4.
Pepe
44,85
56,045
5.
Mekongga
32,20
78,202
6.
Inpari 10 L
19,75
23,305
7.
Inpari 21 Sidenuk
15,00
8.
Sintanur
13,40
52,750
9.
Inpari 23 Bantul
12,10
19,505
10.
Inpari 19
11,55
11.
Lain-lain
43,50
422,442
Jumlah
1.871,85
2.362,960
Sumber : BPSBP DIY (2014)
Berdasarkan Tabel 4, luas (ha) penangkaran terbesar adalah varietas Ciherang
dengan produksi benih sebesar 716,631 ton. Berdasarkan tabel 4, produksi benih (ton)
berdasarkan kelas benih, maka produksi tertinggi di kabupaten Bantul dengan jumlah
1.116,51 ton (47,25%).
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Tabel 5. Produksi Benih(Ton) pada Beberapa Kelas Benih, Padi di DIY Tahun 2014
Berdasarkan Kabupaten/Kota
Produksi (ton)/Kelas Benih)
No. Kabupaten/Kota
Jumlah
%
BD
BP
BR
1.
Bantul
27,543
848,296
240,674
1.116,513 47,25
2.
Sleman
19,665
476,355
39,980
535,991 22,68
3.
Kulon Progo
18,650
351,376
254,990
625,016 26,45
4.
Gunungkidul
0,000
51,640
0,000
51,640
2,18
5.
Yogyakarta
0,600
33,200
0,000
33,800
1,44
Jumlah
66,458
1.760,8580
535,644
2.362,960 100,00
%
2,81
74,52
22,67
Sumber : BPSBP DIY (2014)
PENUTUP
Sasaran luas tanam di DIY pada tahun 2017, untuk padi : 225.026 ha, jagung
72.844 ha dan kedelai 13.385 ha. Kebutuhan benih sebar untuk mencukupi luas tanam
tersebut untuk padi 5.625.650 kg, jagung 1.092.660 dan kedelai 669.250 kg. Kemampuan
produsen lokal untuk mengelola lahan sawah untuk memproduksi benih padi oleh
Produsen lokal di DIY baru mencapai 1.871, 85 ha, dengan target produksi benih sebesar
4.679.625 kg sehingga masih ada kekurangan benih untuk di DIY.
Produksi benih berlandaskan pada hubungan sinergis dari interaksi antara dua atau lebih
komponen teknologi produksi Benih. Produksi benih harus dinamis yaitu selalu
mengikuti perkembangan teknologi maupun menyesuaikan dengan pilihan petani. Oleh
karena itu, model pengembangan produksi benih selalu bercirikan spesifik lokasi. Rakitan
teknologi dalam produksi benih yang spesifik lokasi untuk setiap daerah telah
mempertimbangkan lingkungan fisik, bio-fisik dan iklim, serta kondisi sosial ekonomi
petani setempat.
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FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI DAN INEFISIENSI
PRODUKSI JAGUNG DI LAHAN KERING KABUPATEN BULELENG
Jemmy Rinaldi, Eko Nugroho Jati dan Ida Bagus Gede Suryawan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar – Bali
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ABSTRAK
Kabupaten Buleleng adalah salah satu daerah penghasil jagung dengan agroekosistem
lahan kering. Hasil jagung yang diusahakan petani sebagian besar digunakan untuk
konsumsi sendiri. Oleh sebab itu petani tidak memahami tingkat efisiensi produksi jagung
yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi produksi jagung di lahan kering, dan (2) mengetahui faktor- faktor yang
mempengaruhi inefisiensi produksi jagung di lahan kering. Jenis data yang dikumpulkan
adalah data primer yang diperoleh dengan metode survei menggunakan kuesioner.
Responden dalam penelitian ini sebanyak 30 orang petani jagung di lahan kering
kabupaten Buleleng. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan stochastic
frontier menggunakan alat analisis front 4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
yang berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi jagung di lahan kering adalah
luas lahan dan penggunaan pupuk N. sedangkan faktor yang mempengaruhi inefisiensi
produksi jagung di lahan kering adalah umur petani, tingkat pendidikan dan jumlah
anggota keluarga yang berpengaruh positif terhadap inefisiensi produksi jagung.
Sedangkan yang berpengaruh negatif terhadap inefisiensi produksi jagung adalah
pengalaman berusahatani jagung.
Kata Kunci: jagung, lahan kering, efisiensi, inefisiensi, stochastic frontier
PENDAHULUAN
Sebagian besar lahan kering di Bali terletak di bagian Utara dan Timur Pulau Bali
yang terletak di kabupaten Buleleng dan kabupaten Karangasem. Lahan kering bagian
Utara seluas 43.333 hektar (31,5% dari luas Kabupaten Buleleng) tergolong lahan kering
tipe D4 dengan bulan basah 3-4 bulan dan curah hujan berkisar 1200 – 1600 mm/tahun.
Komoditas tanaman pangan utamanya adalah jagung terutama jagung lokal (jagung ketan,
atau jagung seraya) yang ditanam sebagai sumber bahan pangan utama yang dikonsumsi
masyarakat ataupun sebagai campuran beras. Namun produktivitas yang dihasilkan masih
terlalu rendah, bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga.
Keterbatasan yang dimiliki lahan kering cenderung membuat kegiatan pola
usahatani bersifat subsisten (tradisional). Pola usahatani tanaman pangan dilakukan pada
musim penghujan menggunakan teknologi sederhana dengan varietas lokal sehingga
hasilnya rendah. Kecenderungan petani melakukan usahatani secara tradisional terlihat
dari penggunaan input produksi yang tidak sesuai anjuran, bahkan seminimal mungkin
dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena kurang pahamnya petani mengenai teknologi
usahatani jagung yang sesuai di lahan kering. Kecenderungan usahatani jagung secara
tradisonal juga disebabkan karena produksi jagung yang dihasilkan hanya untuk
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kebutuhan pangan rumah tangganya. Padahal produksi yang dihasilkan semakin lama
tidak dapat memenuhi pangan rumah tangganya.
Melihat dari perilaku dan permasalahan usahatani jagung di lahan kering yang
cenderung tradisional dan menghasilkan produksi yang rendah, maka penelitian ini perlu
dilakukan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di
lahan kering, dan (2) faktor- faktor yang mempengaruhi inefisiensi produksi jagung di
lahan kering. Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai acuan petani maupun
pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan produksi jagung di lahan kering, terutama
di kabupaten Buleleng.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada bulan April 2016. Penentuan lokasi secara
sengaja (purposive) dengan pertimbangan Kecamatan Gerokgak merupakan daerah sentra
produksi jagung di lahan kering di Bali. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan responden/petani jagung di lahan
kering dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansiinstansi terkait serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan langsung dengan topik
penelitian.
Sampel petani yang akan dijadikan contoh sebanyak 30 responden, yaitu petani
yang melakukan usahatani jagung di lahan kering. Metode analisis yang digunakan
adalah model ekonometrika untuk menduga hubungan antar variabel tak bebas dari suatu
fungsi produksi dalam usahatani jagung. Beberapa faktor yang mendasari pemilihan suatu
model adalah: (1) tingkat kesesuaian dan kecocokan model (goodness of fit), (2) layak
tidaknya parameter dugaan, dan (3) hasil pengujian (uji t) parameter dugaan
(Koutsoyiannis, 1977; Intriligator, 1978).
Analisis produksi menggunakan model fungsi produksi Stochastic Frontier
Cobb-Douglas. Adapun model penduga fungsi produksi, pada usahatani jagung di lahan
kering kabupaten Buleleng sebagai berikut:
LnY = Lnβ + β LnX + β LnX + β LnX + β LnX + β LnX + vi – ui
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Keterangan :
Y = Produksi Jagung (kg)
β = Konstanta
0

X 1 = Luas lahan (Ha)
X 2 = Pengunaan benih (kg)
X 3 = Pupuk kandang (kg)
X 4 = Pupuk N (kg)
X 5 = Jumlah tenaga kerja (HOK)
v i - u i = Error term (ui) efek inefisiensi teknis model
735

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

β = Koefisien parameter penduga, dimana i = 1,2,3, … n
i

Nilai koefisien yang diharapkan : β 1 , β 2 , β 3 , β 4 , β 5 , > 0. Sedangkan penentu nilai
parameter distribusi efek inefisiensi produksi pada penelitian ini dibangun dengan model
sebagai berikut:
ui = δ + δ Z + δ Z + δ Z + δ Z + δ Z + δ Z + w it
0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
1
Keterangan :
ui = Efek inefisiensi teknis
δ = Konstanta
0
Z 1 = Umur responden (tahun)
Z 2 = Tingkat pendidikan (tahun)
Z 3 = Pengalaman usahatani jagung (tahun)
Z 4 = Jumlah anggota rumah tangga (jiwa)
Z 5 = Dummy status kepemilikan lahan (1 = milik sendiri, dan 0 = milik orang lain)
Z 6 = Dummy Jenis benih (1 = Hibrida, dan 0 = lokal)
w it = Error term
δ i = Koefisien parameter penduga, dimana i = 1,2,3, … n
Nilai koefisien yang diharapkan adalah : δ 1 , δ 2 , δ 3 , δ 4 , δ 5 , δ 6 < 0.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor yang Mempengaruhi Produksi Jagung
Hasil pendugaan dengan model stochastic frontier menggambarkan kinerja
terbaik (best practice) dari petani responden pada tingkat teknologi yang ada. Pendugaan
dilakukan dengan metode Maximum Likelihood Estimate (MLE). Dari lima variabel yang
diduga relevan, variabel-variabel yang nyata berpengaruh terhadap produksi jagung di
lahan kering adalah: luas lahan dan penggunaan pupuk N. luas lahan dan penggunaan
pupuk N berpengaruh nyata pada taraf α sebesar 1%. Luas lahan dan penggunaan pupuk
N berpengaruh positif terhadap produksi jagung di lahan kering. (Tabel 1).
Tabel 1. Pendugaan Fungsi Produksi dengan Metode Maksimum Likelihood Estimate
(MLE) pada Usahatani Jagung di Lahan Kering Desa Sumberkima,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali Tahun 2016
Parameter
Variabel
Koefisien
Standard-error
t-ratio
β0
Konstanta
4,11042
0,50340
8,16526
β1
Luas lahan
0,36163
0,14608
2,47557 ***
β
β
β
β

2
3
4
5

Penggunaan benih
Pupuk kandang
Pupuk N
Tenaga Kerja

-0,18470

0,17242

-1,07128 ns

0,28431

0,01451

0,19592 ns

0,83695
-0,08685

0,11932
0,15292

7,01461 ***
-0,56797 ns

Keterangan: *
= berpengaruh nyata pada taraf α 10%
** = berpengaruh nyata pada taraf α 5%
*** = berpengaruh nyata pada taraf α 1%
Hasil pendugaan dari luas penggunaan lahan diperoleh nilai koefisien sebesar
0,36. Angka ini menunjukkan bahwa penambahan sebesar 1 persen luas lahan yang
digunakan untuk usahatani jagung di lahan kering (dimana input lainnya tetap), dapat
meningkatkan produksi jagung dengan tambahan produksi sebesar 0,36 persen. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian Pakasi et. al. (2011) yang menyatakan bahwa luas lahan
jagung berpengaruh positif terhadap produksi jagung. Naiknya l% luas lahan mampu
meningkatkan produksi jagung sebesar 1,33%. Begitu pula dengan hasil penelitian
Setiawan dan Prajanti (2011); Suprapti et.al. (2014); Fadwiwati et. al. (2014); Sumarno
et. al. (2015); Kune et. al. (2016) menunjukkan bahwa produksi jagung sangat responsif
terhadap luas lahan dan merupakan faktor dominan dari produksi jagung. Implikasinya
adalah jika petani ingin meningkatkan produksi jagung di lahan kering, maka faktor luas
lahan yang diusahakan petani harus ditingkatkan.
Sedangkan hasil pendugaan dari penggunaan pupuk N diperoleh nilai koefisien
sebesar 0,84. Angka ini menunjukkan bahwa penambahan sebesar 1 persen penggunaan
pupuk N untuk usahatani jagung di lahan kering (dimana input lainnya tetap), mampu
meningkatkan produksi jagung dengan tambahan produksi sebesar 0,84 persen.
Penggunaan pupuk N paling responsif dibandingkan variabel lainnya karena memiliki
koefisien yang paling besar. Penggunaan pupuk N untuk usahatani jagung di lahan kering
rata-rata hanya sebesar 175 kg/ha yang masih lebih rendah dari anjuran pemupukan
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dengan penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) pada jagung yaitu sebesar 300
kg/ha (Haryati, et. al., 2015). Hal ini sejalan dengan Hasil PRA (Participatory Rural
Apraisal) yang dilakukan oleh Yasa et al. (2006) menyatakan bahwa pada usahatani
jagung di lahan kering, rendahnya kesuburan lahan tidak diimbangi dengan pemupukan
yang optimal. Petani umumnya hanya memupuk tanaman jagungnya sekali saja
menggunakan urea dalam dosis yang tidak tepat. Menurut Sawardi dan Efendi (2009)
Pemberian hara N yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman baik jumlah maupun
waktu akan menyebabkan kehilangan N dalam tanah, dan pertumbuhan tanaman tidak
optimal. Begitu juga dengan hasil penelitian Pakasi et. al. (2011) dan Fadwiwati et. al.
(2014) menunjukkan bahwa faktor produksi pupuk khususnya pupuk urea cenderung
menaikkan produksi jagung. Oleh karena itu, implikasinya adalah jika petani ingin
meningkatkan produksi jagung di lahan kering, maka penggunaan pupuk N harus
ditingkatkan.
Faktor yang Mempengaruhi Inefisiensi Produksi Jagung
Fungsi inefisiensi teknis dalam penelitian ini digunakan enam variabel yang
diduga mempengaruhi inefisiensi produksi jagung di lahan kering. Dari keenam variabel
inefisiensi teknis yang diamati, terdapat empat variabel yang berpengaruh nyata yaitu
umur responden, tingkat pendidikan, pengalaman usahatani jagung dan jumlah anggota
rumah tangga. Dari keempat variabel, yang berpengaruh negatif terhadap inefisiensi
produksi jagung di lahan kering hanya variabel pengalaman usahatani jagung. Sedangkan
umur responden, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh positif
terhadap inefisiensi usahatani jagung di lahan kering.
Sedangkan status kepemilikan lahan dan jenis benih yang diusahakan tidak
berpengaruh nyata terhadap inefisiensi produksi jagung di lahan kering. Nilai indeks
efisiensi teknis hasil analisis dikategorikan efisien karena menghasilkan nilai yang lebih
besar dari 0,70 sebagai batas efisiensi (Coelli, 1998). Hal ini dikarenakan hasil efisiensi
rata-rata sebesar 80,23 persen (Tabel 2).
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Tabel 2.

Pendugaan Fungsi Inefisiensi Produksi Jagung dengan Frontier di Lahan
Kering Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali
Tahun 2016
StandardParameter
Variabel
Koefisien
t-ratio
error
δ0
Konstanta
-3,00087
1,51390 -1,98221
δ1
Umur responden
0,04591
0,01725
2,66083 ***
δ2
Tingkat pendidikan
0,15137
0,08668
1,74627 **
δ3
Pengalaman
usahatani
-0,12115
0,02612 -4,63750 ***
jagung
δ4
Jumlah anggota rumah
0,22677
0,12828
1,76783 **
tangga
δ5
Dummy
Status
-0,02691
0,31005 -0,08679 ns
kepemilikan lahan
δ6
Dummy jenis benih
-0,58990
0,47274 -1,24784 ns
sigma-square
0,12633
0,05012
2,52058
Gamma
0,77627
0,08686
8,93732
Log Likelihood function
3,96815
LR test of the one-side error
34,27941
mean efficiency
0,80233
Keterangan: *
= berpengaruh nyata pada taraf α 10%
** = berpengaruh nyata pada taraf α 5%
*** = berpengaruh nyata pada taraf α 1%
Pengalaman usahatani jagung berpengaruh nyata pada taraf α 1% terhadap
inefisiensi produksi jagung di lahan kering dengan nilai koefisien bertanda negatif yaitu
sebesar 0,12. Artinya bahwa semakin lama petani berpengalaman dalam berusahatani
jagung di lahan kering, maka inefisiensi semakin rendah atau semakin lama pengalaman
berusahatani jagung, maka usahatani jagung di lahan kering yang dilakukan petani
semakin efisien. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suprapti et.al. (2014) yang
menunjukkan bahwa pengalaman seorang petani dalam usahataninya, akan menurunkan
inefisiensi teknis yang berarti meningkatkan efisiensi teknis. Hal ini ditunjukkan dengan
semakin baiknya petani dalam melakukan budidaya jagung, dari teknik pengolahan lahan,
pengairan, pemupukan, penentuan benih, penggunaan tenaga kerja, pemanenan dan
seterusnya. Hal ini disebabkan karena semakin lama petani berpengalaman usahatani
jagung di lahan kering, maka petani tersebut semakin mengetahui hal-hal yang harus
dilakukan dalam berusahatani jagung terutama di lahan kering.
Umur responden juga berpengaruh nyata pada taraf α 1% terhadap inefisiensi
produksi jagung di lahan kering dengan nilai koefisien bertanda positif yaitu sebesar
0,045. Artinya bahwa semakin bertambah umur responden dalam berusahatani jagung di
lahan kering, maka inefisiensi produksi jagung semakin tinggi. Sejalan dengan hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tua umur petani, maka semakin meningkat
inefisiensi produksi jagungnya (Suprapti et.al., 2014). Hal ini sama artinya dengan
semakin berumur petani dalam berusahatani jagung maka produksi jagung yang
dihasilkan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena tenaga yang dicurahkan petani
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kurang maksimal, karena usahatani jagung di lahan kering akan lebih besar curahannya
dibandingkan dengan usahatani jagung dilahan sawah yang tidak kekurangan air.
Begitu pula dengan jumlah anggota rumah tangga berpengaruh nyata pada taraf α
5% terhadap inefisiensi produksi jagung di lahan kering dengan nilai koefisien positif
yaitu sebesar 0,23. Artinya bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga yang
ditanggung dalam satu rumah tangga dalam berusahatani jagung di lahan kering, maka
inefisiensi produksi jagung semakin besar. Sejalan dengan hasil penelitian Kune et. al.
(2016) yang menunjukkan bahwa semakin banyak tanggungan keluarga, maka inefisiensi
semakin meningkat, tetapi hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak berpengaruh nyata
walaupun hasil koefisiennya positif. Hal ini disebabkan karena tidak semua anggota
rumah tangga ikut membantu dalam berusahatani jagung dilahan kering. Berdasarkan
umur petani responden rata-rata berumur 37 tahun dengan jumlah anggota keluarga 4
orang, dimungkinkan bahwa anggota rumah tangga mereka masih pada usia anak-anak.
Hal ini yang menyebabkan dalam berusahatani jagung di lahan kering hanya dilakukan
oleh bapak sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan ibu tidak banyak membantu dalam
berusahatani jagung karena mengurus anaknya dirumah.
Tingkat pendidikan respoden petani juga berpengaruh nyata pada taraf α 5%
terhadap inefisiensi produksi jagung di lahan kering dengan nilai koefisien positif yaitu
sebesar 0,15. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan petani dalam berusahatani
jagung di lahan kering, maka inefisiensi produksi jagung semakin besar. Hal ini
disebabkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak
ingin terjun ke dunia pertanian seperti usahatani jagung di lahan kering. Hal ini terbukti
bahwa rata-rata curahan tenaga kerja petani yang berpendidikan SMA hanya
mencurahkan waktu sebesar 1,09 HOK per Are yang lebih kecil dibandingkan yang
berpendidikan SMP dan SD berturut-turut sebesar 1,19 HOK dan 1,52 HOK per Are.
Berbeda dengan hasil penelitian Sumoarno et. al. (2015) dan Kune et. al. (2016) yang
menunjukkan bahwa semakin meningkat lama pendidikan formal petani akan
meningkatkan efisiensi teknis (menurunkan inefisiensi teknis). Hal ini disebabkan karena
tingkat pendidikan petani jagung tersebut keseluruan adalah bertingkat pendidikan SD.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Faktor yang mempengaruhi efisiensi produksi jagung di lahan kering dan
berpengaruh positif adalah penggunaan pupuk N dan luas lahan garapan. Sedangkan
faktor yang berpengaruh negatif tidak ada. Variabel yang paling responsif adalah
penggunaan pupuk N dengan nilai koefisien sebesar 0,84. Artinya masih ada peluang
untuk meningkatkan produksi jagung di lahan kering dengan upaya peningkatan
penggunaan pupuk N.
2. Faktor yang mempengaruhi inefisiensi produksi jagung di lahan kering dan
berpengaruh negatif adalah pengalaman usahatani jagung. Sedangkan yang
berpengaruh positif adalah jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan umur.
Saran
Peningkatkan produksi jagung di lahan kering dapat dilakukan dengan beberapa
kegiatan yaitu:
1. Petani agar meningkatkan penggunaan pupuk N dalam berusahatani jagung di lahan
kering sesuai dengan penerapan Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
pada jagung yaitu sebesar 300 kg per hektar.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pertanian dapat memfasilitasi
petani dalam meningkatkan pengetahuan patani dalam berusahatani jagung di lahan
kering, agar pengalaman petani dalam berusahatani jagung dapat dimiliki.
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PERAN TENAGA KERJA KELUARGA PADA USAHATANI PADI
DI KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
Jemmy Rinaldi, Nyoman Ngurah Arya dan I Ketut Mahaputra
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Pesanggaran, Denpasar – Bali
Email: jemmy_rinaldi@yahoo.com
ABSTRAK
Tenaga kerja dalam keluarga sering kali dilupakan dalam berusahatani, terutama dalam
hal pembiayaan usahatani. Petani jarang sekali memperhitungkan peran tenaga kerja
dalam keluarga, padahal peningkatan produksi sangat terkait dengan peran tenaga
kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengetahui seberapa besar peran tenaga
kerja dalam keluarga pada usahatani padi, dan (2) mengetahui seberapa besar nilai
biaya tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi. Kajian ini dilakukan dengan
wawancara yang dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD). FGD
dilakukan terhadap petani di Desa Beringkit, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan
dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kontribusi tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi yaitu sebesar 39,75% atau
sebesar 48,38 HOK dari total curahan tenaga kerja usahatani padi sebesar 121,71 HOK.
Sedangkan nilai biaya curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi yaitu
sebesar Rp. 2.902.500,- dari Rp. 7.302.500,- selama satu musim tanam per hektar.
Kata kunci : tenaga kerja, usahatani, padi, Bali
PENDAHULUAN
Luas areal usahatani padi sawah di Provinsi Bali relatif lebih kecil (14,40% dari
dari luas wilayah) dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, namun tingkat
produktivitasnya yang relatif lebih tinggi dibandingkan produktivitas nasional (Badan
Pusat Statistik Provinsi Bali, 2013). Namun, Sektor pertanian memegang peranan penting
dalam struktur perekonomian Bali, dimana sekitar 16,32% berasal dari sektor ini,
terbesar nomor dua setelah sektor perdagangan hotel dan restauran. Sektor pertanian
juga menyerap 24% dari total angkatan kerja dan 28,43% bekerja pada usahatani padi
sawah. Semakin sempitnya luas lahan sawah, serta kebutuhan ekonomi keluarga yang
relatif meningkat menyebabkan beralihnya tenaga kerja sektor pertanian ke sektor jasa
dan industri, terutama pada generasi muda.
Kendala lain yang sering dijumpai pada daerah sentra produksi padi dewasa ini
adalah tidak tersedianya tenaga kerja usia muda sehingga tenaga kerja menjadi faktor
pembatas bagi usahatani padi terutama tenaga kerja untuk kegiatan tanam bibit dan panen
karena kedua kegiatan tersebut memerlukan curahan waktu kerja yang lebih banyak dari
kegiatan lainnya. Oleh karena itu dengan terbatasnya jumlah tenaga kerja pada saat tanam
pindah bibit padi menyebabkan jadwal tanam menjadi tidak serempak yang berdampak
pada menurunnya produksi padi.
743

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Disisi lain kebutuhan tenaga kerja pada usahatani padi sawah meningkat,
terutama pada saaat panen yang menyebabkan keterlambatan panen. Salah satu dampak
dari berkurangnya tenaga kerja saat panen padi menyebabkan banyak petani menjual
padinya dengan penebas atau tengkulak dengan harga yang relatif rendah. Oleh karena itu
penelitian ini bertujuan: (1). mengetahui seberapa besar curahan tenaga kerja dalam
keluarga pada usahatani padi di Bali, dan (2). seberapa besar nilai biaya curahan tenaga
kerja dalam keluarga pada usahatani padi di Bali.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Beringkit, Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan Provinsi Bali dengan pendekatan Focus Group Discussion (FGD). FGD
dihadiri oleh 40 orang petani yang berusahatani padi sebagai sampel penelitian. Data
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer tentang data input dalam
berusahatani padi khususnya input tenaga kerja pada usahatani padi selama satu musim
tanam di tahun 2015.
Adapun variabel atau data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data
tenaga kerja usahatani padi yaitu berdasarkan jenis kegiatannya. Jenis kegiatan dalam
berusahatani padi yaitu: pengolahan tanah, penyemaian benih, penanaman, pemupukan,
penyiangan, penyemprotan dan panen. Data dianalisis secara kuantitaf dengan
penjumlahan biasa dan persentasenya untuk mengetahui seberapa besar curahan tenaga
kerja dalam keluarga maupun luar keluarga dalam berusahatani padi per satu musim
tanam. Adapun kontribusi curahan tenaga kerja keluarga dihitung berdasarkan rumus
berikut:

dimana:
KTKDK
CTKDK
TCTK

= Kontribusi Tenaga Kerja Dalam Keluarga
= Curahan Tenaga Kerja Dalam Keluarga
= Total Curahan Tenaga Kerja
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Curahan Tenaga Kerja Usahatani Padi
Curahan tenaga kerja pada usahatani dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu curahan
tenaga kerja dalam keluarga dan curahan tenaga kerja luar keluarga. Total cuarahan
tenaga kerja dalam keluarga biasanya tidak pernah dihitung oleh petani dalam
berusahatani padi. Disisi lain tenaga kerja merupakan variabel input yang berpengaruh
nyata terhadap produksi padi (Damayanti, 2013; Kusnadi et. al., 2011; Suharyanto
et.al.,2015). Akan tetapi total biaya tenaga kerja luar keluarga sering menjadi perhatian
karena biayanya yang semakin lama semakin meningkat. Dalam berusahatani padi, petani
tidak pernah memperhitungkan berapa total curahan tenaga kerja dalam berusahatani,
padahal usahatani padi yang mereka lakukan sebagian besar adalah usaha uatama dalam
penghasilan keluarga.
Tabel 1. Curahan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan pada Usahatani Padi per
Hektar di Kabupaten Tabanan Tahun 2015
Curahan Tenaga Kerja
Total Curahan
(HOK)
No
Jenis Kegiatan
Tenaga Kerja
(HOK)
DK
LK
1. Olah tanah
18,33
18,33
2. Penyemaian Benih
1,25
1,25
3. Tanam
13,33
13,33
4. Pemupukan
1,50
1,50
5. Penyiangan
40,00
40,00
6. Penyemprotan
5,63
5,63
7. Panen
41,67
41,67
Total
48,38
73,33
121,71
Keterangan: HOK = Hari Orang Kerja
DK
= Dalam Keluarga
LK
= Luar Keluarga
Curahan tenaga kerja dapat diperhitungkan berdasarkan seberapa lama curahan
waktu seseorang dalam melakukan kegiatan berdasakan jumlah jam kerja per hari yang
biasa disebut Hari Orang Kerja (HOK). Curahan tenaga kerja usahatani padi dapat
dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam berusahatani yaitu;
tenaga kerja mengolah tanah, tenaga kerja penyemaian, tenaga kerja tanam, tenaga kerja
pemupukan, tenaga kerja penyiangan, tenaga kerja penyemprotan dan tenaga kerja panen
(Tabel 1).
Total curahan tenaga kerja pada usahatani padi per hektar dalam satu musim
tanam di kabupaten Tabanan yaitu sebesar 121,71 HOK yang terdiri dari 73,33 HOK
(60,25%) untuk curahan tenaga kerja luar keluarga dan 48,38 HOK (39,75%) dari
curahan tenaga kerja dalam keluarga (Tabel 1 dan Gambar 1). Besarnya total curahan
tenaga kerja pada usahatani padi disebabkan karena tingginya curahan tenaga kerja pada
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jenis kegiatan panen, penyiangan, olah tanah dan tanam. Menurut Rusastra dan Suryadi
(2004) menyatakan bahwa elastisitas tenaga kerja terhadap produksi padi adalah yang
tertinggi dibandingkan faktor produksi lainnya. oleh karena itu kontribusi tenaga kerja
dinilai menentukan kinerja usahatani padi.

Gambar 1. Komposisi Curahan Tenaga Kerja pada Usahatani Padi per Hektar di
Kabupaten Tabanan

Jika dirinci berdasarkan jenis kegiatan total curahan tenaga kerja tertinggi pada
jenis kegiatan panen yaitu sebesar 41,67 HOK, kemudian diikuti dengan curahan tenaga
kerja pada kegiatan penyiangan yaitu sebesar 40,00 HOK. Sejalan dengan penelitian
Elizabeth (2008) yang menyatakan bahwa kegiatan menyiang tanaman padi sawah
umumnya membutuhkan lebih dari 40 HOK per hektar. Sedangkan jenis kegiatan lainnya
yang besar yaitu jenis kegiatan olah tanah dan tanam berturut-turut sebesar 18,33 HOK
dan 13,33 HOK. Diantara jenis kegiatan yang memiliki curahan tenaga kerja tinggi ada
tiga jenis kegiatan yang dikerjakan oleh tenaga kerja luar keluarga yaitu jenis kegiatan
panen, olah tanah dan tanam. Hal ini yang menyebabkan curahan tenaga kerja luar
keluarga dalam berusahatani padi lebih dominan dibandingkan dengan curahan tenaga
kerja dalam keluarga. Artinya usahatani padi yang dilakukan di kabupaten Tabanan per
hektar per musim tanam secara tidak langsung banyak diusahakan oleh tenaga luar
keluarga. Tenaga kerja dalam keluarga hanya sebagian kecil berkontribusi dalam
usahatani padi yaitu pada jenis kegiatan penyiangan, penyemprotan, pemupukan dan
penyemaian benih. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rochaeni dan Lokollo (2005)
yang menyatakan bahwa waktu yang dicurahkan oleh tenaga kerja dalam keluarga pada
berusahatani padi lebih kecil dibandingkan non usahatani. Hal ini disebabkan karena
pendapatan dari non usahatani lebih besar dibandingkan pendapatan usahatani. Padahal
Tenaga kerja dalam keluarga merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam
usaha tani padi sawah beririgasi (Damayanti, 2013).
Nilai Biaya Curahan Tenaga Kerja Usahatani Padi
746

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Total biaya curahan tenaga kerja dalam berusahatani padi biasanya tidak pernah
diperhitungkan oleh petani, hal ini yang menyebabkan petani selalu menjual hasil
produksi padinya secara tebasan atau dijual langsung tanpa mengetahui hasil produksi
padinya. Padahal pendapatan usahatani sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan biaya
produksi, termasuk didalamnya biaya tenaga kerja (Lumintang, 2013). Hal serupa juga
dinyatakan Zaini (2010) bahwa pendapatan petani dipengaruhi secara dominan oleh
variabel panerimaan dan biaya tenaga kerja. Total biaya curahan tenaga kerja pada
usahatani padi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan dalam
berusahatani padi. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan dalam berusahatani padi yaitu:
olah tanah, penyemaian benih, tanam, pemupukan, penyiangan penyemprotan dan panen.
Total nilai biaya curahan tenaga kerja pada usahatani padi per hektar per musim
tanam yaitu sebesar Rp. 7.302.500,-. Besarnya total nilai biaya usahatani padi disebabkan
karena besarnya nilai biaya curahan tenaga kerja pada kegiatan panen yaitu sebesar Rp.
2.500.000,- (34,23%), kemudian diikuti dengan besarnya nilai biaya kegiatan penyiangan
yaitu sebesar Rp. 2.400.000,- (32,87%). Selain kedua jenis kegiatan tersebut, besarnya
total nilai biaya curahan tenaga kerja pada usahatani padi per hetar per musim tanam juga
disebabkan oleh besarnya nilai biaya curahan tenaga kerja pada kegiatan olah tanah dan
tanam yaitu berturut-turut sebesar Rp. 1.100.000,- (15,06%) dan Rp. 800.000,- (10,96%)
(Tabel 2 dan Gambar 2).
Tabel 2.
Nilai Biaya Curahan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan pada
Usahatani Padi per Hektar di Kabupaten Tabanan Tahun 2015
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis Kegiatan

Jumlah Satuan

Olah tanah
100
Penyemaian benih
1,25
Tanam
100
Pemupukan
1,5
Penyiangan
40,00
Penyemprotan
5,625
Panen
50
Total Biaya Tenaga Kerja

Are
HOK
Are
HOK
HOK
HOK
Kuintal

Harga
Satuan
(Rp)
11.000
60.000
8.000
60.000
60.000
60.000
50.000

Total Nilai
(Rp)
1.100.000
75.000
800.000
90.000
2.400.000
337.500
2.500.000
7.302.500

Diantara jenis kegiatan yang memiliki nilai biaya curahan tenaga kerja tinggi ada
tiga jenis kegiatan yang dikerjakan oleh tenaga kerja luar keluarga yaitu jenis kegiatan
panen, olah tanah dan tanam. Hal ini yang menyebabkan nilai biaya curahan tenaga kerja
luar keluarga dalam berusahatani padi lebih dominan dibandingkan dengan nilai baiaya
curahan tenaga kerja dalam keluarga. Artinya usahatani padi yang dilakukan di kabupaten
Tabanan per hektar per musim tanam secara tidak langsung banyak mengeluarkan nilai
biaya curahan tenaga kerja yang dinikmati oleh tenaga kerja luar keluarga. Hal ini yang
menyebabkan petani merasa tidak mendapatkan untung yang maksimal ketika
berusahatani padi.
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Berdasarkan total nilai biaya curahan tenaga kerja pada usahatani padi per hektar
per musim tanam yaitu sebesar Rp. 7.302.500,-, nilai biaya curahan tenaga kerja dalam
keluarga hanya sebesar Rp. Rp. 2.902.500,- yang terdiri dari jenis kegiatan penyemaian
benih, pemupukan, penyiangan dan penyemprotan. Keempat jenis kegiatan yang
dilakukan tenaga kerja dalam kelurga tersebut yang paling dominan berkontribusi dalam
nilai biaya curahan tenaga kerja dalam keluarga adalah jenis kegiatan penyiangan yaitu
sebesar Rp. 2.400.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa jenis kegiatan lainnya yang
dilakukan oleh tenaga kerja dalam keluarga tidak terlalu nyata dalam berkontribusi pada
nilai biaya curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi per hektar per musim
tanam.

Gambar 2. Komposisi Nilai Biaya Curahan Tenaga Kerja pada Usahatani Padi per
Hektar di Kabupaten Tabanan
Soekartawi (2003) menyatakan bahwa faktor produksi tenaga kerja merupakan
faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam
jumlah yang cukup, bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas
dan macam tenaga kerja. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan bagi petani padi untuk
dilatih dalam hal melakukan kegiatan pengolahan lahan, penanaman maupun pemanenan.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pembinaan keterampilan
tenaga kerja sangat penting agar mereka dapat bekerja secara mandiri dan posisi tawarnya
meningkat (Rusastra dan Suryadi, 2004).
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi per hektar per musim
tanam di kabupaten Tabanan hanya sebesar 48,38 HOK atau sebesar 39,75%
berkontribusi dalam total cuarahan tenaga kerja sebesar 121,71 HOK. Dari empat
jenis kegiatan yang memiliki curahan tenaga kerja tinggi, tenaga kerja dalam keluarga
hanya melakukan satu jenis kegiatan yaitu penyiangan, sedangkan jenis kegiatan lain
seperti panen, olah lahan dan tanam dilakukan oleh tenaga kerja luar keluarga.
2. Nilai biaya curahan tenaga kerja dalam keluarga pada usahatani padi per hektar per
musim tanam di kabupaten Tabanan hanya sebesar Rp. 2.902.500,- dari total nilai
biaya curahan tenaga kerja sebesar Rp. 7.302.500,-. Besarnya nilai biaya curahan
tenaga kerja dalam keluarga diperoleh dari jenis kegiatan yang dilakukan seperti
penyemaian, pemupukan, penyiangan dan penyemprotan.
Saran
Total curahan tenaga kerja serta nilai biaya curahan tenaga kerja usahatani padi
banyak dimanfaatkan oleh tenaga kerja luar keluarga. oleh karena itu agar usahatani padi
dilakukan secara efisien, maka perlu dilakukan peningkatan keterampilan petani oleh
Pemda setempat terutama pada kegiatan olah tanah, tanam dan panen yang ketiganya
merupakan jenis kegiatan yang tinggi curahan tenaga kerjanya.
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PRODUKTIVITAS KEDELAI BERBIJI BESAR DAN SEDANG
PADA MUSIM HUJAN DAN MARENGAN
DI GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA
Christina Astri Wirasti 1) dan Evy Pujiastuti 1)
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta

1)

ABSTRAK
Musim hujan di Gunungkidul, Yogyakarta terbagi dalam dua musim, yaitu musim hujan
dan musim marengan dan sisanya termasuk musim kemarau (Juni sampai Oktober)..
Penanaman kedelai pada musim hujan (bulan November sampai Januari) sebagai
pertanaman diluar musim (off season), sedangkan tanam musim marengan (bulan
Februari sampai Mei) sebagai musim tanam (onn season) kedelai di Gunungkidul
mencapai luas tanam 15.000 ha atau lebih. Kesukaan petani kedelai di Gunungkidul
selama ini menanam kedelai berbiji besar, seperti Grobogan, Argomulyo, Dena atau
Anjasmoro. Penanaman kedelai berbiji sedang (seperti varietas Kaba, Dering) belum
banyak berkembang. Paper ini bertujuan untuk mengemukakan produksi kedelai berbiji
besar dan berbiji sedang, yang ditanam di musim penghujan dan musim marengan.
Pengkajian dilaksanakan pada lahan petani secara on farm menggunakan varietas
berbiji besar, yaitu Grobogan, Anjasmoro, Dena dan varietas berbiji sedang: Dering dan
Kaba. Lokasi pengkajian di kecamatan Semin kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2014
sampai 2015. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa kedelai berbiji besar seperti
Anjasmoro, Dena dan Grobogan sesuai untuk dikembangkan di lahan kering
Gunungkidul. Produktivitas kedua jenis kedelai biji besar dan biji sedang yang ditanam
musim penghujan maupun marengan dengan rerata produktivitas 1600 kg/ha, tidak
menunjukkan beda nyata.
Kata kunci: Kedelai, biji sedang, musim hujan, musim mareng.
PENDAHULUAN
Curah hujan merupakan komponen hidrologi yang penting, karena merupakan
salah satu sumber air langsung ke areal pertanian di samping irigasi. Dalam sistem neraca
air, curah hujan merupakan parameter yang dapat meningkatkan kandungan lengas tanah.
Air hujan yang jatuh pada suatu areal pertanian lahan kering, merupakan salah satu
sumberdaya air yang dapat digunakan untuk irigasi, (Haryati, 2014). Distribusi curah
hujan yang tidak merata menyebabkan terjadinya kekeringan atau defisit air atau surplus
pada waktu/bulan-bulan tertentu.
Kedelai adalah tanaman berhari pendek, yaitu tidak mampu berbunga bila
penyinaran melebihi 16 jam, dan cepat berbunga bila kurang dari 12 jam. Lama
penyinaran matahari di Indonesia umumnya sekitar 12 jam. Di Indonesia kedelai
berbunga pada umur 25–40 hari dan panen pada umur 75–95 hari (Taufiq dan Sundari,
2012). Kedelai yang ditanam pada musim hujan memerlukan penyinaran penuh, tetapi
dalam praktik budidaya di Indonesia, kedelai sering ditumpangsarikan dengan tanaman
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lain seperti jagung. Intensitas cahaya yang diterima kedelai pada tumpangsari dengan
jagung berkurang sekitar 33% (Asadi et al. 1997). Berkurangnya intensitas sinar matahari
menyebabkan tanaman tumbuh lebih tinggi, ruas antar buku lebih panjang, jumlah daun
lebih sedikit, jumlah polong makin sedikit, dan ukuran biji semakin kecil (Susanto dan
Sundari 2010). Tanggapan tanaman kedelai terhadap cahaya berbeda antar varietas.
Varietas Pangrango lebih tanggap terhadap peningkatan kuanta cahaya daripada varietas
Wilis dan Brawijaya (Sitompul, 2003). Selain umur genjah, kedelai berukuran biji besar
juga menjadi preferensi petani dan bahan baku industri. Ukuran biji juga menjadi
karakteristik penting pada produksi kedelai (Rahajeng dan Adie, 2011).
Menurut Harnowo (2013) sejak tahun 1918 sampai dengan 2013 Kementerian
Pertanian telah melepas 79 varietas unggul kedelai untuk berbagai tipologi lahan seperti
lahan sawah, lahan kering masam, dan lahan rawa pasang surut. Beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan dalam memilih varietas yang akan digunakan adalah: (a) daya hasil, (b)
musim tanam, (c) preferensi pasar, (d) nilai jual, (e) ketersediaan benih, dan (f)
kecocokan agroekologi (Darman, 2013). Balitkabi (2013) menurut ukuran biji varietas
kedelai dibedakan ke dalam varietas berbiji kecil (< 10 g/100 biji), sedang (10-12 g/100
biji), dan besar (> 12 g/100 biji). Untuk produk tahu dan tempe, kedelai yang banyak
digunakan adalah yang berbiji sedang sampai besar. Kedelai yang berukuran biji kecil
cocok digunakan untuk bahan baku sayur kecambah. Menurut Harsono (2011) hasil
survey preferensi kedelai di Jawa Tengah pada industri tempe, hampir semua responden
(95%) menginginkan biji kedelai berwarna kuning dan sebagian kecil memilih biji
berwarna kuning-keputihan. Industri tempe hampir semua responden (97%) menyukai
kedelai berbiji besar dengan alasan akan menghasilkan tempe yang besar. Sebanyak 73%
responden pada industri tahu juga menyukai kedelai berbiji besar. Kedelai dengan
berbagai ukuran biji dapat digunakan untuk tahu. Industri tahu dan tempe hampir
semuanya menghendaki kedelai berkulit tipis.
Varietas kedelai dengan biji yang berukuran kecil antara lain adalah Tidar, Petek,
dan Lumajang Bewok, yang berukuran biji sedang meliputi Pangrango, Kawi, Leuser,
Manglangyang, Kaba, Sinabung, Ijen, Slamet, Sindoro, Tanggamus, Sibayak, Nanti,
Ratai, Lawit, dan Menyapa, sedangkan yang berukuran biji besar di antaranya adalah
Bromo, Argomulyo, Burangrang, Anjasmoro, Mahameru, Baluran, Merubetiri,
Panderman, Gumitir, dan Argopuro (Harnowo, 2013). Tulisan ini bertujuan untuk
menginformasikan bahwa budidaya kedelai pada musim tanam pertama (musim hujan,
off season) dan musim tanam kedua(musim mareng) dengan menggunakan varietas
kedelai berbiji besar maupun varietas kedelai berbiji sedang tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata. Penanaman kedelai di musim hujan digunakan untuk benih
dimusim marengan.
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METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan pada lahan petani secara on farm menggunakan varietas
berbiji besar :Grobogan, Anjasmoro, dan varietas berbiji sedang: Dering dan Kaba yang
ditanam pada musim marengan. Penanaman pada musim penghujan menggunakan
Varietas Anjasmoro, Grobogan dan Dena. Lokasi pengkajian di kelompok tani ”Ngudi
Makmur”, dusun Bendo, Desa Sumberrejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul,
pada tahun 2014 sampai 2015. Luas tanam sekitar 4 ha melibatkan 20 orang petani.
Pengamatan meliputi komponen produksi pada parameter tinggi, polong hampa, polong
isi , produksi ose, jumlah curah hujan selama pengkajian. Cara tanam menggunakan tugal
dengan jarak tanam 40 x 20 cm, benih 2 sd 3 butir per lubang dimasukkan dalam lubang
bekas tugal kemudian ditutup dengan pupuk organik dari kotoran ternak, dengan dosisis
1.000 kg/ha. Pupuk kimia yang digunakan adalah ponska 300 kg/ha diberikan pada umur
20 hari setelah tanam (HST). Cara pemberian pupk disebarkan merata kemudian disiang,
sehingga pupuk tercampur dengan tanah. Pengendalian organisme pengganggu tanaman
(OPT) dilakukan secara intensif, penggunaan pestisida disesuaikan dengan OPT yang
menyerang.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Gambar 1, komoditas kedelai yang ditanam di Gunungkidul pada
musim hujan pertama mulai bulan Oktober dasarian III sampai akhir Januari atau
Februari dasarian II; merupakan tanaman kedelai off season (di luar musim). Musim
tanam komoditas kedelai ke dua mulai bulan Februari dasarian II sampai akhir April
dasarian III disebut musim tanam marengan. Aktifitas pertanian pada bulan berikutnya
menunggu panen ubi kayu atau jagung dan persiapan tanam untuk musimberikutnya,
karena curah hujan sudah sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk penanaman.
Tanam kedelai mulai MH= Okt II sd Jan III, dan Mareng= Feb I sd Mei I.
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Sumber BMKG, 2015
Keterangan : menurut BMKG: Musim kemarau dimulai April dasarian III dan berakhir
bulan Oktober dasarian III; musim penghujam dimulai bulan November dasarian I dan
berakhir bulan April Dasarian II; Menurut perhitungan pranoto mongso: musim marengan
histogram warna kuning, dimulai bulan Maret dasarian I dan berahir bulan Mei dasarian
III.
Gambar 1: Rerata Curah Hujan Dasarian Selama 30 Setahun Zone Tengah Utara (ZOM
141) Gunungkidul
Bertanam kedelai di lahan tegal memerlukan pengolahan tanah, kecuali pada
bekas tanaman padi gogo (musim marengan). Curah hujan di lahan tegal menjadi penentu
keberhasilan budidaya kedelai, oleh karena itu dalam bertanam perlu memperhatikan
distribusi curah hujan. Waktu tanam kedelai perlu ditempatkan pada akhir musim hujan
(onn season) , agar saat prosesing hasil panen cukup ada panas matahari. Di lahan
berbulan basah kurang dari 7 bulan/tahun, kedelai dapat ditanam model lorong di antara
baris ganda ubikayu pada awal musim hujan (Harsono, 2011).
Hasil pengamatan curah hujan (Tabel 1) selama pengkajian antara musim
marengan dan musim hujan pertama tidak menunjukkan perbedaan yang menyolok,
khususnya pada fase kritis. Fase kritis tanaman kedelai bila terjadi kekurangan air akan
menyebabkan turunnya hasil. Menurut Rejekiningrum dan Surmaini (2014) periode kritis
adalah fase vegetatif awal dan fase berbunga. Selama pertumbuhan vegetatif (sampai
umur 35 hari) dibutuhkan air 126 mm dan selama pertumbuhan generatif ( umur 35
sampai 85 hari) 203 mm.
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Tabel 1. Jumlah Curah Hujan (mm) Per Fase pada Musim Penghujan dan Musim
Marengan pada Pertumbuhan Tanaman Kedelai di Gunungkidul (2014)
Musim
Fase pertumbuhan kedelai
Musim mareng
hujan
Fase Veg Awal (0-10 HST)
218
120
Fase Veg (10-30 HST)
150
177
Fase Berbunga dan Pengisian Polong 31-71 HST
126
229
Fase Pemasakan Biji Umur 70 Sa 90 HST,
140
61
Jumlah
634
587
Berdasarkan pada Tabel 1, jumlah ketersdiaan air hujan di lokasi pengkajian
sudah melebihi kebutuhan. Menurut Rejekiningrum dan Surmaini, (2014), pengaruh
curah hujan dalam hal ini adalah menentukan ketersediaan air tanah untuk tanaman
kedelai. Kebutuhan air tanaman kedelai menurut Doorenbus dan Kassam (1979) dalam
Rejekiningrum dan Surmaini, (2014) adalah sebesar 319 mm selama pertumbuhannya.
Kebutuhan air pada fase generatif lebih tinggi dibandingkan pada fase vegetatif, sehingga
fase generatif lebih peka terhadap kekeringan, terutama pada fase pembungaan hingga
pengisian polong. Menurut Suyamto et al. (1998), cekaman kekeringan selama fase
generatif menurunkan hasil kedelai 34–46%. Kedelai dengan umur genjah dapat dipilih
untuk daerah dengan periode bulan basah yang relatif pendek dengan tingkat ketersediaan
air yang relatif terbatas.
Hasil penelitian Krisdiana (2007) disampaikan bahwa petani dan pengrajin tahu
tempe menginginkan biji kedelai berukuran sedang hingga besar, sebanyak 67%
responden dari industri tahu di Jawa Tengah menyukai biji berwarna kuning, 22%
memilih biji berwarna kuning-kehijauan, dan 11% menyukai biji berwarna hijau atau
kuning-keputihan.
Tabel 2. Hasil Pengamatan Beberapa Varietas Kedelai pada Musim Tanam Marengan di
Gunungkidul
Parameter
Rerata
Varietas
Pengamatan
Argomulyo Anjasmoro
Kaba
Lokal
Tinggi (cm)
62,39
72,99
72,62
53,41
65,35
Polong Isi(Buah)
106,84
158,33
152,68
92,33
127,55
% Hampa
9,72
3,21
14,42
6,56
8,48
Provitas Kg/Ha
1771,63
2191,35
1779,33
1669,23
1852,88
Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan bahwa produktivitas masing-masing varietas
yang diusahakan pada musim marengan, tidak berbeda nyata dengan produktivitas antara
1669,23 sampai 2191,3 kg/ha. Hasil ini sudah lebih tinggi daripada hasil yang dilaporkan
oleh BPS 2015. Menurut BPS (2015) Produktivitas kedelai pada tahun 2015 di kecamatan
Semin sebesar 10,57 kuintal/ha atau 1,057 ton/ha, mencapai 13,34 kw/ha atau 1,334
ton/ha pada tahun 2013. Yunita et al. (2009) mendapatkan bahwa bobot biji per tanaman
berkorelasi positif dengan umur masak, tinggi tanaman, jumlah cabang dan buku
produktif, jumlah polong bernas, jumlah polong total, dan bobot per petak, yang berarti
semakin banyak jumlah cabang dan buku produktif serta jumlah berkorelasi positif
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dengan tinggi tanaman, namun berkorelasi negatif dengan bobot 100 biji. Artinya adalah
pada populasi yang dipelajari kedelai yang berumur panjang akan mempunyai habitus
lebih tinggi dan bobot 100 biji lebih rendah.
Budidaya kedelai pada musim marengan tidak banyak mengalami permasalahan,
khususnya sebaran hujan masih tersedia sampai fase generatif. Ketersediaan benih untuk
pertanaman musim mareng sangat terbatas. Produksi benih pada musim hujan sangat
jarang, sedangkan kebutuhan benih yang dipanen pada musim hujan sangat tinggi.
Penanaman kedelai musim mareng di wilayah Gunungkidul mencapai 19.142 ha (BPS,
Gunungkidul dalam angka, 2013). Kebutuhan benih untuk luas tanam 19.142 ha jika
menggunakan benih kedelai berbiji besar (kebutuhan benih 60 kg/ha) sebanyak :
1.148.520 kg, sedangkan untuk benih berbiji sedang(kebutuhan benih 50 kg/ha)
dibutuhkan benih sebanyak 957.100 kg. Penanaman kedelai di lahan kering untuk musim
mareng merupakan musim onn season karena selama pertumbuhan air masih tersedia
cukup dan menjelang panen sudah masuk awal musim kemarau, sehingga proses panen
lebih mudah.
Budidaya kedelai pada musim penghujan di Gunungkidul (November sampai
Januari) sangat jarang dilakukan. Penanaman di musim November sampai Januari
termasuk penanaman di luar musim (off season). Pembatas utama di luar musim bukan
faktor sumberdaya alam, melainkan faktor sikap yang dilandasi oleh pemikiran Petani,
bahwa budidaya padi hanya dapat dilakukan pada musim hujan saja. Penanaman kedelai
untuk produksi benih tidak tersedia lahan, karena digunakan untuk tanaman padi ataupun
jagung.
Tabel 3. Hasil Pengamatan Beberapa Varietas Kedelai pada Musim Tanam Marengan di
Gunungkidul
Kedelai
Kedelai
Parameter Pengamatan
Rerata
berbiji besar
berbiji sedang
Tinggi Cm
62,93
72,62
67,78
Polong Isi
119,17
152,68
135,92
% Hampa
6,49
14,42
10,46
Berat Biji Ose Kg/Ha
1877,40
1779,33
1828,37
Faktor lain yang menyebabkan keengganan Petani menanam kedelai di musim
hujan adalah permasalahan di pasca panen. Panenan kedelai yang diperuntukan jadi benih
dalam pengeringannya tidak menggunakan alat pengering, sehingga sangat tergantung
dari sinar matahari. Intensitas sinar matahari di bulan Januari sangat rendah, sehingga
proses pengeringan sangat terganggu, akibatnya persyaratan benih berkualitas tidak
tercapai (kadar air maupun kemurniannya). Menurut Partohardjono (2005) dalam
Istiqomah dan Krismawati, (2015) bahwa peluang peningkatan produksi kedelai secara
Nasional masih cukup tinggi namun pada kenyatannya di lapangan masih menghadapi
beberapa tantangan, antara lain: (a) faktor fisik, seperti tanah dan iklim terutama curah
hujan, sebaran hujan, dan suhu udara yang sangat beragam; (b) faktor biologis, terutama
hama, penyakit, dan gulma; (c) faktor sosial, yaitu rendahnya adopsi teknologi oleh petani
yang berakibat beragamnya pengelolaan tanaman kedelai pada skala usahatani; (d) faktor
ekonomi yang mencakup rendahnya profitabilitas usahatani dan lemahnya daya saing
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kedelai terhadap komoditas pertanian lainnya; dan (e) kurang berkembangnya
kelembagaan penunjang usahatani kedelai, diantaranya sistem perbenihan.
Berdasarkan Tabel 4, produktivitas kedelai yang ditanam pada musim penghujan
cukup tinggi, yaitu untuk kedelai berbiji besar dari 1780 kg/ha sampai 1915 kg/ha dan
kedelai berbiji sedang 1465 kg/ha. Produktivitas tersebut lebih tinggi dibandingkan
dengan produktivitas yang disampaikan oleh BPS 2015. Menurut BPS (2015)
Produktivitas kedelai pada tahun 2015 di kecamatan Semin sebesar 10,57 kuintal/ha, dan
tertinggi pada tahun 2013 mencapai 13,34 kw/ha.
Tabel 4: Produktivitas dan Karakteristis Hasil Kedelai yang ditanam Musim Penghujan.
Persentase
Persentase Persentase Berat 100
Berat biji
ose dari
Pengaruh Varietas
Hampa
Butir
butir
ose
polong
(%)
hijau (%)
(g)
(kg/ha)
basah (%)
Grobogan biji besar
9,50
10,68
17,02
41,45
1915,84
Anjasmara biji besar
1,67
5,55
15,35
30,78
1807,82
Dering biji sedang
3,22
11,18
9,70
33,86
1465,85
Dena 1 biji besar
5,72
2,16
15,28
36,44
1780,23
Hasil penelitian Istiqomah dan Krismawati (2015) di Jawa Timur, bahwa
varietas paling genjah adalah Grobogan (72,6 hst) dan paling dalam adalah Kaba (92,8
hst). Bobot 100 butir paling tinggi dihasilkan Grobogan (21,95 g) dan berbeda nyata
dengan Burangrang (16,05 g) dan Anjasmoro (16,02 g), sedangkan Kaba dan Wilis
menghasilkan bobot 100 butir paling rendah masing-masing 12,23 g dan 12,89 g. Hasil
hasil biji per varietas Grobogan 1,69 t/ha, Burangrang 1,78 t/ha, Kaba 1,85 t/ha, Wilis
1,75 t/ha, dan paling rendah Anjasmoro 1,51 t/ha .
KESIMPULAN
Rerata produktivitas kedelai yang ditanam dimusim penghujan untuk kedelai
berbiji besar adalah 1780 sampai 1915 kg/ha dan berbiji sedang 1465 kg/ha. Rerata
produktivitas kedelai yang ditanam dimusim marengan untuk kedelai berbiji besar
(Argomulyo 1771,63 kg/ha, Anjasmoro 2191,35 kg/ha dan Lokal Kethek Putih 1669,23
kg/ha, dan berbiji sedang , varietas Kaba 1779,33 kg/ha.
SARAN
Diseminasi dan Produksi benih kedelai berbiji sedang harus ditingkatkan, khususnya yang
dibudidayakan pada musim marengan. Kebutuhan benih menghemat 5 kg/ha dan
produktivitasnya tidak berbeda dengan kedelai berbiji besar.
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EFEKTIVITAS PERLAKUAN AGENS HAYATI (CORYNEBACTERIUM)
DALAM PENGENDALIAN HAWAR DAUN BAKTERI PADA
TANAMAN PADI DI KABUPATEN PIDIE
Idawanni, Fenty Ferayanti , Sharli Asmairicen
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh
Jl. P. Nyak Makam No 27 Lampieneung 23125 Telp/Fax : (0651) 7551811
E-mail : bptp_aceh@yahoo.co.id, Idawanniismail@yahoo.com
ABSTRAK
Efektifitas perlakuan agent hayati (Corynebakterium) dalam pengendalian penyakit
hawar daun bakteri pada tanaman padi dilakukan pada lahan sawah di Kabupaten Pidie.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas perlakuan agent hayati
Corynebacterium dalam mengendalikan penyakit hawar daun bakteri yang disebabkan
oleh Xanthomonas campestris pv. Orizae . Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni –
Oktober 2016 dilahan petani Kabupaten Pidie di dua kecamatan yaitu kec. Glumpang
Tiga Desa Blang Tunong, dan Kec. Indra jaya Desa Wakeuh dengan luas lahan kajian
masing masing kecamatan ± 1 ha dengan menggunakan varietas Inpari 30. Penelitian
ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 Perlakuan dan
3 ulangan sehingga terdapat 12 petak perlakuan. Perlakuan kajian ini yaitu : a)
Perendaman benih dengan bakteri antagonis Corynebakterium konsentrasi 15 cc/ltr air
± 15 menit sebelum benih di semai. b) Tanpa perendaman benih, tanaman padi disemprot
dengan bakteri antagonis Corynebakterium konsentrasi 15 cc/ltr air pada umur 14,
28, 42 dan 56 HSP. c) Perendaman benih dan penyemprotan tanaman padi dengan
bakteri antagonis Corynebakterium konsentrasi 15 cc/ltr air pada umur 14, 28, 42
dan 56 HSP. d) Kontrol (tampa perendaman benih dan penyemprotan). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa intensitas serangan Hawar Daun Bakteri yang disebabkan oleh
Xanthomonas campestris pv. Orizae terendah dijumpai pada perlakuan perendaman
benih dan penyemprotan yaitu 1,64 % di Desa Blang Tunong Kecamatan Glumpang Tiga
dan 1,87 di Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya. Sedangkan efektivitas perlakuan agent
hayati Corynebakterim yang sesuai di jumpai pada perlakuan C (perendaman benih dan
penyemprotan ).
Kata Kunci : Agent hayati, Corynebacterium, Hawar Daun Bakteri, Xanthomonas
campestris pv. Oryzae
PENDAHULUAN
Tanaman Padi merupakan komoditas tanaman utama, optimalisasi produktivitas
padi dilahan sawah merupakan salah satu peluang peningkatan gabah nasional. Hal ini
sangat memungkinkan bila dikaitkan dengan hasil padi pada agrosistem masih beragam
antar lokasi dan belum optimal .
Kabupaten Pidie merupakan salah satu sentral produksi padi dengan luas tanam
54.519 ha dengan produktivitas 51,35 Ku/ha ( Data BPS 2014). Tahun 2015 pemerintah
menetapkan padi sebagai komoditas utama dalam UPSUS guna tercapainya swasembada
beras tahun 2017.
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Aceh pada tahun ini ditargetkan mencapai produksi 2,7 juta ton GKG, sedangkan
untuk meningkatkan produkvitas tanaman padi tersebut maka, salah satu cara yang
dilakukan adalah pengendalian Hama dan Penyakit pada tanaman padi dengan
penggunaan agens hayati sebagai penganti pestisida kimia.
Tingkat Perkembangan OPT padi di Aceh menunjukan bahwa dengan luas tanam
239.038 ha, luas serangan hawar daun bakteri mencapai rata-rata 1.384 ha dengan tingkat
serangan ringan sampai berat sedangkan penggunaan pestisida dan non pestisida
mencapai 1.019 ha (BPTPH Aceh, 2014 ). Penggunaan agent hayati Corynebacterium di
Aceh masih sangat kurang digunakan atau disosialisasi di tingkat petani, di Krawang, jati
Sari Jawa Barat penggunaan Corynebacterium sudah sangat populer untuk
mengendalikan hawar daun bakteri ditingkat petani.
Penggunaan Corynebacterium di Aceh belum berkembang dikarenakan petani
masih lebih menyukai penggunaan insektisida dan fungisida sintetif karena aplikasinya
praktis dan hasilnya dapat terlihat dengan cepat, tampa memikirkan dampak negatif yang
ditimbulkan akibat penggunan bahan kimia tersebut. Upaya peningkatan produksi beras
nasional dihadapkan pada masalah yang sangat dipengaruhi oleh faktor Biotik dan
abiotik. Faktor biotik yang banyak mempengaruhi adanya Organisme Pengganggu
Tanaman (OPT) (Mahmud dan Farida,1995 ).
Salah satu OPT yang menyerang tanaman padi adanya serangan penyakit hawar
daun bakteri yang disebabkan oleh Bakteri Xanthomonas Compestris pv.oryzae yang
menyerang tanaman padi pada fase semai dan fase generatif yang dapat menurunkan
hasil produksi petani 10 -20 %. Untuk mengendalikan penyakit HDB dan organisme
pengganggu tumbuhan (OPT) lainnya petani kita masih cenderung menggunakan
pestisida dan akibat penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai
kerugian antara lain : timbulnya resisitensi, resurgensi hama, munculnya hama sekunder
serta pencemaran pada hasil produksi dan lingkungan (Sihombing, 2011). karena
dianggap berdampak negatif bagi lingkungan berupa residu dan bahkan dapat
menyebakan patogen penyakit menjadi resisten hal ini justru memperburuk keadaan
ekosistem.
Dari kasus diatas perlunya pengendalian OPT secara biologis dengan
memamfaatkan agens hayati.
Bakteri Corynebacterium merupakan salah satu agent hayati yang bersifat
antagonis yang dapat mengendalikan beberapa penyakit yaitu penyakit hawar daun
bakteri dan blas. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini pada tanaman padi dikenal
dengan penyakit Kresek atau hawar daun bakteri , dan ini merupakan OPT utama saat ini
pada tanaman padi, selain wereng.
Penggunaan agent hayati dalam meningkatkan pertumbuhan dan pengendalian
penyakit tanaman dapat dilakukan dengan cara perendaman benih (Sutariati,2006;
Nawangsih, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas perlakuan agent
hayati Corynebacterium dalam mengendalikan serangan penyakit Hawar daun bakteri.
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METODE PENELITIAN
Pengkajian ini dilaksanakan di lahan sawah pada dua Kecamatan yaitu
Kecamatan Indrajaya Desa Wakeuh dan Kecamatan Glumpang Tiga Desa Blang Tunong
dengan luas lahan pengkajian untuk masing-masing kecamatan ± 1 ha. Pengkajian ini
dilaksanakan pada musim tanam pada bulan Mei – Desember 2016.
Pengkajian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang terdiri 4 (empat)
perlakuan
dan tiga ulangan.
Perlakuannya adalah penggunaan agent hayati
Corynebacterium pada varietas Inpari 30. Setiap ulangan terdiri dari 4 plot perlakuan,
sehingga terdapat 12 plot perlakuan. Pengambilan sampel dilakukan disetiap plot
sebanyak 10 tanaman. Perlakuan kajian ini yaitu :
A = Perendaman benih dengan bakteri antagonis Corynebakterium konsentrasi 15 cc/ltr
air selama ± 15 menit sebelum benih di semai.
B = Tanpa perendaman benih, tanaman padi disemprot dengan bakteri antagonis
Corynebakterium konsentrasi 15 cc/ltr air pada umur 14, 28, 42, dan 56 HST
C = Perendaman benih sebelum semai dan penyemprotan tanaman padi dengan bakteri
antagonis Corynebakterium konsentrasi 15 cc/ltr air pada umur 14, 28, 42, dan 56 HST
D = Kontrol (tampa perendaman benih dan tampa penyemprotan Corynebacterium)
Sebelum benih disemai telebih dahulu benih padi di rendam selama ± 8 jam
sampai benih tumbuh sedikit kemudian benih tersebut diperlakukan sesuai dengan
kegiatan kajian yaitu ada perendaman dengan agent hayati Corynebacterium dan tampa
perendaman. Corynebacterium yang digunakan adalah kepadatan koloni bakteri 106
Cpu/cc. Aplikasi bakteri antagonis Corynebakterium dengan perendaman 15 cc/liter air
selama 15 menit untuk perendaman. Setelah perendamam, lalu benih disemai pada petak
semai sesuai dengan perlakuan selama 16 hari.
Tanam dilakukan setelah bibit berumur 16 hari setelah semai dan jumlah bibit
yang di tanam tidak lebih dari 3 bibit per rumpun. Pada kegiatan ini menggunakan sistem
tanam jajar legowo 2 : 1 (25 rumpun/m2 ). Jarak tanam 20 x 10 x 40 .
Pemupukan dilaksanakan sesuai petunjuk budidaya, yaitu 200 kg/ha NPK
Phonska, 150 kg/ha urea, 100 kg/ha SP-36 dan 100 kg/ha KCl. Pupuk NPK Phonska,
SP-36, diberikan 2 kali ½ saat tanam dan ½ saat tanaman berumur 4 MST sedangkan
KCl dan Urea semuanya diberikan saat tanaman berumur 4 MST. Pupuk diberikan
dengan cara sebar diantara barisan tanaman.
Penyemprotan tanaman padi dengan bakteri antagonis Corynebakterium
dilakukan 2 minggu sekali dan penyemprotan dilakukan sebanyak 4 kali pada umur 14,
28, 42 dan 56 HST. Penyemprotan menggunakan hansprayer dengan dosis
corynebacterium 15 cc/liter air. Pengamatan intensitas serangan dilakukan 2 minggu
setelah penyemprotan pada umur 28,42,56,dan 70 HST.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Pengamatan Intensitas Serangan Hawar Daun Bakteri (HDB)
Hasil pengamatan intensitas serangan Hawar Daun Bakteri (HDB) Desa Blang
Tunong Kecamatan Glumpang Tiga dan Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya dan pada
umur 28 HST dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Data Pengamatan Intesitas Serangan Hawar Daun Bakteri Umur 28 Hst setelah
diaplikasi Bakteri Antagonis Corynebakterium sesuai Perlakuan di Desa Blang Tunong
Kecamatan Glumpang Tiga dan Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya
Intensitas Serangan penyakit (%)
Perlakuan
Desa Blang Tunong
Desa Wakeuh
A
0 a
5,75 b
B
0 a
5.65 b
C
0 a
3,43 a
D
5.56 b
8,16 c
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%
Hasil pengamatan dan sidik ragam terhadap intensitas serangan menunjukkan
perlakuan agens hayati menunjukkan intensitas serangan terendah pada perlakuan C
(Perendaman benih sebelum semai dan penyemprotan tanaman padi dengan bakteri
antagonis Corynebakterium) sebesar 3.43 % dan yang tertinggi pada perlakuan D
(kontrol) sebesar 8,16 % didesa Wakeuh, sedang kan di Desa Blang Tunong pada umur
tersebut belum adanya serangan pada pada perlakuan A,B , C dan pada perlakuan D
(Kontrol) intensitas serangan sebesar 5.56 %.
Tabel 2. Data Pengamatan Intesitas Serangan Hawar Daun Bakteri pada Umur 42 Hst
setelah diaplikasi Bakteri Antagonis Corynebakterium sesuai Perlakuan di Desa
Blang Tunong Kecamatan Glumpang Tiga dan Desa Wakeuh Kecamatan
Indrajaya
Intensitas Serangan penyakit (%)
Perlakuan
Desa Blang Tunong
Desa Wakeuh
A
5,82 b
5,11 Ab
B
2,94 a
4,98 A
C
2,54 a
4,59 A
D
8,65 c
6,63 B
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%
Pada pengamatan intensitas serangan umur 42 HST Tabel 4. Di Desa Blang
Tunong perlakuan C (benih di rendam dan tanaman padi disemprot) menunjukkan
intenitas serangan terendah yaitu 2,54 % yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan B
(semprot ) 2,94 % dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan D (kontrol ) 8,65 % .
Sedangkan untuk Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya intesitas serangan penyakit
terendah di jumpai pada perlakuan C (benih di rendam dan tanaman padi disemprot) yaitu
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4,59 % yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan B ( semprot) 4,98 % dan berbeda
sangat nyata dengan perlakuan D (kontrol ) 6,63 %
Tabel 3. Data Pengamatan Intesitas Serangan Hawar Daun Bakteri Umur 56 Hst setelah
diaplikasi Bakteri Antagonis Corynebakterium sesuai Perlakuan di Desa Blang
Tunong Kecamatan Glumpang Tiga Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya
Intensitas Serangan penyakit (%)
Perlakuan
Desa Blang Tunong
Desa Wakeuh
A
4,98 c
5,27 c
B
2,47 b
3,97 b
C
1,73 a
1,95 a
D
10,35 d
7,66 d
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%
Pada pengamatan intensitas serangan umur 56 HST Tabel 5. Di Desa Blang
Tunong perlakuan C (benih di rendam dan tanaman padi disemprot) menunjukkan
intensitas serangan terendah yaitu 1,73 % yang berbeda nyata dengan perlakuan B
(semprot ) 2,47 % dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan D (kontrol ) 10.35 % .
Sedangkan untuk Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya intesitas serangan penyakit
terendah juga di jumpai pada perlakuan C (benih di rendam dan tanaman padi disemprot)
yaitu 1,95 % yang berbeda nyata dengan perlakuan B ( semprot) 3,97 % dan berbeda
sangat nyata dengan perlakuan D (kontrol ) 7,66 %
Tabel 4. Data Pengamatan Intesitas Serangan Hawar Daun Bakteri Umur 70 Hst setelah
diaplikasi Bakteri Antagonis Corynebakterium sesuai Perlakuan di Desa Blang
Tunong Kecamatan Glumpang Tiga Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya
Intensitas Serangan penyakit (%)
Perlakuan
Desa Blang Tunong
Desa Wakeuh
A
4,75 c
5,20 c
B
2,24 b
3,83 b
C
1,64 a
1,87 a
D
10,98 d
7,80 d
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%
Pada pengamatan intensitas serangan umur 70 HST Tabel 6. Di Desa Blang
Tunong perlakuan C (benih di rendam dan tanaman padi disemprot) menunjukkan
intensitas serangan terendah yaitu 1,73 % yang berbeda nyata dengan perlakuan B
(semprot ) 2,47 % dan berbeda sangat nyata dengan perlakuan D (kontrol ) 10.35 % .
Sedangkan untuk Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya intesitas serangan penyakit
terendah juga di jumpai pada perlakuan C (benih di rendam dan tanaman padi disemprot)
yaitu 1,95 % yang berbeda nyata dengan perlakuan B ( semprot) 3,97 % dan berbeda
sangat nyata dengan perlakuan D (kontrol ) 7,66 %.
Interaksi antara pathogen, tanaman dan factor lingkungan sangat mempengaruhi
tingkat serangan penyakit Kresek. Penyakit ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman,
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mengurangi ketegaran tanaman dan pembentukan butir Gabah yang tidak sempurna dan
apabila serangan berlanjut dapat terjadinya kematian jaringan pada bagian tanaman.
Hasil uji BNT 0.05 pada tabel. 3, 4, 5 dan 6 menujukkan bahwa intensitas
serangan Hawar Daun Bakteri terendah diperlihatkan pada perlakuan benih dengan
perendaman dan penyemprotan yang berbeda nyata dengan perlakuan kontrol. Disini
terlihat terjadi penurunan intensitas serangan penyakit yang merupakan indikasi
kemampuan agent hayati menghambat pertumbuhan Xanthomonas oryzae pv.oryzae. Hal
ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukkan oleh (Nandakumar et al 2001;
Vidhyasekaran et al. 2001; Kazempour 2004) bahwa agent hayati atau rhizobakteri dapat
memperbaiki pertumbuhan tanaman, hasil dan mengurangi serangan penyakit hawar daun
bakteri pada tanaman padi.
Hasil pengamatan intensitas serangan kresek secara keseluruhan menunjukkan
bahwa intensitas serangan penyakit kresek masih rendah terutama pada perlakuan C
(rendam dan semprot) dan B (tanaman padi di semprot). Hal ini menunjukkan bahwa
perlakuan dengan penyemprotan bakteri antagonis mampu menekan perkembangan
serangan kresek. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Manik,(2011)
bahwa efektifitas Corynebakterium dalam mengendalikan penyakit hawar daun bakteri
menunjukkan bahwa intensitas serangan Xanthomonas campesrtris pv oryzae terendah
pada perlakuan rendam dan semprot sedangkan intensitas serangan tertinggi pada
perlakuan kontrol.
Intensitas serangan kresek tertinggi diperlihatkan oleh perlakuan D (kontrol) pada
semua tingkatan umur tanaman, hal ini disebabkan karena kresek termasuk OPT utama
tanaman padi yang menjadi kendala dalam peningkatan produksi padi.
Kemampuan agens hayati mengendalikan patogen berhubungan dengan
kemampuan bakteri dalam memproduksi siderofor, HCN, senyawa antibiotik, dan enzim
(Siddiqui 2005). Hal ini sesuai juga dengan pendapat (Hasanuddin, 2003). Pengendalian
hayati dengan memanfaatkan bakteri antagonis sebagai pengganti pestisida, dapat
menghasilkan antibiotik dan siderofor yang bisa berperan sebagai kompetitor terhadap
unsur hara bagi patogen tanaman, pemanfaatan bakteri-bakteri antagonis ini dimasa depan
akan menjadi salah satu pilihan bijak dalam usaha meningkatkan produksi pertanian
sekaligus menjaga kelestarian hayati untuk menunjang pertanian berkelanjutan.
Hawar Daun Bakteri bertahan dalam air irigasi dan bakteri ini menjadi sumber inokulum
untuk penanaman padi pada musim berikutnya. Suhu panas (25 – 30 C0 ), kelembaban
tinggi (90 %), angin kencang, pemupukan nitrogen yang berlebih dan hujan angin sangat
cocok untuk mendukung perkembangan penyakit ini. Penyakit disebarkan oleh air irigasi,
kontak antar daun padi, dan percikan air hujan. Kegiatan selama pemeliharaan seperti
penyiangan, pemupukan dan sebagainya terutama yang dapat mengakibatkan luka pada
daun, juga sangat membantu penyebaran penyakit (Suparyono, 2007).
Hasil Ton/ha
Hasil analisis ragam menunjukkan hasil gabah kering panen (GKP) padi dalam
ton/hektar Desa Blang Tunong Kecamatan Glumpang Tiga dan Desa Wakeuh
Kecamatan Indrajaya pada tabel 5.
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Tabel 5. Data Pengamatan Hasil Ton/Ha Setelah diaplikasi Bakteri Antagonis
Corynebakterium sesuai Perlakuan di Desa Blang Tunong Kecamatan
Glumpang Tiga dan Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya
Hasil Ton/ha
Perlakuan
Desa Blang Tunong
Desa Wakeuh
A
5,03
4,95
B
5,30
5,03
C
6,13
6,03
D
4,77
4,63
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 5%
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa komponen hasil seperti berat gabah
isi/rumpun, jumlah malai /rumpun, berat 1000 biji dan hasil ton/ha menunjukkan hasil
tertinggi dijumpai pada perlakuan C (rendam dan semprot) yang tidak berbeda nyata antar
varietas yang dicobakan di Desa Blang Tunong Kecamatan Glumpang Tiga. Sedangkan
untuk Desa Wakeuh komponen hasil berat gabah isi/rumpun dan hasil ton/ha
menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan C (rendam dan semprot) yang tidak berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan untuk jumlah malai/rumpun dan berat 1000
biji hasil tertinggi di jumpai pada perlakuan C (rendam dan semprot) yang berbeda nyata
dengan perlakuan D (kontrol).
Pengamatan komponen hasil menunjukkan perlakuan C (benih padi direndam dan
tanaman padi disemprot) menghasilkan produksi tertinggi dengan intesitas serangan yang
rendah baik di Desa Blang Tunong dan Desa Wakeuh. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan (Dahyar dan Ayu 2010) bahwa dengan perendaman benih sebelum tanam
dengan bakteri antagonis Corynebacterium dan penyemprotan mampu menekan
perkembangan penyakit Blas, hal ini ditunjukkan dengan intesitas serangan yang rendah
sehingga dengan demikian produksi yang diperoleh masih cukup baik dibandingkan
dengan perlakuan kontrol. Hal ini sesuai penelelitian (Silva et al. 2004; van Loon 2007),
kemampuan agens hayati meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman, sangat erat
kaitannya dengan kemampuan agens bikontrol dalam mensintesis hormon tumbuh seperti
asam indol asetat, asam indol butirat, dan asam giberellin memfiksasi N ( Park et al.
2005; van Loon 2007), melarutkan P (Van Loon 2007).
Dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat dipastikan bahwa
bakteri Corynebakterium memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai agent
pengendali hayati untuk pengendalian penyakit hawar daun bakteri (kresek).
Selain itu Corynebacterium dapat mengendalikan penyakit hawar daun bakteri
(HDB) dan banyak penelitian lainnya yang menunjukkan Corynebakterium sebagai agent
hayati pengendali patogen.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran untuk menjaga lingkungan sehat,
mendorong aplikasi teknologi yang ramah lingkungan bahkan mengarah pada sistem
usahatani organik. Corynebakterium sangat cocok untuk mencegah penyakit layu yang
disebabkan oleh bakteri pada daun/tanaman hortikultura, palawija maupun tanaman padi
sawah (Anonim 2009).
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KESIMPULAN
1. Efektifitas agens hayati Corynebacterium dalam pengendalian penyakit Hawar Daun
Bakteri di Kabupaten Pidie di jumpai pada perlakuan perendaman benih dan
penyemprotan memberikan hasil yang lebih baik dibanding dengan perlakuan lainnya.
2. Intensitas serangan Hawar Daun Bakteri yang disebabkan oleh Xanthomonas
campestris pv. Orizae yang terendah dijumpai pada perlakuan perendaman benih dan
penyemprotan yaitu 1,64 % di Desa Blang Tunong Kecamatan Glumpang Tiga dan
1,87 di Desa Wakeuh Kecamatan Indrajaya.
3. Bakteri antagonis Corynebacterium sp mempunyai potensi untuk dimanfaatkan
sebagai pengendali penyakit Hawar Daun Bakteri, sehingga penggunaan pestisida
kimia dapat dikurangi dan memberikan keseimbangan lingkungan yang lebih baik.
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ABSTRAK
Padi (beras) merupakan komoditas strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan pokok
masyarakat di Indonesia. Pemerintah terus berupaya merealisasikan swasembada
pangan berbasis padi melalui program peningkatan produksi beras secara nasional.
Untuk mencapai upaya tersebut berbagai terobosan dilakukan baik berupa upaya
intensifikasi, ekstensifikasi maupun upaya penciptaan inovasi pertanian berupa
penciptaan, perakitan, kajian teknologi yang bertujuan peningkatan produksi padi.
Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui pertumbuhan beberapa varietas padi
melalui budidaya sistem ratun di lahan pasang surut, (2) mengetahui keragaan dan
tambahan produksi beberapa varietas padi melalui budidaya sistem ratun yang spesifik
lahan pasang surut. Pengkajian dilaksanakan pada agroekosistem sawah pasang surut di
Kabupaten Mesuji pada tahun 2016. Pendekatan dalam metode pelaksanaan kegiatan
secara partisipatif dengan melibatkan petani kooperator di wilayah Kabupaten Mesuji.
Pengkajian seluas 3 ha, melibatkan 12 petani kooperator penanam padi. Varietas padi
yang ditanam dari 3 varietas padi baru berpotensi ratun yang baik yaitu Dendang,
Inpara-2, Banyuasin dan 1 varietas padi eksisting (varietas Cilamaya Muncul).
Penanaman padi dilakukan pada bulan Juni 2016. Hasil kajian menunjukan: (1).Titik
kritis implementasi teknologi ratun di lahan rawa pasang surut Kabupaten Mesuji adalah
pada umur panen tanaman padi utama, (2).Varietas padi yang potensial digunakan untuk
ratun di lahan rawa pasang surut Kabupaten Mesuji adalah Inpara 2 dan Cilamaya
Muncul, (3).Teknologi ratun memberikan peningkatan indeks panen tambahan dan
produksi padi dalam kurun waktu 1,5 – 2 bulan setelah tanam padi utama dilakukan,
(4).Di lahan rawa pasang surut Kabupaten Mesuji, teknologi ratun memberikan rata-rata
tambahan produksi pada padi varietas Dendang sebesar 29,86% dan varietas Banyuasin
sebesar 37,78 %, sedangkan varietas Inpara-2 sebesar 75,53%.
Kata kunci : padi, sistem ratun, lahan pasang surut.
PENDAHULUAN
Faktor lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan atau banjir akibat pasang
surut air laut hingga 1-2 bulan setelah panen padi musim sebelumnya merupakan
tantangan di lahan pasang surut. Selain itu keterbatasan tenaga kerja dan modal serta
luasnya lahan sawah garapan per rumah tangga petani seringkali menjadi pembatas
terhadap upaya petani untuk meningkatkan intensitas pertanaman (IP) padi rawa dari satu
menjadi dua.
Kondisi lahan selama dua bulan setelah panen raya sebelum datangnya musim
kering menjadi penghambat dalam melaksanakan penanaman padi musim tanam
berikutnya yang berarti menjadi pembatas peningkatan indeks tanam. Setelah panen
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tanaman padi utama, umumnya petani membiarkan tanaman yang telah dipanen hingga
musim berikutnya, yang dapat mencapai waktu tunggu sekitar 2 bulan tersebut.
Ratun adalah tanaman yang tumbuh dari tunas yang terdapat di buku batang padi
yang tersisa saat panen. Solusi terdapatnya inovasi teknologi ratun maka waktu
menunggu petani selama 2 bulan tersebut cukup untuk memelihara ratun hingga
menghasilkan biji padi yang hanya memerlukan waktu sekitar 2 bulan. Di antara waktu
tersebut petani dapat memanen kembali padi yang telah diratun tersebut, sebagai
tambahan produksi yang minim pemeliharaan dan tidak diperhitungkan tambahan hasil
padinya.
Ratun merupakan teknologi tepat guna dengan input rendah yang potensial
diterapkan untuk meningkatkan produksi padi di lahan rawa (Adigbo et al. 2012).
Teknologi ratun dan waktu tanam yang tepat dapat digunakan untuk meningkatkan
ketahanan petani terhadap perubahan iklim (FAO 2013). Teknologi ratun merupakan
pendekatan baru bagi petani untuk menghasilkan lebih banyak beras dengan luas lahan,
air, dan biaya yang rendah (Pinera dan Martin 2011).
Adapun beberapa keuntungan dari penerapan budidaya padi ratun antara lain: 1)
biaya produksi lebih rendah karena tidak perlu pengolahan tanah dan penanaman ulang,
2) pupuk yang dibutuhkan lebih rendah (½ dari dosis yang diberikan pada tanaman
pertama), 3) umur panen lebih pendek, 4) hasil yang diperoleh dapat mencapai 66 persen
dari tanaman utama (Flinn dan Mercado 1988), dan 5) tanaman pada sistem ratun
menggunakan air 60% lebih sedikit dari tanaman utama (Oad et al. 2002).
Hasil penelitian Susilawati et al (2010) dan Sinaga et.al (2014) menunjukkan
bahwa terdapat varietas dan galur-galur elit padi tipe baru yang mampu memberikan hasil
ratun yang tinggi di lahan pasang surut. Ratun dapat memberikan kontribusi hasil lebih
60% dari hasil tanaman utama. Hasil tersebut sangat menguntungkan karena diperoleh
dari input yang rendah dan waktu hanya dua bulan. Hasil padi pasang surut di Indonesia
berkisar 3.2 – 4.2 t/ha dengan umur panen 5 – 6 bulan. Hasil padi ratun dari padi tipe baru
sedikitnya 2 t/ha dalam waktu 2 bulan.
Lahan pasang surut dikenal sebagai lahan yang bermasalah dan rapuh. Di wilayah
pasang surut terdapat dua jenis tanah utama, yaitu tanah mineral dan tanah gambut
(Widjaja Adhi et al., 2000). Kerapuhan lahan pasang surut berpangkal pada adanya
lapisan pirit dan daya sangga tanah yang lemah, sehingga hara kation mudah hilang dan
tercuci (Widjaja-Adhi et al., 1999).
Lahan pasang surut dapat digunakan sebagai lahan pertanian namun hasil yang
diperoleh sangat tergantung kepada cara pengelolaannya. Untuk itu, petani perlu
memahami sifat dan kondisi tanah dan air di lahan pasang surut. Sifat tanah dan air yang
perlu dipahami di lahan pasang surut ini berkaitan dengan: tanah sulfat masam dengan
senyawa piritnya, tanah gambut, air pasang besar dan kecil, kedalaman air tanah,
kemasaman air yang menggenangi lahan (Widjaja-Adhi et al., 1995; Widjaja-Adhi et al.,
1992; Widjaja-Adhi dan Alihamsyah, 1998).
Empat tipologi lahan pasang surut, yaitu: 1) lahan potensial, merupakan lahan
yang mempunyai kedalaman pirit (lapisan beracun) pada kedalaman >50 cm dari atas
permukaan tanah; 2) lahan sulfat masam, merupakan lahan dengan lapisan pirit pada
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kedalaman 0-50 cm dari atas permukaan tanah; 3) Lahan gambut, dimana lahan ini
mengandung lapisan gambut dengan kedalaman yang sangat bervariasi, dan 4) Lahan
salin, yaitu lahan yang mendapat intrusi air laut sehingga mengandung garam dengan
konsentrasi tinggi terutama pada musim kemarau (Badan Litbang Pertanian, 2008).
Wilayah Kabupaten Mesuji merupakan salah satu wilayah Propinsi Lampung
yang mempunyai lahan pasang surut sangat potensial. Lahan pasang surut tersebut
menjadi tumpuan ketahanan pangan masa depan karena terdapat cukup luas tetapi baru
sedikit yang dimanfaatkan dan ketersediaan air relatif cukup pada saat kemarau. Atas
dasar hal tersebut maka upaya optimalisasi produksi padi melalui peningkatan intensitas
panen padi melalui teknologi ratun sangat potensial untuk dilakukan. Penelitian ini
bertujuan untuk; (1) mendapatkan paket teknologi budidaya padi sistem ratun di lahan
pasang surut Kabupaten Mesuji, (2) mengkaji intensitas panen dari 1 menjadi 2 kali
setahun dengan sistem ratun yang spesifik lahan pasang surut Mesuji.
METODE PENELITIAN
Pengkajian dilaksanakan pada agroekosistem sawah pasang surut di Kabupaten
Mesuji pada tahun 2016. Pengkajian dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu di Desa Tanjung
Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Pelaksanaan kajian dilakukan
pada musim tanam Juni s/d November 2016. Kajian ini merupakan kelanjutan musim
tanam Desember 2015 s/d April 2016.Pendekatan pelaksanaan secara partisipatif
melibatkan petani padi sawah sebagai petani kooperator. Pengkajian seluas 3 ha,
melibatkan 12 petani kooperator penanam padi, petani rata-rata menanam pada luasan
0,25 ha. Varietas padi yang ditanam meliputi 4 (empat) varietas meliputi 3 varietas padi
baru berpotensi ratun yang baik yaitu Dendang, Inpara-2, Banyuasin dan 1 varietas padi
eksisting (varietas Cilamaya Muncul). Saat tanaman padi utama (sebelum ratun)
menggunakan bibit padi berumur < 21 hari setelah semai (hss), ditanam 1 bibit per lubang
tanam dengan jarak tanam jejer tegel 25 cm x 25 cm atau menggunakan jajar legowo 2 :
1. Tanaman dipupuk Urea 150 kg ha-1, SP36 100 kg ha-1, dan KCl 75 kg ha-1. Panen
dilakukan setelah padi masak fisiologis (80% menguning) namun batang tanaman padi
masih hijau segar.
Sehari setelah dilakukan panen tersebut, lahan sawah diairi secara merata setinggi
3 cm, kemudian airnya dikurangi secara bertahap dan lahan dikondisikan tetap basah
(macak-macak). Pada kondisi tersebut ditaburkan pupuk 50 kg ha-1 Urea, 30 kg ha-1 SP36,
dan 25 kg ha-1 KCl. Setelah itu dilakukan pemotongan batang padi (ratun) sesuai 3 (tiga)
perlakuan yaitu pemotongan batang padi dengan sisa ketinggian R1=5 cm, R2=10 cm,
R3=15 cm dari permukaan tanah per masing-masing varietas padi yang ditanam.
Pemeliharaan tanaman padi ratun secara umum hampir sama dengan yang dilakukan pada
pemeliharaan tanaman padi utama sebelum diratun.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Padi Sebelum Ratun
Pertumbuhan tanaman padi utama (sebelum dilakukan pemotongan ratun) pada
musim tanam Juni-September 2016 menunjukkan padi varietas Inpara-2 dan Cilamaya
Muncul cenderung memberikan performa tingkat pertumbuhan yang relatif lebih baik
dibanding padi varietas Banyuasin dan Dendang.
Namun untuk jumlah total anakan ternyata padi varietas Banyuasin dan Dendang
cenderung memberikan jumlah anakan yang relatif lebih banyak dibanding padi varietas
Inpara-2 dan Cilamaya Muncul (Tabel 1). Hal tersebut dimungkinkan karena padi yang
pertumbuhannya relatif lebih pendek biasanya memberikan jumlah anakan yang relatif
lebih banyak bergantung pada kondisi varietasnya.
Tabel 1. Pengamatan Komponen Vegetatif beberapa Varietas Tanaman Padi sebelum
diratun di Lahan Rawa Pasang Surut Wilayah Kabupaten Mesuji.
Tinggi tanaman
Total jumlah
Jumlah anakan
Varietas
(cm)
anakan
produktif
106
21,8
18,3
Inpara-2
99,7
26
24,5
Banyuasin
89,8
24,3
22,3
Dendang
112
19,2
18,5
Cilamaya Muncul
Sumber: data primer, 2016.
Demikian juga untuk jumlah anakan produktif ternyata padi varietas Banyuasin
dan Dendang cenderung memberikan jumlah anakan produktif yang relatif lebih banyak
dibanding padi varietas Inpara-2 dan Cilamaya Muncul. Berarti kondisi jumlah anakan
total dan jumlah anakan produktif adalah selaras.
Untuk komponen pertumbuhan generatif menunjukkan bahwa performans padi
untuk varietas Cilamaya Muncul menunjukkan keunggulannya sebagai tanaman eksisting
yang telah adaptif tumbuh di wilayah Mesuji (Tabel 2).
Tabel 2. Pengamatan Komponen Generatif beberapa Varietas Tanaman Padi sebelum
diratun di Lahan Rawa Pasang Surut Wilayah Kabupaten Mesuji.
panjang malai
jumlah bulir
jumlah bulir
jumlah malai/
Varietas
(cm)
bernas
hampa
rumpun
Inpara-2
22,4
109,5
25,3
18,33
Banyuasin
19,68
79,07
48,9
24,5
Dendang
23,36
83,17
36,8
22,33
Cilamaya
24,44
115,1
38
18,5
Muncul
Sumber: data primer, 2016.
Pengamatan terhadap komponen produksi (Tabel 3) menunjukkan bahwa
tanaman padi utama sebelum dilakukan ratunisasi ternyata padi varietas Cilamaya
Muncul dan Inpara-2 memberikan komponen produksi yang relatif lebih unggul
dibanding padi varietas Banyuasin dan Dendang. Padi varietas Cilamaya Muncul
menghasilkan jumlah bulir bernas 115 dan memberikan bobot per rumpun paling tinggi
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(52,67 gram) dan memberikan bobot 1000 butir juga paling tinggi (26 gram) dan
memberikan produksi sebesar 4.800 kg/ha.
Tabel 3. Pengamatan Komponen Produksi pada Penanaman Beberapa Varietas Tanaman
Padi sebelum diratun di Lahan Rawa Pasang Surut Wilayah Kabupaten Mesuji.
Bobot gabah per rumpun
bobot 1000 butir
Produksi
Varietas padi
(gr)
(gr)
(kg/ha)
Inpara-2
47
28
4.560
Banyuasin
46,33
32
3.840
Dendang
36,67
24
3.660
Ciamaya Muncul
52,67
26
4.800
Sumber: data primer, 2016.
Padi varietas Inpara-2 menghasilkan jumlah bulir bernas 109 dan memberikan
bobot per rumpun cukup tinggi (47 gram) dan memberikan bobot 1000 butir juga paling
tinggi (28 gram) dan memberikan produksi sebesar 4.560 kg/ha. Sedangkan untuk padi
varietas Banyuasin dan Dendang menghasilkan produksi yang cenderung setara. Padi
varietas Banyuasin menghasilkan produksi 3.840 kg/ha dan varietas Dendang
menghasilkan produksi 3.660 kg/ha.
Pertumbuhan dan Produksi Padi Ratun
Pada proses perkembangannya dari hasil pemotongan singgang sebagai padi hasil
ratun ternyata padi varietas Inpara-2, Dendang dan Banyuasin kondisi ratun tumbuh
dengan baik, sedangkan padi varietas Cilamaya Muncul pertumbuhan ratunnya tidak baik
atau bahkan tidak tumbuh sama sekali untuk beberapa perlakuan. Tidak tumbuhnya ratun
diduga dikarenakan umur panen padi varietas Cilamaya Muncul terlalu tua, sehingga
kemampuan ratun untuk tumbuh tidak terjadi atau daya tumbuh ratunnya rendah (Tabel
4). Pada hasil pengamatan terhadap perbedaan tinggi potongan ratun menunjukkan
komponen tinggi tanaman untuk ketiga varietas padi yaitu Dendang, Banyuasin, Inpara-2
ternyata pada tinggi pemotongan sekitar 15 cm menunjukkan tinggi tanaman relatif paling
tinggi (Tabel 4).Demikian juga untuk komponen jumlah rumpun produktif ternyata tinggi
pemotongan sekitar 15 cm untuk ketiga varietas padi tersebut menunjukkan jumlah
anakan produktif yang relatif lebih banyak dibanding pemotongan ratun sekitar 5 cm dan
10 cm.
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Tabel 4.Rerata Pertumbuhan Padi Ratun pada Berbagai Varietas dengan Tinggi
Pemotongan yang Berbeda dilahan Rawa Pasang Surut Kabupaten Mesuji.
Tinggi
Rerata tinggi tanaman
Rerata jumlah
Varietas
pemotongan
(cm)
rumpun produktif
ratun
Inpara-2
R1 (5 cm)
45,5
8,2
R2 (10 cm)
55,8
14,7
R3 (15 cm)
56,4
17,6
Banyuasin
R1 (5 cm)
44,3
11,0
R2 (10 cm)
43,7
14,9
R3 (15 cm)
44,2
15,4
Dendang
R1 (5 cm)
37,0
14,3
R2 (10 cm)
45,5
14,9
R3 (15 cm)
44,4
15,1
Cilamaya Muncul
R1 (5 cm)
ratun tidak tumbuh
ratun tidak tumbuh
R2 (10 cm)
ratun tidak tumbuh
ratun tidak tumbuh
R3 (15 cm)
ratun tidak tumbuh
ratun tidak tumbuh
Sumber: data primer, 2016.
Untuk hasil produksi padi ternyata tinggi pemotongan ratun sekitar 10 cm
menghasilkan produksi yang relatif lebih tinggi dibanding tinggi pemotongan ratun
sekitar 5 cm dan sekitar 15 cm untuk padi varietas Dendang dan Banyuasin (Tabel 5).
Tabel 5. Rerata Pengamatan Komponen Produksi Padi Ratun pada berbagai Varietas
dengan Tinggi Pemotongan yang Berbeda di Kabupaten Mesuji.
Tinggi
Rerata bobot gabah per
Rerata produksi per
Varietas
pemotongan
rumpun (gr)
hektar
ratun
(kg/ha)
Inpara-2
R1 (5 cm)
36,01
4155,96
R2 (10 cm)
35,00
3211,34
R3 (15 cm)
35,50
2965,21
Banyuasin
R1 (5 cm)
14,85
1387,56
R2 (10 cm)
20,16
1543,26
R3 (15 cm)
17,51
1421,43
Dendang
R1 (5 cm)
10,40
1106,76
R2 (10 cm)
11,52
1118,68
R3 (15 cm)
10,95
1053,20
Cilamaya Muncul
R1 (5 cm)
ratun tidak tumbuh
ratun tidak tumbuh
R2 (10 cm)
ratun tidak tumbuh
ratun tidak tumbuh
R3 (15 cm)
ratun tidak tumbuh
ratun tidak tumbuh
Sumber: data primer, 2016.
Sedangkan padi varietas Inpara-2 pada tinggi pemotongan ratun sekitar 5 cm
menghasilkan produksi yang relatif paling tinggi dibanding tinggi pemotongan ratun
sekitar 10 cm dan sekitar 15 cm. Pada tinggi pemotongan ratun sekitar 5 cm
menunjukkan hasil tertinggi yaitu produksi 4.155 kg/ha dibanding tinggi pemotongan
sekitar 10 cm padi varietas Inpara-2 menghasilkan produksi 3.211 kg/ha, sedangkan
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tinggi pemotongan sekitar 15 cm menghasilkan produksi hanya sebesar 2.965 kg/ha. Hal
tersebut dimungkinkan dan diduga karena pada varietas padi Inpara-2 semakin rendah
potongan ratun semakin memberikan tingkat daya tumbuh ratun yang semakin baik.
Tinggi perlakukan pemotongan ratun sekitar 10 cm pada padi varietas Banyuasin
menghasilkan produksi 1.543 kg/ha, dan padi varietas Dendang menghasilkan produksi
1.118 kg/ha yang relatif lebih baik hasil produksinya dibanding tinggi pemotongan sekitar
5 cm dan 15 cm pada kedua varietas tersebut. Tinggi perlakukan pemotongan ratun
sekitar 5 cm pada padi varietas Banyuasin menghasilkan produksi 1.387 kg/ha, dan padi
varietas Dendang menghasilkan produksi 1.106 kg/ha. Sedangkan tinggi perlakukan
pemotongan ratun sekitar 15 cm pada padi varietas Banyuasin menghasilkan produksi
1.421 kg/ha, dan padi varietas Dendang menghasilkan produksi 1.053 kg/ha (Tabel 5).
Hal tersebut dimungkinkan karena pengaruh ketinggian penggenangan air pada lahan
rawa pasang surut air laut yang berada pada kondisi ideal dan sesuai sekitar tinggi
potongan tersebut untuk padi kedua varietas tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Titik kritis implementasi teknologi ratun di lahan rawa pasang surut Kabupaten Mesuji
adalah pada umur panen tanaman padi utama, harus dalam kondisi dan waktu tepat.
Semakin pendek tinggi pemotongan ratun cenderung semakin baik pertumbuhan padi
ratun dan memberikan anakan produktif dan hasil produksi cenderung yang terbaik.
2. Varietas padi yang potensial digunakan untuk ratun di lahan rawa pasang surut
Kabupaten Mesuji adalah Inpara 2 dan Cilamaya Muncul.
3. Teknologi ratun terbukti memberikan peningkatan indeks panen tambahan dan
produksi padi dalam kurun waktu 1,5 – 2 bulan setelah tanam padi utama dilakukan.
4. Di lahan rawa pasang surut Kabupaten Mesuji, teknologi ratun memberikan rata-rata
tambahan produksi pada padi varietas Dendang sebesar 29,86% dan varietas
Banyuasin sebesar 37,78 %, sedangkan varietas Inpara-2 sebesar 75,53%.
5. Dimasa mendatang apabila para petani akan menerapkan teknologi ratun disarankan
untuk menghitung dengan tepat umur panen padi karena ratun akan mempunyai daya
tumbuh dengan baik apabila tidak terlambat dalam melakukan panen. Pemotongan
ratun yang baik adalah pada saat padi telah dalam kondisi masak fisiologis, batang
masih hijau, dan padi telah berisi. Selain itu perlu memperhatikan kondisi lahan sawah
harus tetap lembab tetapi tidak tergenang.
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PERSEPSI PETANI TERHADAP SISTEM TANAM JAJAR LEGOWO
DI KABUPATEN KONAWE
Sri Bananiek Sugiman dan Dahya
Balai Pengkajian Teknlogi Pertanian Sulawesi Tenggara
Jln. Prof. Muh. Yamin No. 89 Puuwatu
naniek.bptpsultra@gmail.com
ABSTRAK
Peningkatan produksi beras nasional terus dilakukan dan upaya tersebut tidak terlepas
dari penerapan teknologi anjuran untuk meningkatan hasil produksi, diantaranya melalui
sistim tanam jajar legowo. Minat petani untuk mengadopsi teknologi sistim tanam jajar
legowo dipengaruhi oleh persepsi petani terhadap teknologi tersebut. Semaikin baik
persepsi petani, semakin besar minat petani untuk mengadopsi teknologi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui persepsi petani terhadap teknologi sistim tanam jajar
legowo, dan faktor yang mempengaruhi dalam penerapannya. Kegiatan dilaksanakan di
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada April – Oktober 2015,
menggunakan metode survey dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara
langsung terhadap 30 orang petani padi sawah. Data persepsi dianalisis dengan
pendekatan likert. Hasil penelitian diperoleh bahwa, faktor-faktor yang menentukan
penerapan sistem tanam jajar legowo menurut persepsi petani terdiri dari: pemeliharaan
tanaman (30,00%), hasil produksi (26,67%), ketahanan OPT dan cuaca (10,00%), cara
yang disukai (10,00%), kemudahan inovasi (6,67%), upah tenaga kerja (6,67%),
kebiasaan (6,67%) dan produktivitas (3,33%). Secara keseluruhan, sebagian besar petani
responden (77%) memberikan persepsi yang baik/ positif terhadap inovasi teknologi
sistem tanam jajar legowo. Hal tersebut menunjukkan sistem tanam jajar legowo
memiliki potensi besar untuk diterapkan oleh petani padi sawah, dengan memperhatikan
faktor tingkat kesulitan dan kebutuhan biayanya.
Kata Kunci: Jajar Legowo, Padi, Persepsi.
PENDAHULUAN
Kebutuhan beras terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk
dan peningkatan konsumsi per kapita. Untuk memenuhi kebutuhan beras yang semakin
meningkat perlu diupayakan terobosan teknologi budidaya yang mampu memberikan
nilai tambah dan meningkatkan efisiensi usaha (Sembiring dan Abdulrachman, 2008:
Pramono, dkk, 2005). Berbagai upaya peningkatan produksi padi telah dilakukan, baik
melalui kegiatan peningkatan produktivitas maupun peningkatan luas tanam, antara lain
melalui Penerapan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT).
Salah satu komponen teknologi PTT adalah penerapan sistem tanam melalui
pengaturan jarak tanam yang dikenal dengan sistem tanam jajar legowo. Sistem tanam
legowo merupakan salah satu komponen teknologi budidaya yang ditujukan untuk
mengoptimalkan produktivitas tanaman padi melalui pengaturan populasi (kementan,
2013), meningkatkan hasil dan pendapatan petani (Kementan, 2016).
Penggunaan sistem tanam legowo dalam usahatani padi memiliki kelebihan
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dibanding sistem tanam tegel. Hasil penelitian Abdulrachman et all, (2011) menyatakan
bahwa pada pertanaman Legowo 2:1 dengan jarak tanam (25x12,5x50) cm 17 mampu
meningkatkan hasil antara 9,63-15,44% dibanding model tegel. Widarto dan Yulianto
(2001), tanam sistem jajar Legowo 2 : 1 dapat meningkatkan produksi antara 560 – 1.550
kg/ha dibandingkan dengan tanam yang menggunakan sistem tegel. selanjutnya Abidin,
et all (2013), menyatakan bahwa penanaman dengan sistem jajar legowo baik dengan
menggunakan tabela maupun tapin memberikan produktivitas tanaman padi relatif lebih
tinggi, masing-masing 20,9% dan 20,3% dibandingkan dengan penggunaan tabela biasa.
Melalui teknologi sistim tanam jajar legowo, diharapkan produksi dan produktivitas hasil
dapat maksimal. Untuk itu, sistem tanam jajar legowo diharapkan dapat diadopsi secara
meluas oleh petani. Saat ini sistim tanam jajar legowo belum diadopsi luas oleh petani.
Di Sulawesi Tenggara, penerapan sistim tanam jajar legowo masih sangat rendah, yaitu
baru 1.470 ha (BPTP Sulawesi Tenggara, 2013) atau 1,20% dari total luas panen padi
sawah Sulawesi Tenggara yang berjumlah 122.702 ha. Hal ini menunjukkan bahwa
sebaik apapun teknologi tersebut, tidak akan bermanfaat bila tidak diadopsi/diterapkan
petani. Di sisi lain, keputusan petani untuk mengadopsi atau menolak inovasi teknologi
ditentukan oleh barbagai faktor, antaralain persepsi petani terhadap teknologi anjuran.
Hendayana (2011), menyatakan bahwa persepsi petani terhadap teknologi anjuran
merupakan faktor kunci yang mempengaruhi apresiasi petani terhadap inovasi teknologi.
Dalam hal ini persepsi petani terhadap sistim tanam jajar legowo akan menentukan
apresiasi dan mempengaruhi keputusan petani untuk menerapkan sistim jajar legowo.
Berdasarkan uraian tersebut, perlu diketahui persepsi petani mengenai sistim
tanam jajar legowo, khususnya di kabupaten Konawe. Konawe merupakan salah satu
daerah sentra produksi padi sawah yang memiliki peran penting dalam mendukung
ketersediaan beras di wilayah Sulawesi Tenggara. Dengan potensi luas panen 43.277 ha,
daerah ini memberikan kontribusi terbesar, yaitu 188.172 ton (35,5%). dari 529.240 ton
total produksi padi Sulawesi Tenggara.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Oktober Tahun 2016, bertempat di
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi dilakukan secara segaja,
dengan pertimbangan lokasi merupakan daerah sentra produksi padi sawah.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada petani dengan
menggunakan kuisioner yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah
responden sebanyak 30 orang petani padi sawah. Sementara pengumpulan data sekunder
diperoleh dari pencatatan data di BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Dinas Pertanian
dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Persepsi petani yang diamati dalam penelitian ditinjau dari beberapa aspek
mengenai teknologi tanam jajar legowo. Persepsi diartikan sebagai tanggapan atau
interprestasi petani terhadap teknologi sistim tanam jajar legowo, yang di nilai dari tiga
aspek yaitu (1) pemahaman petani, (2) kelebihan sistim tanam jarwo, dan (3) kekurangan
sistim tanam jarwo. Masing-masing variable memuat beberapa peryataan untuk kemudian
diberi nilai sesuai pilihan petani (responden).
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Analisis penilaian persepsi menggunakan skala ordinal dengan berpedoman pada
skala likert (Sugiyono, 2011), dan dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu persepsi setuju,
ragu-ragu dan tidak setuju. Selanjutnya pengukuran pesrsepsi sesuai dengan table
berikut:
Table 1. Skor Nilai untuk pernyataan pilihan responden
No
Pernyataan
Nilai Skor
1
Setuju
3
2
Ragu-Ragu
2
3
Tidak Setuju
1
Persamaan yang digunakan untuk mengukur persepsi menggunakan formula sebagai
berikut: K = n/N x 100% (Hendayana, 2014)
Dimana :
K
= nilai konstanta
n
= jumlah responden yang menyatakan (orang)
N
= total jumlah responden
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Mengenai Sistim Tanam Jajar Legowo
Sistem tanam jajar legowo adalah pola bertanam yang berselang-seling antara
dua atau lebih (biasanya dua atau empat) baris tanaman padi dan satu baris kosong. Istilah
Legowo di ambil dari bahasa jawa, yaitu berasal dari kata ”lego” berarti luas dan ”dowo”
berarti memanjang. Legowo di artikan pula sebagai cara tanam padi sawah yang memiliki
beberapa barisan dan diselingi satu barisan kosong. Baris tanaman (dua atau lebih) dan
baris kosongnya (setengah lebar di kanan dan di kirinya) disebut satu unit legowo. Bila
terdapat dua baris tanam per unit legowo maka disebut legowo 2:1, sementara jika empat
baris tanam per unit legowo disebut legowo 4:1, dan seterusnya.
Pada awalnya tanam jajar legowo umum diterapkan untuk daerah yang banyak
serangan hama dan penyakit, atau kemungkinan terjadinya keracunan besi. Jarak tanam
dua baris terpinggir pada tiap unit legowo lebih rapat dari pada baris yang ditengah
(setengah jarak tanam baris yang di tengah), dengan maksud untuk mengkompensasi
populasi tanaman pada baris yang dikosongkan. Pada baris kosong, di antara unit legowo,
dapat dibuat parit dangkal. yang berfungsi untuk mengumpulkan keong mas, menekan
tingkat keracunan besi pada tanaman padi atau untuk pemeliharaan ikan kecil (muda).
Selanjutnya sistem tanam legowo berkembang untuk memperoleh hasil panen yang lebih
tinggi dibanding sistem tegel melalui penambahan populasi.
Sistem legowo merupakan suatu rekayasa teknologi untuk mendapatkan populasi
tanaman lebih dari 160.000 per hektar. Penerapan Jajar Legowo selain meningkatkan
populasi pertanaman, juga mampu menambah kelancaran sirkulasi sinar matahari dan
udara disekeliling tanaman pingir sehingga tanaman dapat berfotosintesa lebih baik.
Selain itu, tanaman yang berada di pinggir diharapkan memberikan produksi yang lebih
tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik, mengingat pada sistem tanam jajar legowo
terdapat ruang terbuka seluas 25-50%, sehingga tanaman dapat menerima sinar matahari
secara optimal yang berguna dalam proses fotosintesis.
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Penerapan sistem jajar legowo ditujukan untuk memperbaiki produktivitas usaha tani padi
melalui peningkatan populasi tanaman. Teknologi ini merupakan perbaikan dari teknologi
jarak tanam tegel yang telah berkembang di masyarakat. Terdapat tiga tipe sistem jajar
Legowo yaitu :
(1) Jajar Legowo 2:1 – Setiap dua baris diselingi satu baris yang kosong dengan lebar dua
kali jarak tanam, dan pada jarak tanam dalam baris yang memanjang di perpendek
menjadi setengah jarak tanam dalam barisannya,
(2) Jajar Legowo 3:1 – Setiap tiga baris tanaman padi di selingi dengan satu baris kosong
dengan lebar dua kali jarak tanam, dan untuk Jarak tanam tanaman padi yang dipinggir
menjadi setengah jarak tanam dalam barisannya, dan
(3) Jajar Legowo 4:1 – setiap empat baris tanaman padi diselingi dengan satu baris
kosong dengan lebar dua kali jarak tanam, dan untuk Jarak tanam tanaman padi yang
dipinggir menjadi setengah jarak tanam dalam barisannya
Persepsi Petani terhadap Sistem Tanam Jajar Legowo
Petani tidak menerima begitu saja inovasi teknologi yang dianjurkan, tetapi
didahului dengan persepsi. Persepsi merupakan proses aktif penggunaan pikiran sehingga
menimbulkan tanggapan terhadap sesuatu hal. Persepsi yang terbentuk dalam diri petani
padi akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap sisitim tanam jajar legowo dan
persepsi petani tersebut dapat menjadi faktor pendorong ataupun penghambat dalam
menerapkan sistim tanam jajar legowo.
Persepsi diartikan sebagai tanggapan atau interpretasi petani terhadap teknologi sistim
tanam jajar legowo yang dilihat dari tiga aspek yaitu: (1) pemahaman petani, (2) kelebihan
sistim tanam jarwo, dan (3) kekurangan sistim tanam jarwo. Berdasarkan hasil analisis
persepsi diperoleh hasil seperti yang disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Persepsi Petani terhadap Sistim Tanam Jajar Legowo, Tahun 2015
Persepsi Petani (%)
No
Item Pernyataan
Setuju
Ragu-ragu Tidak
Setuju
A Pemahaman Petani
1
Petani sudah mengetahui mengenai
90,00
4,44
5,56
sistem tanam jajar legowo
2
Petani sudah mengetahui secara
80,00
16,67
3,33
teknis mengenai sistem tanam jajar
legowo
3
Petani menerapkan sistem tanam
70,00
10,00
20,00
jajar legowo karena kemauan
sendiri
setelah
mengetahui
keuntungannya.
B Karakteristik Sistem Jajar Legowo
1

2
3

4

5
6

Sistem tanam jajar legowo
memudahkan
petani
dalam
pemeliharaan tanaman
Sistem tanam jajar legowo dapat
meningkatkan hasil produksi
Budidaya padi sawah dengan jajar
legowo lebih baik dibandingkan
dengan sistem tanam bukan
legowo.
biaya untuk sistem tanam jajar
legowo lebih mahal dibanding
sistem tanam lainnya.
Waktu tanam dengan jajar legowo
lebih lama.
Tenaga kerja untuk sistim tanam
jarwo semakin terbatas

jumlah

100
100

100

92,22

0

7,78

100

93,33

3,33

3,33

100

96,67

0,00

3,33

100

60,56

12,22

27,22

100

76,67

0,00

23,33

100

33.52

23.89

42.59

Hasil analisis persepsi berdasarkan aspek pemahaman petani menunjukkan,
bahwa sebagian besar petani (80%) sudah mengetahui secara teknis mengenai penerapan
sistem tanam jajar legowo yang meliputi pengaturan jarak tanam, adanya tanaman sisipan
dan lorong. Sudah baiknya pemahaman teknis petani mengenai sistim tanam jajar legowo
tersebut didukung oleh adanya informasi mengenai sistem tanam jajar legowo,
ditunjukkan oleh pernyataan setuju dari 90% petani yang sudah memperoleh informasi
mengenai sistim tanam jajar legowo. Informasi mengenai sistim tanam jajar legowo
tersebut diperoleh petani dari penyuluh, sesama petani, dan dari demplot pertanaman padi
sawah yang dilakukan oleh BPTP Sultra. Selanjutnya terdapat 70% petani responden yang
setuju dengan pernyataan bahwa petani menerapkan sistem tanam jajar legowo karena
kemauan sendiri setelah mengetahui keuntungannya. Hal tersebut sangat beraalasan
karena biasanya alasan utama petani menerapkan teknologi anjuran, adalah bila petani
sudah mengetahui keuntungan teknologi tersebut, khususnya dibandingkan dengan
teknologi yang ada sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Soekartawi
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(1988), bahwa jika suatu teknologi baru akan memberikan keuntungan yang lebih besar
dari nilai yang dihasilkan teknologi lama, maka penerapan/adopsi teknologi akan berjalan
lebih cepat.
Ditinjau dari karakteristik sistem tanam jajar legowo, terdapat 92,2% petani
memberikan pernyataan setuju bahwa penerapan sistim jajar legowo memberikan
kemudahan bagi petani dalam pemeliharaan tanaman. Dalam hal ini kegiatan pemupukan,
penyemprotan untuk pengendalian hama penyakit dan penyiangan dirasakan petani lebih
mudah dilakukan dengan sistim tanam jajar legowo. Hal tersebut dinyatakan pula oleh
Suwono et al., (2008), bahwa salah satu keunggulan cara tanam jajar legowo bila
dibandingkan dengan tegel adalah memudahkan dalam pemupukan dan penyiangannya.
Selanjutnya sebanyak 93%, petani memberikan pernyataan setuju bahwa hasil produksi
padi sawah yang diperoleh petani dengan sistim tanam jarwo lebih tinggi dibandingkan
dengan cara tanam biasa. Hasil penelitian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi selama
dua musim menunjukkan cara tanam jajar Legowo meningkatkan hasil padi sawah 1,9 29,0% pada MT 2007 dan 2,4 - 11,3% pada MT 2008. Kenaikan hasil tersebut
disebabkan populasi tanaman pada cara tanam jajar Legowo (333.333 rumpun/ha) lebih
banyak dibandingkan dengan cara tanam tegel (250.000 rumpun/ha). Sementara hasil
penelitian Wicaksono dkk (2006), menunjukkan bahwa penerapan sistem tanam jajar
Legowo pada pertanaman padi sawah dapat meningkatkan produktivitas lahan sebesar
20% per ha. Lebih lanjut Arafah (2008), menjelaskan bahwa penerapan sistem tanam
jajar legowo memberikan dampak bagi peningkatan produktivitas padi karena dapat
meningkatkan jumlah gabah/malai padi sawah dibandingkan sistem lain. Adanya ruang
kosong yang cukup pada setiap tanaman dalam sistim tanam jajar legowo akan
mengurangi persaingan terhadap cahaya, udara dan air, sehingga menyebabkan
pembentukan biji dapat terjadi dengan sempurna. Beberapa hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa penggunaan sistem tanam Legowo 2 : 1 dapat meningkatkan
produksi padi. Selanjutnya terdapat 96,67% petani setuju bahwa budidaya padi sawah
dengan sistim jarwo dianggap lebih baik dibanding dengan sistem tanam bukan jajar
legowo. Hal tersebut karena dengan sistim jarwo petani merasa lebih mudah dalam
melakukan pemeliharaan tanaman, dalam hal ini dengan adanya lorong dalam barisan
tanaman membuat petani lebih mudah melakukan pemupukan, penyemprotan pestisida,
dan penyiangan. Dengan hal tersebut akan mengurangi serangan penyakit pada tanaman
padi.
Persepsi petani selanjutnya menunjukkan, terdapat 60.56% petani setuju bahwa
penerapan sistim tanam jajar legowo membutuhkan biaya yang lebih dibanding dengan
sistim tanam biasa. Hal tersebut karena dalam tanam jajar legowo dibutuhkan biaya
tambahan untuk tenaga kerja, khususnya dengan metode tanam pindah (tapin). Biasanya
besaran tambahan biaya berkisar Rp.150.000 – 200.000/ha. Selanjutnya terdapat 76.67%
petani responden, yang setuju dengan pernyataan bahwa sistem tanam jajar legowo juga
memerlukan waktu tanam yang lebih lama. Selain itu pula terdapat sebagian kecil petani
yang (33.52%) yang setuju bahwa tenaga kerja untuk sistim tanam jarwo semakin
terbatas. namun terdapat 23.89% yang memberikan pernyataan ragu dan 42.89% tidak
setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal ini karena petani juga sudah banyak yang
menggunakan tabela dengan pengaturan jarwo, sehingga dapat menekan penggunaan
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tenaga kerja untuk penanaman. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
petani sudah memiliki pemahaman mengenai sisitim tanam jajar legowo, dan secara
keseluruhan petani memberikan persepsi yang positif mengenai sistim tanam jajar legowo.
Namun beberapa kendala dalam di lapangan masih menjadi faktor pembatas petani dalam
menerapkan sistem tanam jajar legowo di usahataninya.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Tanam Jajar Legowo
Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem tanam jajar legowo akan dilihat
dari beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor tehnis, faktor sosial budaya, faktor
keberlanjutan. Selanjutnya akan dilihat faktor mana yang paling menentukan menurut
persepsi petani. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Persepsi Petani Mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem
Tanam Jajar Legowo, 2015.
No
Faktor Penentu
Uraian
Persentase (%)
1 Faktor Ekonomi
6.67
Upah tenaga kerja
26.67
Hasil produksi
2 Faktor Teknis
30.00
Pemeliharaan tanaman
6.67
Kemudahan inovasi
3 Faktor sosial budaya
6.67
Kebiasaan
10.00
Cara yang dikuasai
4 Faktor keberlanjutan
3.33
Produktivitas
10.00
Tahan OPT dan cuaca
Jumlah
100.00
Sumber : Analisis Data Primer (2015)
Tabel 2 menunjukkan, pemeliharaan tanaman menjadi faktor yang paling
menentukan bagi petani dalam penerapan sistim tanam jajar legowo (30%). Menurut
petani, adanya lorong dan jarak tanam yang teratur pada sistem tanam jajar legowo
memudahkan petani dalam pemeliharaan tanaman seperti kegiatan penyiangan,
pemupukan, dan pengendalian OPT. Berikutnya faktor yang menentukan kedua adalah
hasil produksi (26,67%). Salah satu kelebihan sistem tanam jajar legowo, yaitu
meningkatkan populasi tanaman sehingga dapat menaikkan hasil produksi padi. Dengan
adanya kelebihan tersebut, menjadi faktor positif dalam pertimbangan petani untuk
menerapkan sistem tanam jajar legowo. Berikutnya adalah cara yang dikuasai petani
(10%). Contoh adalah cara tanam, dimana cara tanam dalam jajar legowo memerlukan
keterampilan khusus karena sistim tanamnya yang lebih rumit dari cara tanam biasa. Saat
ini tenaga kerja di pedesaan semakin berkurang, yang berdampak terhadap sulitnya
tenaga tanam tersedia khususnya untuk tanam jajar legowo. Keadaan tersebut
mengakibatkan petani enggan untuk menerapkan sistem tanam jajar legowo. Karena hal
tersebut, petani harus mengupah tenaga kerja tanam terampil dalam penerapan sistim
tanam jajar legowo. Faktor selanjutnya adalah ketahanan tanaman terhadap OPT dan
cuaca (10%). Dalam penerapan sistem tanam jajar legowo, hal tersebut terkait dengan
kemudahan petani dalam melakukan pemeliharaan, seperti menyemprot untuk
pengendalian hama penyakit. Faktor berikutnya sebagai faktor penentu petani dalam
menerapkan sistim tanam jajar legowo (6,67%) adalah kemudahan inovasi, kebiasaan,
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dan upah tenaga kerja dan produktivitas (3,33%). Kemudahan inovasi terkait dengan
tingkat kerumitan suatu teknologi. Menurut petani, penerapan system tanam jajar legowo
lebih sulit dibandingkan dengan cara tanam biasa (system tegel). Contohnya dalam hal
penanaman. Biasanya petani hanya menanam dengan jarak tanam 20 x 20 cm (sistem
tegel), sementara dalam sistem tanam jajar legowo petani harus mengatur jarak tanam 20
x 10 yang dilowongkan sebaris (legowo) dengan jarak tanam 40 cm, hal tersebut
dirasakan menyulitkan petani. Selanjutnya adalah faktor kebiasaan, terkait dengan sistim
tanam yang sudah lama berlaku dan menjadi kebiasaan petani. Bagi petani sistim tanam
jajar legowo merupakan sistim tanam yang relative berbeda dibanding sistim tanam
umumnya dilakukan petani (sistim tegel). Faktor penentu berikutnya adalah upah tenaga
kerja. Menurut petani, upah atau biaya tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu
bagi petani dalam menerapkan sistim tanam jajar legowo, karena sistem tanam jajar
legowo memerlukan tambahan biaya tenaga kerja. Contohnya adalah untuk tanam pindah
dalam hal pencabutan bibit. Untuk sistem tanam jajar legowo, petani menanam 1 – 2
rumpun per lubang tanam dalam pelaksanaannya, petani kesulitan mencabut 1 – 2 batang
bibit karena bibit mudah putus, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk
melakukan pencabutan bibit karena diperlukan keuletan dan kesabaran. Hal ini
mengakibatkan upah cabut bibit menjadi lebih mahal.
KESIMPULAN
Terdapat 77% petani di Kabupaten Konawe memberikan persepsi yang baik/
positif terhadap inovasi teknologi sistem tanam jajar legowo. Hal tersebut menunjukkan
sistem tanam jajar legowo memiliki potensi besar untuk diterapkan oleh petani padi
sawah,dengan memperhatikan faktor tingkat kesulitan dan kebutuhan biayanya.
Faktor-faktor yang menentukan penerapan sistem tanam jajar legowo menurut
persepsi petani terdiri dari: pemeliharaan tanaman (30,00%), hasil produksi (26,67%),
ketahanan OPT dan cuaca (10,00%), cara yang disukai (10,00%), kemudahan inovasi
(6,67%), upah tenaga kerja (6,67%), kebiasaan (6,67%) dan produktivitas (3,33%).
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STRATEGI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM
MEMPRODUKSI BENIH PADI MELALUI POLA KEMITRAAN
DAHYA
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara
Jalan Prof. Muh. Yamin No.89 kendari
E-mail: ahyadkdi@gmail.com
ABSTRAK
Ketersediaan benih padi bermutu sampai di tingkat petani yang sesuai dengan kebutuhan
yaitu tepat varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga masih menjadi permasalahan
utama yang dialami petani sampai saat ini. Selain itu, belum terbangunnya pola
kemitraan dengan baik antara produsen benih dengan PT. Pertani dan PT. Sang Hyang
Seri sebagai penyalur benih. Masalah perbenihan dapat dipecahkan dengan melakukan
pembinaan terhadap kelompok-kelompok penangkar benih dan penumbuhan penangkar
baru di sentra-sentra produksi padi melalui pola kemitraan antara produsen dan
konsumen benih. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis stretegi model pemberdayaan
kelompok tani dalam memproduksi benih padi. Metode kajian dilakukan dalam bentuk
demfarm dan pelatihan sebagai proses pembelajaran anggota kelompok tani, wawancara
mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap semua pelaku perbenihan serta
inisiasi pola kemitraan antara kelompok tani dengan pihak swasta dan PT. Pertani.
Penanaman dilakukan seluas 10 ha dengan meggunakan varietas Mekongga dan
melibatkan 10 orang petani, masing – masing petani menggarap 1 ha dengan
menggunakan 0,5 ha untuk produksi benih dan 0,5 ha untuk produksi konsumsi. Hasil
analisis SWOT diperoleh total nilai faktor internal 2,830 dan faktor eksternal 2,528, hal
ini menunjukkan baik faktor internal maupun faktor eksternal sama-sama berada dalam
posisi yang mengarah ke status yang baik. Oleh karena itu, pemberdayaan dan
pendampingan kelompok penangkar benih perlu dilakukan lebih intensif dan membangun
pola kemitraan yang saling menguntungkan antara produsen benih dengan pihak swasta
sebagai penyedia sarana produksi dan PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri untuk
pemasaran benih.
Kata Kunci: Pemberdayaan, Kelompok tani, dan produksi benih padi
PENDAHULUAN
Salah satu inovasi teknologi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan petani
melalui usahatani padi adalah teknologi penagkaran benih padi varietas unggul. Hal ini
menjadi tujuan utama dalam rangka meningkatkan pendapatan para petani padi.
Menghasilkan benih padi varietas unggul bersertifikat berarti harga jual yang diterima
oleh petani lebih tinggi jika dibandingkan dengan padi konsumsi. Selain itu, peningkatan
kualitas benih padi akan meningkatkan kualitas serta produktivitas padi yang dihasilkan.
Benih merupakan salah satu input produksi yang mempunyai peranan sangat penting
dalam pelaksanaan usahatani, karena kualitas suatu tanaman sangat tergantung pada
kualitas benih yang digunakan dalam budidaya. Permasalahan muncul terkait dengan
penyediaan benih bermutu yang memenuhi ‘enam syarat tepat’ (tepat varietas, jumlah,
lokasi, mutu, waktu dan harga) bagi petani yang belum tertangani secara optimal. Dengan
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demikian, upaya membangun dan mengembangkan sistem penyediaan benih padi
bermutu bagi petani merupakan hal yang harus segera dilaksanakan. Hal ini mengingat
ketersediaan benih bermutu yang cukup merupakan komponen teknologi utama dalam
usahatani. Selain itu, benih bermutu dari varietas unggul spesik lokasi juga merupakan
komponen teknologi yang mudah diadopsi oleh petani.
Sulawesi Tenggara mempunyai luas lahan sawah 103.812 hektar. Dari total
luasan tersebut , yang merupakan lahan irigasi 85.701 dan non irigasi sebesar 18.111
hektar (Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, 2016) dengan perkiraan kebutuhan
benih VUB padi sekitar 5.190 ton setiap tahun (dua kali musim tanam), dari kebutuhan
tersebut baru sekitar 35% yang dapat dipenuhi oleh produsen di daerah, bahkan di
Kabupaten Konawe yang merupakan sentra produksi padi terluas di Sultra (34.040 ha)
hanya sekitar 30% petani yang menggunakan VUB padi. Produktivitas padi sawah di
Sulawesi Tenggara tahun 2016 relatif masih rendah, yaitu hanya berkisar 4,7 ton/ha
sedangkan kabupaten Konawe 4,6 ton/ha. Hal ini menunujukkan adanya kesenjangan
yang cukup tinggi antara hasil produksi petani dengan potensi hasil penelitian dan
Demfarm varietas Inpari melalui pendampingan UPSUS yang mencapai 6-7 ton per
hektar (BPTP Sultra, 2016). Rendahnya produktivitas tersebut, disebabkan karena
rendahnya penggunaan VUB padi oleh petani dan terbatasnya potensi genetik varietas
padi yang dibudidayakan. Varietas unggul Baru (VUB) tanaman padi yang telah
dihasilkan sampai saat ini sudah cukup memadai dengan telah dilepasnya 150 varietas
padi, namun varietas-varietas tersebut belum dapat memenuhi semua keinginan
pengguna/petani (Arsyad D.M dan Mardiharini M, 2007). Namu benih VUB padi belum
tersebar dengan cepat dan tepat sampai ke petani, yaitu terbatasnya ketersediaan benih
sumber, terbatasnya jumlah produsen/penangkar benih, akses petani terhadap VUB sangat
terbatas, kurangnya informasi mengenai penyebaran VUB di tingkat petani, dan peranan
kelembagaan yang mempunyai kewenangan mendistribusikan benih VUB belum
maksimal. Program-program peningkatan produksi padi selama ini lebih dititik beratkan
pada perbaikan aspek budidaya, sedangkan penguatan kelembagaan belum mendapat
perhatian yang maksimal.
Selain itu, belum terbangunnya kerjasama atau pola kemitraan yang baik antara
produsen benih (penangkar) dan pihak PT. Pertani dan Sang Hyang Sri sebagai penyalur
benih; PT. Pertani dan Sang Hyang Sri lebih banyak mendatangkan benih dari luar
Sulawesi Tenggara (Sulawesi Selatan dan Jawa Timur) dengan alasan bahwa tidak
tersedia benih di tingkat penangkar pada saat dibutuhkan sehingga terkadang tidak sesuai
dengan jenis variatas yang diusulkan oleh petani melalui RDKK. Di sisi lain, pihak
penangkar menyatakan bahwa sulit memasarkan benih yang diproduksinya. Masalah
perbenihan dapat dipecahkan antara lain melalui pengembangan pembinaan kelompokkelompok penangkar benih di pedesaan melalui pola kemitraan antara produsen dan
konsumen benih, terutama di sentra-sentra produksi. Optimalisasi kerja sama Balai
Penelitian dengan instansi terkait seperti Balai Benih Induk, Ditjen Perbenihan, PT.
Pertani, PT. Sang Hyang Sri, dan institusi penangkaran benih diharapkan dapat
memecahkan masalah benih bermutu di tingkat petani dalam rangka mendukung program
1000 desa mandiri benih. Said (2011) menyebutkan bahwa ada berbagai manfaat
kemitraan yang dapat diperoleh petani, secara garis besar antara lain: (a) merangsang
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petani untuk lebih bergairah dalam kegiatan produksi karena adanya jaminan pemasaran,
yang meliputi jaminan pasa pembelian, pasar penjualan, harga pasar dan harga
pembelian, (b) tersedianya modal dan sarana produksi, (c) tersedianya transfer teknologi
tepat guna sehingga dapat meningkatkan produktivitas, dan (d) memungkinkan petani
mengadakan perluasan usaha.
Pemberdayaan kelompok tani dapat digunakan sebagai strategi dalam usaha
mewujudkan ketersediaan benih di tingkat petani. Melalui pemberdayaan kelompok tani,
petani digerakkan untuk mau, mampu dan bertanggung jawab mengelola potensi yang
ada dalam dirinya maupun potensi di lingkungannya menjadi bermanfaat. Pemberdayaan
tidak hanya diperuntukkan untuk kelompok atau masyarakat, tetapi pemberdayaan juga
termasuk keberdayaan individu. Keberdayaan individu dapat dilihat dari kemampuan
untuk berpikir kreatif inovatif, mandiri, dan dapat mendayagunakan semua pengetahuan
yang dimiliki sehingga mampu membangun dirinya sendiri dan membangun
lingkungannya (BPMPD, Sultra, 2011).
Penggunaan benih bersertifikat merupakan salah satu komponen dalam upaya
peningkatan produksi komoditas pertanian, dengan harapan tingkat produktivitasnya akan
lebih tinggi dibanding benih tidak bersertifikat. Oleh karena itu, kajian model pola
kemitraan usaha perbenihan VUB padi perlu dilakukan guna mempercepat penyebaran
benih VUB spesifik lokasi. Kajian ini akan menelaah 2 aspek penting dalam sistem
perbenihan, yaitu aspek pemberdayaan kelompok dalam produksi benih dan aspek pola
kemitraan dalam membangun penangkar benih sebagai upaya untuk mengoptimalkan
kesesuaian sistem perbenihan dan penyebaran benih padi di Sulawesi Tenggara untuk
menghadapi tantangan masa depan.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Agustus 2015 di desa
Andeposandu, kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Penentuan lokasi pengkajian
didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Konawe merupakan salah satu sentra
produksi padi di Sulawesi Tenggara.
Bahan dan alat yang digunakan dalam
pengkajian adalah benih padi, pupuk, racun (herbisida dan pestisida), terpal, karung
plastik, bubu perangkap tikus, plastik untuk pemagaran hama tikus, dan sarana
pendukung lainnya.
Kajian dilakukan pada lahan kelompok tani dalam satu hamparan seluas 250.
hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 10 hektar yang menjadi fokus pelaksanaan kegiatan
BPTP. Kelompok tani yang menjadi sasaran adalah kelompok yang belum menjadi
Penangkar Benih, tetapi mempunyai keinginan dan prospek untuk menjadi penangkar.
Adapun kelompok tani yang terpilih adalah Anggongga Oleo didirikan pada tahun 2014
di desa Andeposandu. Jumlah anggota kelompok sebanyak 25 orang dengan penguasaan
lahan 30 hektar. Penanaman dilakukan seluas 10 ha dengan meggunakan varietas
Mekongga dan melibatkan 10 orang petani, masing – masing petani menggarap 1 ha
dengan menggunakan 0,5 ha untuk produksi benih dan 0,5 ha untuk produksi konsumsi.
Jenis varietas yang diintroduksi adalah Mekongga dengan menggunakan cara tanam jajar
legowo (2:1). Sedangkan penggunaan pupuk sesuai acuan rekomendasi pemupukan padi
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sawah di Sulawesi Tenggara yaitu, NPK 250 kg dan Urea 150 kg/ha. Pendampingan
dalam bentuk pelatihan dan aplikasi teknologi dilakukan bersama antara peneliti,
penyuluh, pengawas benih dan PT. Pertani. Sedangkan pemasaran hasil produksi
dilakukan secara berkelompok kepada PT. Pertani.
Tahapan pelaksanaan kegiatan dimulai dengan inisiasi kemitraan antara
kelompok tani dengan instansi terkait dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan
merumuskan kesepakatan bersama dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan pemasaran
produksi antara kelompok tani dengan PT. Pertani. Kegiatan pemberdayaan kelompok
dilakukan melalui pelatihan pada setiap tahapan proses produksi dan kegiatan budidaya
meliputi: pembuatan persemaian, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan,
penyiangan, roguing, panen, dan pemrosesan benih serta uji laboratorium serta
pengumpulan data primer dan sekunder. Roguing dilakukan untuk menghasilkan benih
murni dengan membuang rumpun-rumpun yang tidak dikehendaki, minimal tiga kali
selama pertanaman, yaitu pada stadia anakan maksimum, stadia berbunga, dan stadia
masak. Sedangkan penguatan kelembagaan dilakukan melalui advokasi penataan
organisasi (struktur organisasi untuk jadi kelompok produsen benih) dan program kerja
yang akan dilaksanakan oleh kelompok dalam setiap tahun. Adapun konsep penumbuhan
model pemberdayaan kelompok melalui pola kemitraan dalam memproduksi benih padi
sawah disajikan pada Gambar 1 di bawah ini
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Gambar 1. Model Pemberdayaan Kelompok Melalui Pola Kemitraan dalam
Memproduksi Benih Bermutu Padi Sawah Mendukung Desa Mandiri Benih
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Pada tahap-tahap awal (Tahun I) penumbuhan penangkaran benih padi, menuntut
adanya pembinaan yang kontinyu dari instansi terkait dalam pelaksaanaan kegiatan ini.
Pembinaan dan pelatihan terdiri dari : (1) perencanaan produksi secara matang, antara
lain : penentuan varietas, kelas benih yang akan diproduksi, suplai benih sumber, volume
dan lokasi produksi, waktu tanam dan panen, pengeringan dan pengolahan benih, serta
sumber daya manusia dan dana yang diperlukan, (2) peningkatan efisiensi produksi benih
bermutu, meliputi : optimalisasi produksi dan pengolahan benih, dan pengendalian mutu
sejak di lapangan hingga penyimpanan, (3) pengendalian mutu eksternal dan internal,
cara mendiagnosis masalah dan penanggulangannya, (4) penyimpanan benih yang efektif
dan efisien untuk benih kelas SS dan ES, (5) peningkatan kemampuan petani dalam hal
teknis maupun permodalan, serta (6) penguatan kelembagaan kelompok dan
pembentukan jaringan pemasaran.
Setiap institusi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kontribusi
masing-masing, yaitu: Dinas Pertanian Kabupaten Konawe memfasilitasi pertemuan
sosialisasi pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan racun tikus untuk pemberantasan hama
dan penyakit, sedangkan PT. Pertani membeli produksi dan menanggung karung kemasan
benih .BPSB-TPH mengurus administrasi perizinan kelompok tani untuk menjadi
penangkar dan melakukan pengawasan dan pembinaan penangkar dalam kegiatan
produksi dan prosesing benih. Penyuluh melakukan pendampingan teknologi dan
penguatan kelembagaan kelompok tani, sedangkan Kelompok tani/petani pelaksana
menanggung tenaga kerja dalam pemeliharaan dan prosesing benih. BPTP Sulawesi
Tenggara menginisiasi model pemberdayaan kelompok dan pola kemitraan serta
mengkoordinir semua pelaksanaan kegiatan.
d. Analisis data
Untuk mencapai sasaran atau menjawab tujuan pengkajian, maka dilakukan
analisis secara deskriptif menggunakan tabulasi silang, analisis finansial dan analisis
SWOT. Analisis finansial usahatani perbenihan padi sawah menggunakan rumus
(Downey dan Erickson, 1985):
I
=∑(Y . Py ) - ∑(Xi . Pxi)
dimana:
I
= Pendapatan (Rp/ha)
Y
= Output (ton/ha)
R
= Penerimaan (Rp/ha)
Py
= Harga output (Rp/kg)
Xi.PXi =Harga setiap jenis input ke i (i=1,2,3,....,n) (Rp/ltr/kg/HOK)
Sedangkan analisis SWOT yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan
(faktor internal) serta menginventarisasi masalah dan peluang (faktor eksternal) yang
dihadapi kelompok tani dalam menjalankan usaha perbenihan padi sawah. Analisis ini
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang
(Opportunities), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan
ancaman (Threats) (Rangkuti, 1999 dalam Dahya, 2005).
Sedangkan untuk menentukan strategi pengembangan kelompok dilakukan
evaluasi dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari
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Total skor faktor
eksternal

aspek internal serta unsu-unsur yang menjadi peluang dan ancaman dari aspek eksternal
kelompok. Setelah itu dilakukan pemilahan terhadap unsur-unsur kekuatan dan
kelemahan maupun unsur-unsur peluang dan ancaman dalam sebuah tabel analisis faktor
internal dan tabel analisis faktor eksternal. Selanjutnya diberikan nilai skor untuk setiap
unsur. Nilai skor diperoleh dari hasil perkalian bobot dan skala. Pemberian bobot
didasarkan atas keunggulan relatif terhadap faktor lain, sedangkan pemberian skala
didasarkan atas kondisi aktual atau prediksi kemampuan organisasi untuk masa yang akan
datang. Nilai bobot berkisar antara 0,0 (tidak penting) sampai 1,0 (paling penting),
sedangkan nilai skala berkisar antara 1 (sangat buruk) sampai 4 (sangat baik). Hasil total
nilai skor unsur kekuatan dan kelemahan pada faktor internal dan total nilai skor unsur
peluang dan ancaman pada faktor eksternal memberikan indikasi alternatif strategi
pengembangan pengembangan pemberdayaan kelompok melalui pola kemitraan dengan
mengacu pada kriteria seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Matrik Internal dan Eksternal
4,0
Kuat
3,0
Menengah 2,0
Rendah 1,0

Total skor faktor internal
Kuat
Rata-rata
3,0
2,0
I. Pertumbuhan
II. Pertumbuhan
IV. Stabilitas
V. Pertumbuhan/Stabilitas
VII. Pertumbuhan
VIII. Pertumbuhan

Lemah
1,0
III. Penciutan
VI. Penciutan
IX. Likuidasi

Keterangan :
I = Strategi Konsentrasi melalui integrasi vertikal
II = Strategi Konsentrasi melalui integrasi horisontal
III = Strategi turn around
IV = Strategi stabilitas
V = Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal atau stabilitas
VI = Strategi divestasi
VII = Strategi diversifikasi konsentrik
VIII= Strategi diversifikasi konglomerat
IX = Strategi likuidasi atau bangkrut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Lokasi
Desa Andeposandu Kecamatan Tongauna memiliki jarak sekitar 7 km dari kota
Unaaha, Ibukota Kabupaten Konawe dan 67 km ke Kota Kendari. Wilayahnya sangat
strategis karena berada di jalan poros Kecamatan dan memiliki topografi yang datar
serta memiliki luas lahan sawah ±250 ha. Jenis tanah didominasi alluvial dan sumber
air untuk usahatani padi berasal dari saluran irigasi. Sumber mata pencaharian utama
petani adalah usahatani padi sawah, sedangkan mata pencaharian sampingan adalah
buruh tani dan pedagang. Penguasaan lahan sawah petani rata-rara seluas 1,2 hektar
dan sekitar 85% petani menggarap langsung lahan sawahnya. Ini sangat mendukung
dalam proses pengambilan keputusan untuk penerapan teknologi sesuai rekomendasi
yang dianjurkan dalam usahataninya.
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Petani dalam membudidayakan padi sawah menggunakan cara tanam pindah (tapin), dan
tanam benih langsung dengan menggunakan Alat Tanam Benih langsung (ATABELA)
yang terbuat dari pipa paralon. Varietas yang ditanam pada umumnya adalah Cisantana,
Mekongga, dan Ciliwung. Penanaman dilakukan dua kali dalam setahun dengan pola
tanam yang diterapkan adalah padi-padi. Pengolahan tanah menggunakan traktor dan
panen dilakukan dengan menggunakan mesin panen (Combaine Harvester). Sebagian
besar petani menggunakan benih asalan yang bersumber dari hasil pertanaman sendiri
ataupun dengan menukar benih dari petani lainnya yang dianggap hasil produksinya
cukup baik. Penggunaan benih untuk padi sawah berkisar antara 50 – 60 kilogram per
hektar. Produktivitas padi sawah selama dua tahun terakhir (4 musim tanam) rata-rata 3,5
ton per hektar (GKG) pada musim hujan (MT I) dan 4,3 ton per hektar pada musim
kemarau (MT II). Rendahnya produktivitas pada pada MT I disebabkan oleh serangan
hama dan penyakit, serta tingginya curah hujan pada saat panen sehingga gabah banyak
yang rusak.
Aktivitas, peran dan fungsi kelompok tani yang ada tersebut relatif masih sangat
terbatas, hal ini dapat terlihat dari pertemuan-pertemuan di tingkat kelompok tani belum
berjalan secara intensif. Kegiatan usahatani yang dilakukan secara kolektif sampai saat ini
hanya dalam hal penentuan jadwal tanam, penyuluhan dan perencanaan kebutuhan pupuk.
Kelompok tani belum mampu menyediakan modal bagi anggotanya untuk membiayai
usahataninya. Sedangkan penanaman dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari 2530 orang. Alat panen yang tersedia ada dua unit (Combine Harvester) dan dua unit
penggilingan, sehingga petani tidak perlu keluar desa untuk mengolah hasil panennya.
Jasa mesin panen dibayar dalam bentuk hasil panen (Gabah Kering Panen) dengan
pembagian 10 : 1 pada musim tanam tahun 2015. Artinya sembilan karung bagian
pemilik sawah dan satu karung bagian pemanen. Kegiatan penyuluhan relaitif belum
terencana dan terporgram dengan baik, hal nampak dari intensitas kunjungan penyuluh
yakni hanya pada waktu penentuan tanam. Sedangkan kelompok tani Anggongga Oleo
didirikan pada tahun 2014 di desa Andeposandu merupakan kelompok tani yang sasaran
pengkajian dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 25 orang dengan penguasaan
lahan 30 hektar.Kelompok ini mempunyai harapan yang cukup besar untuk menjadi
penangkar, namun anggota kelompok belum mempunyai pengetahuan yang cukup serta
sarana dan prasarana yang ada dalam kelompok belum mendukung. Harnowo et al.,
(2007) menyatakan bahwa engembangan sistem penyediaan benih bermutu dari varietas
unggul baru di suatu wilayah memerlukan penanganan dalam hal: (a) penumbuhan dan
pengembangan penangkar/produsen benih, (b) penyediaan benih sumber (Benih
Penjenis/BS, Benih Dasar/FS, dan Benih Pokok/SS) dari varietas unggul baru yang sesuai
dengan daerah setempat (spesifik lokasi), (c) transfer teknologi produksi hingga
penanganan pasca panen benih, (d) penyediaan ruang simpan/gudang yang memadai
untuk penyimpanan benih sumber tersebut, (e) penerapan mengenai quality control
(pengendalian mutu), baik internal maupun eksternal, dan (f) penumbuhan ‘pasar’ aktual
bagi benih bermutu yang diproduksi oleh penangkar. Selanjutnya Sumarno (2009)
menyatakan bahwa sumberdaya manusia sebagai pelaku usaha perbenihan (termasuk
UPBS) harus memenuhi syarat tertentu agar program pengembangan perbenihan dapat
berjalan dengan baik. Sumber daya manusia pelaku industri (termasuk UPBS) harus
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berorientasi pada mutu, sikap melayani, kesediaan terus belajar, memiliki pengetahuan
dan keterampilan yang memadai serta memiliki kompetensi konsep serta kompetensi
sistem (Gaspersz, 2008). Untuk itu dalam membangun UPBS menuju sistem manajemen
mutu diperlukan
berbagai disiplin ilmu dan keahlian (teknis, sosial dan
ekonomi/manajemen).
b. Inisiasi Pola Kemitraan
Kegiatan ini dimulai dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian
Kabupaten Konawe, Pimpinan PT. Pertani, BPSB-TPH dan BP4K kabupaten Konawe.
Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten yang
menjadi target lokasi kegiatan. Koordinasi dan konsultasi bertujuan untuk menyamakan
persepsi mengenai model pemberdayaan kelompok tani dalam memproduksi benih
bermutu di kabupaten Konawe. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk memperoleh
dukungan dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan terkait dengan kemudahan
memperoleh data/dokumen pendukung dan perizinan untuk pelaksanaan kegiatan. Dari
hasil koordinasi tersebut, maka ditetapkan Desa Andeposandu, kecamatan Tongauna
sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan dan kelompok tani yang menjadi fokus
pendampingan pelaksanaan kegiatan “Model Pemberdayaan Kelompok Melalui Pola
Kemitraan dalam Memproduksi Benih Padi Bermutu mendukung program pemerintah
1000 Desa Mandiri Benih”. Model kemitraan yang dibangun adalah model “Bapak
Angkat” dengan inisiasi kemitraan pemasaran langsung kepada PT. Pertani. Kemitraan
model bapak angkat dibangun berdasarkan kebutuhan bersama antara petani dengan
pihak swasta. Pihak bapak angkat menyediakan semua sarana produksi yang akan
digunakan oleh petani dalam memproduksi benih dan pada saat setelah panen apabila ada
kebutuhan petani yang sifatnya mendesak, maka pihak bapak angkat juga menyiapkan
dana agar hasil produksi calon benih tidak dijual dalam bentuk konsumsi. Hal ini
dilakukan apabila PT. Pertani belum mempunyai dana pada saat dibutuhkan oleh petani,
namun PT. Pertani dengan pihak bapak angkat telah menyepakati membeli semua benih
yang telah diproduksi oleh anggota kelompok. Pendampingan teknologi dilakukan secara
intensif oleh peneliti, Penyuluh, dan pengawas benih. Pihak Bapak angkat membeli calon
benih dari anggota kelompok dengan harga Rp.6.500,-/kg dan melakukan prosesing
menjadi benih, sedangkan PT. Pertani menanggung karung kemasan benih dengan
volume 25 kilogram dan benih yang lolos sertifikasi dibeli langsung oleh PT. Pertani dari
pihak bapak angkat dengan harga Rp. 7500,-/kg. Hasil rata – rata produksi untuk
konsumsi sebesar 6,325 ton per hektar, sedangkan hasil rata-rata produksi untuk benih
6,215 ton per hektar. Jumlah produksi tersebut belum dikeluarkan biaya panen dalam
bentuk bawon ton per hektar. Jumlah produksi yang dicapai untuk produksi benih setelah
dikeluarkan biaya panen sebesar 5,65 ton per hektar dan setelah melalui prosesing, maka
yang dapat menjadi benih sebesar 3,995 ton per hektar. Artinya dengan luasan 5 hektar
yang menjadi untuk pelaksanaan kegiatan perbenihan, maka jumlah benih yang dapat
diproduksi sebesar 19,975 ton. Dari total produksi benih tersebut, maka desa
Andeposandu dengan luasan hamparan sawah sekitar 250 hektar hanya membutuhkan
6,25 ton benih dengan asumsi penggunaan benih ditingkat petani 25 kg per hektar berarti
ada stok benih sebesar 13,725 ton. Kalau hal ini dapat dipertahankan, maka desa
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Andeposandu dapat menjadi contoh model desa mandiri benih sekaligus sebagai sumber
perbenihan untuk mensuplay desa-desa lain yang membutuhkan.
c. Analisis Finansial Usahatani
Analisis usahatani adalah suatu alat analisis yang bertujuan untuk melihat
keadaan finansial yang dilakukan pada suatu lahan tertentu, suatu periode tertentu dengan
mengunakan paket input tertentu pula. Dalam analisis ini, biaya masukan yang
dikeluarkan pada usahatani perbenihan padi dalam periode satu musim tanam. Biaya
terdiri dari biaya sarana produksi dan biaya tenaga kerja serta biaya lain-lain yang
disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut.
Tabel 2. Analisis Finansial Usahatani Produksi Gabah dan Produksi Benih Bermutu Per
Hektar
Uraian
A. Biaya
1. Saprodi
- Benih (kg)
- Urea (kg)
- NPK (kg)
- Herbisida (ltr)
Pestisida (ltr)
2.Tenaga Kerja
Pengolahan tanah (ha)
Persemaian (HOK)
Penanaman (ha)
Pemupukan (HOK)
Aplikasi Herbesidi/
pestisida (HOK)
Roguing (HOK)
Panen (Bawon) kg 10:1
Angkutan (karung)
Pengeringan (HOK)
3. Biaya Pengolahan benih
Pembersihan (HOK)
Pengemasan (HOK)

Jumlah
satuan

Produksi Gabah Biasa
Harga
Nilai
Satuan

Produksi Benih Bermutu
Harga
Nilai
Satuan

25
150
250
3
6

12.000
2.000
2.700
75.000
115.000

2.190.000
300.000
300.000
675.000
225.000
690.000
6.585.000

25
150
250
3
6

12.000
2.000
2.700
75.000
115.000

2.190.000
300.000
300.000
675.000
225.000
690.000
7.023.000

1

1.000.000

1.000.000

1

1.000.000

1.000.000

6
1
4

70.000
1.200.000
70.000

420.000
1.200.000
280.000

6
1
4

70.000
1.200.000
70.000

420.000
1.200.000
280.000

6
575
57
4

70.000
4200
10.000
70.000

420,000

6
6
565
56
5

70.000
70,000
4.200.00
10.000
70.000

5

70.000

420.000
420,000
2.373.000
560.000
350.000
1.628.750
350.000

4
3.995

70.000
250

280.000
998.750

Sertifikasi (kg)
Total Biaya
B. Produksi (kg)
•
Gabah (kg)
•
Benih (kg)
C. Penerimaan
D. Keuntungan
E. R/C rasio

Jumlah
satuan

2.415.000
570.000
280.000

8.775.000
5.750
-

4200
-

24.000.000

10.814.750
1.695
3.955

4.200
6.500

24.000.000
15.225.000
2.73

7.119.000
25.707.500
32.826.500

22.011.750
3,03

Sumber : Data Primer Diolah, 2015
Analisis usahatani dilakukan untuk mengetahui struktur biaya dan tingkat
keuntungan dalam usahatani perbenihan padi sawah. Keuntungan sangat dipengaruhi oleh
jumlah penggunaan input, harga input, jumlah hasil produksi dan harga produksi. Pada
Tabel 2 nampak bahwa struktur biaya usahatani padi sawah baik produksi gabah untuk
konsumsi maupun untuk produksi benih masih didominasi oleh biaya penggunaan tenaga
kerja. Komponen biaya penggunaan tenaga kerja mencapai 75,04% termasuk biaya
pengangkutan dan biaya panen sedangkan biaya sarana produksi (24,96%) untuk
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memproduksi gabah konsumsi. Sedangkan untuk memproduksi benih, komponen
penggunaan tenaga berkisar (70,76%) termasuk biaya angkutan dan panen serta rouging.
Biaya panen dibayar dalam bentuk natura (Gabah) dengan perhitungan 10:1,. Hasil
analisis finansial usahatani penangkaran benih per hektar menunjukkan bahwa diperlukan
biaya yang cukup besar untuk memproduksi benih yaitu sebesar Rp. 10.8140.750,- jika
dibandingkan dengan produksi gabah untuk konsumsi sebesar Rp. 8.775.000,- per hektar.
Namun demikian usaha perbenihan padi masih menguntungkan dan menarik bagi petani
karena permintaan semakin meningkat dengan harga yang layak, hal dapat dilihat dari
keuntungan yang diperoleh untuk produksi gabah konsumsi sebesar Rp. 15.225.000,dengan nilai R/C-ratio sebesar 2,73, sedangkan produksi dalam bentuk benih keuntungan
yang diperoleh sebesar Rp.22.011.750,- dengan nilai R/C-ratio 3,03. Artinya setiap
pengeluaran Rp. 1.000 penggunaan input untuk produksi benih, maka diperoleh
keuntungan sebesar Rp. 3.030,-.jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan
produksi gabah untuk konsumsi sebesar Rp.2.730.000,- . Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian (Abidin, Z. 2011) yang menyatakan bahwa benih tetap layak diusahakan
sepanjang tidak terjadi penurunan produksi sebesar 30%, penurunan harga 30% dan
kenaikan biaya produksi sebesar 30%.
d. Peluang dan Straregi Pengembangan Kelompok
Dalam mengevaluasi peluang dan strategi pengembangan kelompok penangkar
benih padi dapat dilihat dari faktor internal dan eksternal. Hasil analisis terhadap
indikator-indikator faktor internal dan eksternal menunjukkan bahwa upaya
pengembangan kelompok penangkar benih padi didukung oleh kondisi lingkungan
internal dan eksternal yang relatif kondusif.
Identifikasi faktor internal kelompok
Dari 13 unsur indikator faktor internal sebanyak 7 unsur yang mengisyaratkan
sebagai kekuatan dan 6 unsur yang mengisyaratkan sebagai kelemahan kelompok. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor-faktor internal kelompok masih mendukung untuk
peningkatan kinerja kelompok untuk lebih jelasnya diuraikan pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Matrik Faktor Internal
Diskripsi
Kondisi
S
W
Umur
Kondusif
√
Pengalaman usahatani
Cukup
√
Kondisi lahan usahatani
Kondusif
√
Pendidikan formal
Cukup
√
Status penguasaan lahan
Milik sendiri
√
Struktur organisasi kelompok
Sangat sederhana
√
Motivasi untuk menjadi penangkar
Tinggi
√
Kualitas kelengkapan pengurus kelompok
Kurang lengkap
√
Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Kurang kontinyu
√
Sumber permodalan
Sangat terbatas
√
Pengetahuan mengelola perbenihan
Rendah
√
Akses pasar
Terbatas
√
Gudang dan lantai jemur
Tidak ada
√
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Faktor internal yang menjadi kekuatan terdiri dari : (a) umur petani masih
tergolong usia produktif (b) pengalaman usahatani rata –rata 14 tahun, (c) kondisi lahan
usahatani cukup mendukung, (c) pendidikan formal petani cukup mendukung karena
rata-rata 9 tahun, (c) status penguasaan lahan ditingkat petani pada umumnya milik
sendiri, (d) struktur organisasi kelompok sudah ada, namun masih sangat sederhana
karena hanya terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara, (e) motivasi anggota kelompok
untuk menjadi penangkar cukup tinggi karena selain dapat mengatasi kelangkaan benih
unggul pada saat musim tanam tiba, juga hasil produksi dapat dijual dengan harga yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan produksi untuk konsumsi.
Faktor internal yang menjadi kelemahan terdiri dari : (a). kualitas kelengkapan
pengurus belum sempurna karena struktur organisasi yang telah terbentuk belum
mencerminkan kebutuhan operasional kelompok. Untuk meningkatkan kinerja kelompok
masih banyak yang perlu disempurnakan terutama pembentukan seksi-seksi atau unit
pelayanan saprodi, usahatani, pasca panen dan pemasaran sehingga mampu bekerja
secara optimal dalam mendukung kegiatan kelompok, (b). ketersediaan sarana dan
prasarana seperti pupuk kadang-kadang sulit diperoleh pada waktu-waktu tertentu, hal ini
berdampak pada keterlambatan waktu pemupukan, (c) biaya untuk usahatani selama ini
hanya bersumber dari modal petani sementara biaya untuk memproduksi benih cukup
besar, (d) pengetahuan dan keterampilan petani dalam memproduksi benih masih rendah,
hal ini disebabkan karena pengalaman dalam mengelolah perbenihan masih kurang dan
bimbingan dari petugas lapangan masih sangat terbatas , (e) akses pasar anggota
kelompok masih sangat terbatas karena selama ini belum mampu mengakses langsung ke
PT. Pertani dan PT. Sang Hyang Seri, penjualan produksi dalam bentuk calon benih
masih melalui kelompok produsen benih lain sehingga harga jual produksi yang diterima
anggota kelompok relatif masih rendah. (f) Tidak tersedianya gudang dan lantai jemur di
tingkat kelompok tani sehingga sehingga menyulitkan dalam penampungan produksi dan
prosesing pada saat panen.
Identifikasi faktor eksternal kelompok
Dari 15 unsur indikator faktor eksternal sebanyak 8 unsur yang mengisyaratkan
sebagai peluang kelompok dan 7 unsur yang mengisyaratkan sebagai ancaman. Hal ini
mengindikasikan bahwa faktor-faktor eksternal masih mendukung untuk peluang
pengembangan kelompok. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada Tabel 4 berikut ini.
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Tabel 4. Matrik Faktor Eksternal
Diskripsi
Prioritas kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah
Ketersediaan sumber modal
Introduksi teknologi
Tenaga Penyuluh dan pengawas benih
Kerjasama dengan mitra
Bantuan langsung benih dan pupuk
Kondisi sosial masyarakat
Kondisi politik dan keamanan
Harga sarana dan prasarana
Serangan hama penyakit
Pembinaan dari instansi terkait
Posisi tawar menawar petani
Kondisi ekonomi
Ketepatan waktu bantuan saprodi
Pengetatan standar mutu benih

Kondisi

O

Mendukung
Tersedia
Mendukung
Tersedia
Mendukung
Mendukung
Mendukung
Kondusif
Semakin mahal
Sering terjadi
Kurang intensif
Masih lemah
Kurang stabil
Kurang tepat
Sangat ketat

√
√
√
√
√
√
√
√

T

√
√
√
√
√
√
√

Faktor eksternal yang menjadi peluang terdiri dari : (a). Adanya prioritas
kebijakan pemerintah khususnya Departemen Pertanian untuk Peningkatan Produksi
Beras Nasional (P2BN) dengan penggunaan benih unggul serta program desa mandiri
benih, sehingga memberikan peluang bagi petani atau kelompok tani untuk menjadi
penangkar guna memproduksi benih unggul dan bermutu, (b). Tersedianya sumber modal
yang berupa bantuan langsung kepada kelompok tani dan kredit usahatani lainnya
semakin membuka peluang petani untuk memperoleh modal usahatani, (c). Adanya
introduksi teknologi, khususnya dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi
Tenggara memberikan peluang besar bagi petani untuk mengelola usaha perbenihan,
sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas usahataninya,
(d). Tersedianya tenaga penyuluh dan pengawas benih untuk memberikan pelatihan bagi
kelompok tani sehingga memberi peluang bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan
dan kerampilan dalam mengelola usaha perbenihan, (e) Kerja sama antara kelompok tani
dengan mitra dapat terbangun dengan baik karena perusahaan sangat membutuhkan
benih, sedangkan petani juga memerlukan benih untuk kebutuhan usahataninya dan dapat
menjual hasil produksinya kepada perusahaan, (g). Kondisi sosial masyarakat yang
semakin kondusif dengan adanya rasa kebersamaan dan kehidupan yang damai dan (h)
kondisi politik dan keamanan yang semakin stabil.
Sedangkan faktor eksternal yang menjadi ancaman terdiri dari : (a). Harga sarana
dan prasarana yang semakin mahal, hal ini menyebabkan biaya produksi yang relatif
masih tinggi, (b). Masih sering terjadinya serangan hama dan penyakit yang
menyebabkan kerugian bagi petani, (c) Pembinaan dari instansi terkait belum optimal
karena luasnya wilayah binaan sementara biaya dan tenaga masih sangat terbatas, (d)
Kebijakan impor/liberalisasi dapat menurunkan motivasi petani dalam berusahatani, (e)
Kondisi ekonomi yang masih kurang stabil dapat menyebabkan harga saprodi semakin
mahal, (f) Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan pupuk sering tidak tepat waktu
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dan kurang sesuai dengan permintaan kelompok tani baik dalam kuantitas maupun
kualitasnya, dan (g) Standar produksi benih sangat ketat, terutama dalam hal daya
tumbuh, kemurnian dan kadar air, sehingga petani memerlukan curahan waktu dan tenaga
yang cukup tinggi dalam mengelola usaha perbenihan. Selain itu, PT. Pertani akan
membeli benih petani bila lolos sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) Sulawesi Tenggara.
Analisis Faktor Internal dan Eksternal Kelompok Penangkar
Hasil analisis faktor internal dan eksternal yang disajikan pada Tabel 5 dan Tabel
6. Dari Tabel 5 diketahui total nilai skor dari faktor internal kelompok adalah 2,744 (ada
diantara nilai buruk dan mendekati baik). Jika ditinjau dari nilai skor kekuatan
dibandingkan nilai skor kelemahan menunjukkan keragaan yang lebih tinggi
dibandingkan nilai skor kelemahan yakni 2,171 berbanding 0,573. Sedangkan pada Tabel
6 diketahui total nilai skor faktor eksternal adalah 2,528 (ada diantara buruk dan baik),
begitu pula nilai skor peluang menunjukkan keragaan lebih tinggi dibandingkan nilai skor
ancaman yakni 1,859 berbanding 0,669.
Tabel 5. Analisis Faktor Internal Kelompok
Deskripsi
Bobot
Skala
Skor
Umur anggota kelompok
0.113
4
0.452
Pengalaman usahatani
0.124
4
0.496
Motivasi untuk jadi penangkar
0.087
4
0.348
Kondisi lahan usahatani
0.077
3
0.308
Status penguasaan lahan
0.075
3
0.225
Pendidikan
0.058
3
0.174
Struktur organisasi kelompok
0.056
3
0.168
Sub Total
0.590
2.094
Akses pasar
0.112
2
0.224
Ketersediaan sarana dan prasana
0.085
2
0.170
produksi
Sumber permodalan
0.065
2
0.130
Pengetahuan mengelola perbenihan
0.064
2
0.128
Kualitas kelengkapan pengurus
0.044
1
0.044
Gudang dan lantai jemur
0.040
1
0.040
Sub Total
0.410
0.736
Total Skor Pembobotan
2.830
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Tabel 6. Analisis Faktor Eksternal Kelompok
Deskripsi
1 Prioritas kebijakan pemerintah
2 Ketersediaan sumber modal
2 Bantuan langsung benih dan pupuk
4 Introduksi Teknologi
5 Tenaga penyuluh dan pengawas benih
6 Kerjasama dengan mitra
7 Kondisi sosial masyarakat
8 Kondisi politik dan keamanan
Sub Total
9 Harga sarana dan prasarana
10 Serangan hama dan penyakit
11 Pengetatan standar mutu benih
12 Ketepatan waktu bantuan saprodi
13 Pembinaan dari instansi terkait
14 Kondisi ekonomi
15 Kebijakan impor/ liberalisasi
Sub Total
Total Skor Pembobotan

Bobot
0.100
0.085
0.080
0.065
0.062
0.060
0.054
0.052
0.558
0.085
0.076
0.066
0.063
0.060
0.047
0.045
0.442

Skala
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Skor
0.400
0.340
0.240
0.195
0.186
0.180
0.162
0.156
1.859
0.170
0.152
0.132
0.063
0.060
0.047
0.045
0.669
2.528

e. Strategi Pengembangan Kelompok
Berdasarkan berbagai masalah yang diperoleh dari hasil penelitian, maka
dilakukan perumusan pola kemitraan produksi benih bermutu terhadap kelompok tani.
Perumusan strategi pengembangan pola kemitraan kelompok mengacu pada hasil analisis
faktor internal dan faktor eksternal. Dari hasil analisis nilai skor pada Tabel 5 dan Tabel
6, maka diperoleh total nilai skor faktor internal 2,830 dan total nilai skor faktor eksternal
2,528. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa baik faktor internal maupun faktor eksternal
sama-sama berada dalam posisi yang mengarah ke status yang baik.
Kondisi nilai internal dan eksternal seperti itu, jika dikaitkan ke dalam matrik
internal dan eksternal sebagaimana disajikan pada Pada Tabel 1, maka kombinasi nilai
tersebut berada pada posisi kolom tengah (V). Oleh karena itu strategi yang perlu
dikembangkan adalah strategi pertumbuhan dan stabilisasi. Secara operasional strategi ini
mengarah pada tuntutan adanya perbaikan atau penyempurnaan manajemen dalam
mengelola kelompok penangkar benih antara lain: Perjanjian pola kemitraan perlu
dituangkan dalam nota kesepahaman bersama antara kelompok tani dengan pihak
perusahaan (PT. Pertani), serta kerjasama perlu diperluas dan lebih komprehensif bukan
hanya sebatas jaminan pasar, tetapi juga bantuan benih sumber, pupuk dan obat-obatan.
Struktur organisasi perlu disempurnakan yang mencerminkan kebutuhan operasional
kelompok dengan pembagian tugas dan aturan main yang jelas serta intensitas pertemuan
rutin kelompok perlu ditingkatkan, masih perlu pembinaan dari instansi terkait yang lebih
intensif dan sistematis yang meliputi pengelolaan usaha penangkaran benih terutama
teknik isolasi jarak antar varietas, isolasi waktu, teknik roguing, pengendalian hama dan
penyakit, pengendalian gulma dan prosesing benih, serta masih perlu pembentukan
jaringan kelembagaan dengan para stakholder yang lebih luas sehingga bantuan langsung
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pupuk dan benih tepat waktu serta prasarana lain sesuai kebutuhan dan keinginan
kelompok. Peran utama pemerintah adalah sebagai fasilitator dan dinamisator, sehingga
kegiatan usaha penangkaran benih padi secara keseluruhan dapat berjalan secara terpadu
dan terkoordinasi secara baik dengan memperhatikan secara seksama lingkungan strategi
(sumberdaya alam, sosial, ekonomi dan politik) yang terus bergerak secara dinamis
sehingga usaha penangkaran benih padi mampu terus berkembang dan berkelanjutan.
Strategi pengembangan kelompok penangkar benih padi adalah melalui Pola kemitraan
dengan menggunakan model bapak angkat. Dalam pola ini perusahaan harus
menyediakan sarana produksi, melakukan pembimbingan teknik produksi sampai dengan
pemasaran hasil, sedangkan penangkar hanya bertugas untuk memproduksi benih.
Pengembangan usaha kelompok penangkar benih padi ke depan diharapkan melakukan
pola kemitraan secara vertikal dan horisontal. Pola kemitraan secara vertikal dilakukan
melalui kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam pembinaan dan penyediaan
sarana dan prasarana pendukung. Sedangkan pola kemitraan secara horisontal adalah
melakukan perluasan areal tanam dalam suatu gabungan kelompok Tani (Gapoktan) serta
kerjasama dengan kelompok – kelompok tani lain yang berminat jadi penangkar dan
kelompok tani yang hanya sebagai konsumen untuk pemasaran benih yang diproduksi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Kelompok tani mempunyai motivasi yang cukup tinggi untuk menjadi penangkar
benih padi, namun pengalaman, tingkat pengetahuan dan keterampilan anggota
kelompok dalam mengelola usaha perbenihan relatif masih rendah. Begitupula, modal,
sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan kelompok masih sangat
terbatas.
2. Hasil analisis finansial menunjukkan bahwa usaha produksi benih masih
menguntungkan dengan nilai R/C- rasio 3,03 jika dibandingkan dengan produksi beras
untuk konsumsi dengan nilai R/C-rasio 2,73.
3. Hasil analisis faktor internal diperoleh total nilai skor (2,830) dan faktor eksternal
(2,528) ini menunjukkan bahwa baik faktor internal maupun faktor eksternal
kelompok sama-sama berada dalam posisi yang mengarah ke status yang baik.
4. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kelompok untuk melaksanakan
usaha penangkaran benih adalah model bapak angkat dan membangun pola kemitraan
secara vertikal dan horisontal.
Saran
1. Untuk mendorong pengembangan usaha dan kinerja kelompok diperlukan pembinaan
yang lebih intensif dan sistematis serta terkoordinasi dari program-program instansi
terkait yang dapat mendukung pengembangan kelompok penangkar.
2. Perlu ada komitmen yang kuat antara pengambil kebijakan, pihak swasta dan
kelompok tani penangkar untuk pemanfaatan hasil produksi guna pengembangan
usaha penangkaran dengan skala yang lebih luas.
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ABSTRAK
Penyakit tungro adalah penyakit yang dapat menyebabkan gagal panen. Salah satu
upaya dalam mengendalikan peyakit tungro adalah dengan menggunakan varietas tahan
tungro. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil galur-galur harapan padi
sawah tahan tungro yang berdaya hasil tinggi dibandingkan dengan varietas
pembanding. Penelitian dilakukan di KP Lolittungro Lanrang menggunakan 20 galur
hasil seleksi dengan dua varietas pembanding, yaitu Ciherang dan Inpari 7 Lanrang
dalam rancangan augmented. Dari 20 galur diperoleh tujuh galur yang memiliki
produksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Ciherang (2.957 kg/ha), tetapi jika
dibandingkan dengan Inpari 7 (3045 kg/ha) hanya ada empat galur. Hasil uji daya hasil
pendahuluan menunjukkan bahwa terdapat 10 galur yang memperlihatkan hasil rata-rata
GKG yang lebih tinggi dari salah satu atau kedua pembandingnya yaitu G3, G4, G7, G9,
G10, G11, G12, G13, G15, G19 dengan produksi berkisar antara 2569 – 3532 kg/ha.
Galur tersebut didukung dengan jumlah gabah isi yang tinggi, dan berat 1000 bulir yang
tinggi serta memiliki umur yang lebih genjah.
Kata kunci : tungro, uji daya hasil pendahuluan, galur padi
PENDAHULUAN
Tungro merupakan salah satu penyakit yang menyerang tanaman padi yang dapat
menyebabkan gagal panen yang disebabkan oleh infeksi dua jenis virus yaitu RTBV (rice
tungro bacilliform virus) dan RTSV (rice tungro spherical virus)(Hibino et al., 1978).
Serangan tungro dapat menyebabkan penurunan produksi sampai 90% bahkan sampai
puso, terutama di daerah-daerah endemis seperti Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur dan Bali dengan total luas serangan 9.317 Ha dan puso seluas 228
Ha (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2014).
Epidemi penyakit tungro dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu tanaman (tingkat
ketahanan varietas), virus tungro, wereng hijau sebagai vektor, kondisi lingkungan dan
praktik budidaya (Praptana dan Yasin, 2008). Salah satu cara pengendalian tungro yaitu
dengan menggunakan varietas tahan, yang berperan penting dalam epidemi tungro.
Penggunaan varietas tahan virus tungro adalah adalah komponen yang paling efektif
dalam pengendalian tungro. Penemuan galur tahan dengan sifat fenotipe yang lebih
unggul dibanding varietas yang ditanam petani diharapkan dapat mengeliminir
keberadaan tungro di daerah endemik. Perbaikan ketahanan varietas dapat diupayakan
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melalui perakitan varietas dengan beberapa sumber ketahanan terhadap virus dan vektor
(Praptana dan Muliadi, 2013).
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil galur-galur harapan padi sawah
tahan tungro yang berdaya hasil tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding.
METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Lolittungro Lanrang Sidrap
Sulawesi Selatan pada 2016. Bahan yang digunakan adalah 20 galur harapan tahan
tungro. Varietas Ciherang dan Inpari 7 Lanrang digunakan sebagai tanaman pembanding
Tabel 1. Galur yang digunakan pada Uji Daya Hasil Pendahuluan
No.
Kode
Galur uji dan varietas pembanding
1.
G1
BP1098-18
2.
G2
BP1098-8
3.
G3
BP1124-3
4.
G4
BP11780-9
5.
G5
BP11780-3
6.
G6
BP11820-5
7.
G7
BP11820-14
8.
G8
BP11820-12
9.
G9
BP11826-11
10.
G10
BP11826-4
11.
G11
BP1159-15
12.
G12
BP1159-6
13.
G13
BP1159-13
14.
G14
BP11660f-18
15.
G15
BP11778-8
16.
G16
BP11848-15
17.
G17
BP11870-20
18.
G18
BP11870-12
19.
G19
BP11922-9
20.
G20
BP1086-4
21.
Ciherang
Ciherang
22.
Inpari 7
Inpari 7 Lanrang
Penelitian menggunakan rancangan augmented design yang terdiri dari 4 blok,
setiap blok terdapat 5 galur uji dan 2 varietas pembanding yaitu Ciherang dan Inpari 7
Lanrang. Bibit ditanam setelah berumur 21 hari. Luas plot yang digunakan adalah 1 m x
5 m, dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm, sebanyak 1-2 bibit/lubang. Pemupukan dengan
NPK Ponska 300 kg/ha dan Urea 250 kg/ha. Seluruh dosis NPK Ponska dan sepertiga
bagian urea diberikan satu minggu setelah tanam, selebihnya pada 45 hari setelah tanam
atau mengikuti rekomendasi setempat. Hama dan penyakit dikendalikan dengan
mengikuti sistem pengendalian hama terpadu (PHT).
Pengamatan mengikuti SES Padi (IRRI 2002), yaitu :
1. Umur berbunga 50% (hari). Dihitung, jumlah hari mulai dari tanggal sebar sampai
50% dari rumpun berbunga
2. Jumlah malai per m2. Hitung jumlah malai yang ada pada rumpun tanaman pada petak
contoh seluas 1 m2 yang ada di tengah petak percobaan
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3. Tinggi tanaman. Diukur dari pangkal batang sampai pada ujung malai tertinggi, pada
semua sampel rumpun tanaman untuk data malai produktif.
4. Skor Kerebahan (Skore). Nilai tingkat kerebahan tanaman pada saat kerebahan
muncul.
5. Bobot 1000 bulir. Timbang 1000 bulir gabah isi dan segera ukur kadar airnya, dengan
data kadar air saat penimbangan tersebut, hitung berat 1000 bulir gabah pada kadar
air 14%
6. Gabah isi dan hampa per malai. Hitung jumlah gabah isi/hampa dari 3 rumpun contoh
yang diambil secara acak pada arah diagonal petak percobaan kemudian bagi dengan
jumlah malai dari 3 rumpun contoh tersebut
7. Hasil gabah (kg/ha). Buat petak contoh bersih, dengan memisahkan satu baris rumpun
tanaman di sekeliling petak percobaan. Timbang hasil panen dari semua rumpun yang
ada pada petak contoh bersih percobaan. Ukur kadar air segera setelah penimbangan
hasil panen tersebut.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan morfologis dua varietas pembanding dan 20 galur yang diuji di UDHP
ditampilkan pada Tabel 2. Umur berbunga 50% kedua varietas pembanding adalah sama,
yaitu 75 HSS, sedangkan pada 20 galur uji berkisar antara 66-80 HSS. Pada umumnya
galur uji memiliki umur lebih genjah dibanding varietas pembandingnya. Galur yang
lebih dalam adalah G8, G11, G17 dan G20. Umur tanaman merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi produksi padi. Dalam kurun waktu yang sama, padi yang berumur
genjah akan menghasilkan produksi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi
yang berumur dalam (Pramudyawardani, Suprihatno dan Mejaya 2009).
Hasil varietas Ciherang paling tinggi yaitu 2.643 kg/ha, sedangkan varietas Inpari
7 adalah 2086 kg/ha (Gambar 1). Hasil galur berkisar antara 1.727 – 3.229 kg/ha. Bila
dibandingkan dengan varietas Ciherang maka terdapat 3 galur yang mempunyai hasil
lebih tinggi dari Ciherang yaitu G5, G16, G19, namun bila dibandingkan dengan Inpari 7
maka terdapat 14 galur uji yang hasilnya lebih tinggi yaitu galur nomor G2, G3, G4, G5,
G6, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G16, G17, G19.
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Gambar 1. Perbandingan Hasil Produksi 20 Galur Uji dengan Dua Varietas Pembanding.
Tabel 2.

Keragaan Morfologis Galur-galur Padi Sawah Tahan Tungro serta Varietas
Pembanding
Bobot
Jumlah
Jumlah Umur
Gabah
Hasil
Tinggi
1000
No
Galur
malai /
gabah
50%
hampa
(kg/ha)
tanaman
biji
rumpun
isi
Bunga
(g)
1
G1
17
15
1917
23
54
68
107
2
G2
11
17
2241
22
48
69
109
3
G3
6
22
2559
24
59
70
108
4
G4
32
24
2282
13
56
74
102
5
G5
10
19
2644
25
75
69
106
6
G6
37
23
2471
19
46
68
109
7
G7
28
18
2484
21
81
71
108
8
G8
26
18
1987
19
61
77
111
9
G9
7
16
2484
23
88
69
105
10
G10
11
18
2174
21
120
70
110
11
G11
25
19
2569
25
69
70
120
12
G11
27
19
2588
25
58
79
114
13
G13
33
25
2549
27
72
73
123
14
G14
18
17
1727
23
87
66
101
15
G15
22
21
2008
23
54
71
110
16
G16
17
16
3229
24
101
71
112
17
G17
22
17
2168
22
49
80
101
18
G18
15
21
1255
25
50
73
107
19
G19
17
15
2812
28
86
71
108
20
G20
7
17
1998
21
54
77
124
Ciherang
15
19
2643
25
62
75
109
Inpari 7
14
19
2086
22
68
75
110
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Rata-rata jumlah malai varietas pembanding Ciherang dan Inpari 7 adalah 19.
Terdapat 6 galur uji mempunyai jumlah malai lebih tinggi dari kedua pembanding yaitu
galur G3, G4, G6, G13, G15, G19 dan 3 galur yang sama yaitu galur G5, G11, dan G12.
Galur G13 mempunyai jumlah malai yang tertinggi (Tabel 2). Jumlah anakan produktif
(malai) merupakan salah satu komponen yang menentukan jumlah produksi padi dalam
luasan tertentu (Fatimaturrohmah et al. 2016 ). Hal yang serupa dikatakan oleh Iqbal
(2008) yaitu semakin banyak anakan produktif maka produksi dapat mengingkat karena
gabah yang dihasilkan semakin banyak.
Terdapat 12 galur yang mempunyai tinggi tanaman lebih rendah dari varietas
pembanding Ciherang dengan rata-rata tinggi tanaman 109 cm. Galur tersebut adalah
galur nomor G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G9, G14, G17, G18, dan G19. Galur terendah
adalah galur G17 dengan rata-rata tinggi tanaman 101 cm.
Data berat 1000 biji tidak berbeda nyata pada ke 2 pembanding dengan rata-rata
Ciherang 25 g dan Inpari 7 Lanrang 22 g. Terdapat 4 galur uji yang mempunyai berat
1000 biji yang sama dengan pembanding Ciherang yaitu galur G5, G11, G12, G18 dan 2
galur lebih tinggi dari Ciherang yaitu G13 dan G19.
Jumlah gabah isi per malai berkisar 46-120 gabah. Terdapat 9 galur uji yang
memperlihatkan jumlah gabah isi lebih tinggi dari pembanding Ciherang yaitu galur G5,
G7, G9, G10, G11, G13, G14, G16, G19. Galur yang mempunyai gabah isi tertinggi
adalah galur G10 (120 gabah isi per malai).
Gabah hampa varietas pembanding Ciherang dan Inpari 7 tidak berbeda nyata.
Dengan jumlah gabah hampa masing-masing 15 dan 14 biji. Terdapat enam galur uji
yang mempunyai gabah hampa lebih rendah dari Ciherang yaitu galur nomor G2, G3,
G5, G9, G10, G20. Galur dengan gabah hampa terendah adalah galur nomor G3 (Tabel
24).
Pemilihan galur-galur terbaik ditentukan berdasarkan hasil produksi didukung
dengan jumlah gabah isi yang tinggi, dan berat 1000 bulir yang tinggi serta memiliki
umur yang lebih genjah. Hasil uji daya hasil pendahuluan menunjukkan bahwa terdapat
10 galur yang memperlihatkan hasil rata-rata GKG yang lebih tinggi dari salah satu atau
kedua pembandingnya yaitu G3, G4, G7, G9, G10, G11, G12, G13, G15, dan G19 dengan
produksi berkisar antara 2.008 – 2.588 kg/ha. Galur tersebut didukung dengan jumlah
gabah isi yang tinggi, dan berat 1000 bulir yang tinggi serta memiliki umur yang lebih
genjah.
KESIMPULAN
Hasil uji daya hasil pendahuluan menunjukkan bahwa terdapat 10 galur yang
memperlihatkan hasil rata-rata GKG yang lebih tinggi dari salah satu atau kedua
pembandingnya yaitu G3 (BP1124-3) , G4 (BP11780-9), G7 (BP11820-14), G9
(BP11826-11), G10 (BP11826-4), G11 (BP1159-15), G12 (BP1159-6), G13 (BP115913), G15 (BP11778-8), G19 (BP11922-9) dengan produksi berkisar antara 2569 – 3532
kg/ha. Galur tersebut didukung dengan jumlah gabah isi yang tinggi, dan berat 1000 bulir
yang tinggi serta memiliki umur yang lebih genjah.
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KERAGAAN USAHATANI JAGUNG YANG DITERAPKAN
PETANI PADA LAHAN KERING
Syuryawati
Balai Penelitian Tanaman Serealia
Jl. Dr. Ratulangi No. 274 Maros, Sulawesi Selatan
ABSTRAK
Penerapan teknologi budi daya jagung ditingkat petani umumnya masih parsial.
Pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT) merupakan upaya yang dapat
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani karena terjadinya efisiensi sistem
produksi. Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keragaan
usahatani jagung, pendapatan dan tanggapan petani terhadap teknologi produksi jagung
yang diterapkan di lahan kering. Penelitian dilakukan di Takalar pada Agustus 2013
dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan umumnya petani menggunakan
varietas Bisi-2, hasil yang dicapai tertinggi 4,45 t/ha dengan keuntungan Rp 5,8 juta/ha.
Cara tanam jagung yang dilakukan petani beragam dan hasil berkisar 2,9-9,0 t/ha,
tertinggi 9 t/ha jarak tanam 100 cm x 20 cm dengan keuntungan Rp 21,3 juta/ha.
Penggunaan pupuk, takaran 300 kg urea+100 kg phonska+100 kg ZA/ha memperoleh
hasil tertinggi 9,8 t/ha dan keuntungan sebesar Rp 18 juta/ha. Penerapan tiga komponen
teknologi tersebut menunjukkan efisien usahataninya (R/C ratio > 1). Persepsi petani
terhadap penerapan teknologi yang digunakan bahwa menyukai Bisi-2 karena produksi
tinggi, tersedia dipasaran. Untuk cara tanam dan takaran pupuk yang digunakan, selain
karena sudah kebiasaannya, hemat tenaga kerja dan juga pertanaman bagus. Penerapan
usahatani yang dilakukan petani masih beragam sehingga peranan PPL diperlukan untuk
mendampingi petani agar dapat menerapkan teknologi produksi jagung secara benar dan
tepat untuk menghasilkan produksi dan pendapatan yang optimal.
Kata kunci: Produksi, Pendapatan, Persepsi, Lahan kering, Jagung
PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis untuk dikembangkan mengingat
fungsinya yang multiguna. Jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, pakan, bahan baku
industri pangan dan bioetanol. Tanaman jagung mempunyai adaptasi yang luas dan relatif
mudah dibudidayakan, sehingga komoditas ini ditanam oleh petani di Indonesia pada
lingkungan fisik dan sosial-ekonomi yang sangat beragam. Jagung dapat ditanam pada
lahan kering, lahan sawah, lebak, dan pasang surut, dengan berbagai jenis tanah, pada
berbagai tipe iklim, dan pada ketinggian tempat 0-2.000 m dari permukaan laut
(Zubachtirodin et al. 2007).
Budidaya jagung yang dilakukan petani produktivitas yang dihasilkan masih
rendah, baru mencapai 5,2 t/ha tahun 2015 (BPS 2016), sementara ditingkat penelitian
dapat mencapai 7-13 t/ha (Puslitbangtan 2009; Aqil dan Arvan 2016), bergantung pada
kondisi lahan dan teknologi produksinya. Penerapan teknologi budi daya jagung ditingkat
petani umumnya masih parsial. Pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT)
merupakan upaya yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani karena
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terjadinya efisiensi sistem produksi. Komponen teknologi yang telah dihasilkan dari
penelitian dirakit dalam satu paket teknologi (varietas unggul, benih bermutu, populasi
tanaman yang optimal, dan pemupukan yang efisien), yang dapat memberikan pengaruh
sinergistik, dan diterapkan dengan pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu sesuai
dengan kondisi lahan dan sosial-ekonomi masyarakat setempat (Zubachtirodin et al.
2012).
Perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut perbaikan terhadap
komponen teknologi yang sudah ada dan diterapkan petani untuk meningkatkan
pendapatan. Kariyasa dan Sinaga (2004) menyarankan agar upaya peningkatan produksi
jagung sebaiknya diprioritaskan pada perbaikan teknologi produksi dibanding instrumen
lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui teknologi produksi jagung ditingkat petani
dan dampaknya terhadap ekonomi petani maka dilakukan penelitian. Peneitian ini
bertujuan untuk mengetahui keragaan usahatani jagung dan pendapatannya serta
tanggapan petani terhadap teknologi produksi jagung yang diterapkan di lahan kering.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada Agustus 2013 di Kabupaten Takalar yang merupakan
wilayah kegiatan penelitian PTT dan wilayah sentra produksi jagung di Sulawesi Selatan.
Lokasi penelitian yaitu di Desa Tamansayu, Kecamatan Galesong Utara dan Desa
Cikoang, Kecamatan Mangara Bombang. Metode survei digunakan dalam penelitian ini.
Penerapan teknologi berusahatani di tingkat petani yang diamati terdiri atas tiga hal yaitu
penggunaan varietas, cara tanam (jarak tanam), dan pemberian pupuk, yang terkait
dengan komponen dasar penerapan teknologi produksi jagung (PTT). Pengumpulan data
primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada petani
responden baik disekitar penelitian PTT maupun yang diluar lokasi penelitian yang
dipilih secara acak dengan metode acak sederhana (sample random sampling), dan
jumlah petani responden 26 orang.
Data dan informasi yang dikumpulkan adalah yang relevan dengan kegiatan
usahatani. Kajian dititik beratkan pada aspek finansial usahatani jagung, sehingga yang
dikumpulkan meliputi data input/sarana yang digunakan dalam penerapan usahatani
jagung, hasil yang dicapai dari usahatani jagung dan harga produksinya. Selain itu dilihat
juga identitas petani yaitu umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan, status
lahan, serta persepsi petani terhadap teknologi yang diterapkan. Data yang terkumpul
dianalisis secara deskriptif, analisis biaya dan pendapatan, serta R/C ratio. Dikatakan
ekonomis atau efisiensi usahatani jika nilai R/C ratio lebih besar 1 (Kadariah 1998;
Simatupang 2002). Perhitungan analisis biaya dan pendapatan untuk mengetahui
keuntungan usahatani, dengan rumus (Soekartawi 1995; Hanafie 2010):
∏ = (Y x Py) – (X x Px), dimana
∏: Keuntungan (Rp/ha)
Y: Hasil yang dicapai (kg/ha)
Py: Harga hasil (Rp/kg)
X: Input yang digunakan (kg, l/ha)
Px: Harga input (Rp/kg, l)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Identitas Petani Responden
Petani responden di Kabupaten Takalar rata-rata berumur sekitar 22-55 tahun
dengan rata-rata 37 tahun (Tabel 1). Petani ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan
sekitar 42%, lainnya tamat SD, SLTP, SLTA, dan ada pendidikan sampai sarjana (D3).
Jumlah anggota keluarga petani rata-rata 4 orang, dan anggota keluarga yang aktif dalam
berusahatani 2 orang. Luas garapan lahan kering untuk pertanaman jagung sekitar 1,17 ha
dengan status lahan sebagian besar sebagai penyakap (50%), kemudiaan pemilik
penggarap (38%), selebihnya petani yang status lahannya disewa (12%).
Tabel 1. Identitas petani responden di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Identitas petani responden
Rata-rata
Kisaran
Umur (thn)
37
22-55
Pendidikan (thn)
4
0-15
Jumlah anggota keluarga (org)
4
2-7
Jumlah anggota keluarga yang aktif dalam
2
0-7
berusahatani (org)
Luas lahan (ha)
1, 17
0,3-3,0
Status lahan (org)
Milik
10
38%
Sakap
13
50%
Sewa
3
12%
Sumber: Data primer 2013
Petani dalam mengelola usahatani dipengaruhi beberapa faktor termasuk
identitasnya. Umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusahatani, dan
modal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku petani terhadap penerimaan dan
adopsi teknologi. Menurut Ebojei et al. (2012) terdapat beberapa variabel sosial yang
mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi, antara lain umur, status pendidikan
dan pengalaman dalam berusahatani. Umur petani terlihat masih relatif muda (37 tahun)
dan tergolong umur produktif. Umur mempengaruhi kemampuan fisik dan cara berpikir
petani. Umur yang muda lebih dinamis dan lebih cepat tanggap terhadap teknologi baru
yang dianjurkan. Poolsawas (2013) mengatakan petani yang lebih muda dengan tingkat
pendidikan yang relatif lebih baik cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi.
Petani sebagai penyakap dan sewa, dalam pengambilan keputusan terhadap suatu
teknologi baru tidak mudah melakukan perubahan dalam budi daya jagung yang selama
ini dilakukan karena takut pada resiko kegagalan dalam usahataninya, sehingga dalam
pelaksanaan budi daya jagung umumnya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan.
Statusnya sebagai penyakap atau penyewa lahan, ada beban yang harus disiapkan untuk
diberikan kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan. Sebagai penggarap ketentuan dengan
sistem bagi hasil (2:1) yaitu 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian pemilik lahan,
dimana penggarap menanggung semua biaya usahatani. Untuk sewa lahan kering
usahatani jagung rata-rata Rp 300-350 ribu/ha/MT.
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Penerapan Usahatani Jagung dan Persepsinya
Penggunaan Varietas Jagung
Umumnya varietas jagung yang ditanam petani di lokasi penelitian adalah varietas
Bisi-2 karena produksinya tinggi dan mudah diperoleh. Selain itu ada petani yang
menanam Pertiwi (4%) dan Lokal putih (4%). Fisher et al. (2011) dan Kudi et al. (2011)
menyatakan potensi hasil yang tinggi merupakan parameter penentu adopsi varietas
unggul jagung oleh petani. Hasil yang dicapai petani menggunakan Bisi-2 rata-rata
sekitar 4,45 t/ha, sedangkan Pertiwi 4,07 t/ha; dan Lokal putih 2,00 t/ha (Tabel 2).
Produksi jagung yang dihasilkan petani belum optimal, seperti Bisi-2 masih cukup
rendah hanya seperdua dari rata-rata hasil yang dapat dicapainya. Berdasarkan deskripsi
varietas unggul jagung bahwa varietas Bisi-2 rata-rata hasil 8,9 t/ha pipilan kering
(Syuryawati et al. 2007). Hal ini dapat ditingkatkan produktivitasnya jika petani dalam
usaha budi daya jagung diterapkan teknologi produksi jagung yang tepat.
Berdasarkan hasil analisis usahatani yang dilakukan petani dengan menanam
varietas Bisi-2, Pertiwi, dan Lokal putih menunjukkan rata-rata penerimaan yang
diperoleh Rp 5-11,3 juta/ha. Biaya usahatani yang dikeluarkan adalah biaya sarana
produksi dan biaya tenaga kerja termasuk biaya pengolahan lahan. Hasil analisis
usahatani berdasarkan penggunaan varietas yang ditanam petani terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis Usahatani berdasarkan Varietas yang digunakan dalam bertanam Jagung
pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Varietas
Uraian
Bisi-2 (n=24)
Pertiwi (n=1)
Lokal putih (n=1)
Produksi (kg/ha)
4453
4067
2000
11.289.306
10.166.667
5.000.000
Penerimaan (Rp/ha)
Biaya produksi (Rp/ha)
3.324.593
3.071.667
2.701.750
Sarana produksi
2.126.250
2.818.000
1.620.000
Tenaga kerja
5.450.843
5.889.667
4.321.750
Jumlah
5.838.463
4.277.000
678.250
Keuntungan (Rp/ha)
R/C ratio
2,07
1,73
1,16
Sumber: Data primer 2013
Pada Tabel 2 terlihat bahwa penerimaan terbesar di peroleh petani yang menanam
varietas hibrida Bisi-2 dan terendah yang menanam Lokal putih. Rata-rata penerimaan
diperoleh petani dari hasil Bisi-2 sebesar Rp 11.289.306/ha dengan harga penjualan Rp
2.525/kg (kisaran Rp 2.300-2.800/kg), dan varietas Pertiwi penerimaan Rp
10.166.667/ha, dari hasil Lokal putih penerimaan petani terendah Rp 5.000.000/ha (harga
jual Rp 2.500/kg). Demikian halnya dengan efisiensi usahatani, nilai tertinggi yang
menanam Bisi-2 nilai R/C 2,07, Pertiwi 1,73 dan terendah Lokal putih 1,16. Dengan
demikian menggunakan varietas Bisi-2 lebih menguntungkan dan lebih efisensi dibanding
varietas lainnya di lahan kering.
Persepsi petani terhadap varieatas jagung (Tabel 3) adalah varietas Bisi-2 disukai
karena hasilnya tinggi dan rendemen tinggi, tersedia di pasaran saat tanam, harganya
lebih murah dari harga benih jagung hibrida lainnya, cocok ditanam pada musim hujan
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karena klobotnya tertutup rapat sehingga tidak mudah rusak. Petani yang menanam
varietas Pertiwi karena ingin mencoba varietas lain selain Bisi-2, sedang petani yang
menanam varietas Lokal putih karena kurang modal tidak mampu untuk membeli benih
jagung kuning. Lemahnya modal usaha berkorelasi dengan tingkat adopsi teknologi oleh
petani. Hasil penelitian Kalinda et al. (2014) bahwa faktor yang berpengaruh terhadap
adopsi varietas unggul jagung bagi petani antara lain status sosial.
Tabel 3. Persepsi Petani Terhadap Varietas yang digunakan dalam Berusahatani Jagung
pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Varietas jagung
N
%
Persepsi
Bisi-2
24
92
Produksi tinggi
Benih selalu tersedia
Harganya lebih murah
Cocok di tanam pada MH
Sudah lama menggunakan
Pertiwi
1
4
Mencoba varietas lain selain Bisi2
Produksi cukup tinggi
Lokal putih
1
4
Modal terbatas, kurang
Sumber: Data primer 2013
Cara Tanam
Umumnya petani menanam jagung secara tanam biasa belum ada yang sistem
tanam legowo, masih dengan jarak tanam sesuai kebiasaan, pengalamannya. Peranan
petugas lapangan pertanian memberikan penyuluhan kepada petani terbatas belum
optimal sehingga petani mendapatkan informasi teknologi baru masih kurang.
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman petani terhadap inovasi teknologi sangat perlu
dalam penyerapan teknologi dan peningkatan produktivitasnya.
Petani menggunakan jarak tanam bervariasi dan memberikan hasil jagung yang
berbeda. Moraditochaee et al. (2012) melaporkan jarak tanam antar baris berpengaruh
nyata terhadap biomassa, indeks panen dan jumlah tongkol/tanaman, hasil biji dan bobot
1000 biji. Cara tanam yang memperoleh hasil tertinggi pada jarak tanam 100 cm x 20 cm
yaitu 9 t/ha dan terendah jarak tanam 80 cm x 20 cm hasilnya 2,9 t/ha dan relatif sama
jarak tanam 50 cm x 50 cm dengan hasil 3,0 t/ha (Tabel 4).
Hasil analisis usahatani jarak tanam menunjukkan petani yang menggunakan jarak
tanam sesuai komponen teknologi PTT 70-75 cm x 20 cm dan 70 cm x 40 cm
menghasilkan sekitar 4,01-4,3 t/ha, keuntungan Rp 4,3-6,3 juta/ha dan nilai R/C 1,712,47 (Tabel 4). Keuntungan yang diperoleh ini selain ditentukan hasil yang dicapai juga
besarnya biaya yang dikeluarkan. Petani yang menggunakan sarana produksi dengan
secara tunai lebih rendah biaya usahataninya dibanding dengan sistem yarnen
(pembayaran setelah panen), yang dapat mempengaruhi keuntungan dan nilai efisiensi
usahatani. Rachman dan Saryoko (2008) menyatakan pendapatan dan keuntungan
usahatani jagung dipengaruhi oleh teknik budidaya yang diterapkan, harga yang berlaku
dan hasil yang dicapai. Petani jagung di lahan kering sangat perlukan informasi teknologi
jarak tanam yang lebih baik dan menguntungkan dengan memperhatikan keterbatasan
tenaga kerja dan mutu benih yang digunakan.
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Tabel 4. Analisis Usahatani Berdasarkan Cara Tanam dalam Bertanam Jagung pada
Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Jarak tanam
50 cm x 20 cm
50 cm x 50 cm
60 cm x 20 cm
60 cm x 25 cm
70 cm x 20 cm
70 cm x 25 cm
70 cm x 40 cm
75 cm x 20 cm
80 cm x 20 cm
80 cm x 30 cm
80 cm x 40 cm
100 cm x 20 cm

Produksi
(kg/ha)
6.000
3.000
4.600
6.200
4.067
5.260
4.263
4.010
2.900
3.500
3.225
9.000

Penerimaan
(Rp/ha)
14.400.000
7.500.000
11.500.000
15.500.000
10.166.667
13.350.000
10.558.333
10.675.000
7.630.000
8.800.000
8.012.500
24.300.000

Biaya produksi (Rp/ha)
Saprodi
T. kerja
Jumlah
3.145.000
1.620.000
4.765.000
3.972.000
2.397.500
6.369.500
3.370.000
3.122.000
6.492.000
2.231.250
1.874.000
4.105.250
3.071.667
2.818.000
5.889.667
3.679.162
2.598.869
6.278.031
2.536.208
2.074.000
4.610.208
2.283.500
2.044.500
4.328.000
3.719.875
1.500.000
5.219.875
5.184.167
1.625.833
6.810.000
3.180.000
2.192.000
5.372.000
2.166.000
840.000
3.006.000

Keuntungan
(Rp/ha)
9.635.000
1.130.500
5.008.000
11.394.750
4.277.000
7.071.969
5.948.125
6.347.000
2.410.125
1.990.000
2.640.500
21.294.000

NilaiR/
C
3,02
1,18
1,77
3.78
1,71
2,13
2,29
2,47
1,46
1,29
1,49
8,08

Sumber: Data primer 2013
Tabel 5. Persepsi Petani terhadap Jarak Tanam yang digunakan dalam Berusahatani
Jagung pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Jarak tanam
N
%
Persepsi
50 cm x 20 cm
1
4
Kebiasaan cara tanam jagung
50 cm x 50 cm
1
4
Kebiasaan cara tanam jagung
60 cm x 20 cm
1
4
Kebiasaan cara tanam jagung
60 cm x 25 cm
2
8
- Kebiasaan cara tanam jagung
- Belum ada informasi jarak tanam yang lebih baik
70 cm x 20 cm
1
4
Kebiasaan cara tanam jagung
70 cm x 25 cm
4
15 - Pertanaman bagus
- Belum ada informasi jarak tanam yang lebih baik
70 cm x 40 cm
4
15 - Kebiasaan cara tanam jagung
- Pertanaman bagus
- Hemat tenaga kerja
75 cm x 20 cm
3
12 - Pertanaman bagus
- Informasi PPL
80 cm x 20 cm
3
12 - Kebiasaan cara tanam jagung
- Pertanaman bagus
- Belum ada informasi jarak tanam yang lebih baik
80 cm x 30 cm
2
8
- Pertanaman bagus
- Hemat tenaga kerja
80 cm x 40 cm
3
12 - Pertanaman bagus
- Buah/tongkolnya besar
- Hemat tenaga kerja
100 cm x 20 cm
1
4
- Buah/tongkolnya besar
Sumber: Data primer 2013
Petani bertanam jagung menggunakan cara tanam yang cukup beragam (Tabel 5,
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sudah menjadi kebiasaan dan tenaga
kerja terbatas. Walaupun sudah ada yang menerapkan cara tanam sesuai anjuran PTT.
Komponen teknologi dasar PTT jagung dalam Pedoman Umum PTT Jagung
(Zubachtirodin et al. 2009) bahwa jarak tanam yang dianjurkan adalah 70-75 cm x 20 cm
(1 biji/lubang) atau 70-75 cm x 40 cm (2 biji/lubang) untuk meningkatkan produksi dan
813

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

pendapatan petani. Selain itu, tanggapan petani menerapkan cara tanam itu, karena cara
tersebut pertanaman bagus, buahnya besar, dan sesuai petunjuk PPL.
Pemberian Pupuk
Pemupukan yang dilakukan petani bertanam jagung belum efektif, baik cara, waktu
maupun kebutuhan tanaman. Pertanaman jagung di lahan kering yang dilakukan pada
musim hujan, kebutuhan air sangat bergantung pada curah hujan sehingga waktu
pemupukan yang efektif sulit dilakukan yang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai.
Pada cara pemberian pupuk, karena tenaga kerja terbatas petani meletakkan disamping
dekat tanaman tanpa ditutup yang mempercepat penguapan atau setelah memupuk turun
hujan, pupuk yang diberikan tidak dapat diserap tanaman dengan baik. Brady dan Weil
(1996) mengatakan pemberian pupuk nitrogen beberapa sentimeter ke dalam tanah dapat
menekan kehilangan N 25-75%. Demikian pada takaran pupuk, petani menggunakan
dalam jumlah yang berlebihan utamanya pupuk urea sampai takaran 1000 kg/ha.
Kebutuhan N tanaman jagung dapat diestimasi dengan menggunakan bagan warna daun
(BWD). Kekurangan hara N pada fase V12-VT satu skala dibawah titik kritis dapat
mengurangi hasil jagung sebesar 30% (Syafruddin et al. 2008).
Umumnya pupuk anorganik yang digunakan adalah urea dan ZA, sedangkan pupuk
phonska hanya petani tertentu saja karena harganya cukup mahal. Untuk pupuk organik
(pupuk kandang) dan pupuk daun, petani menggunakan pupuk kandang yang mempunyai
ternak sehingga pemberiaannya sangat kurang tergantung tersedianya pupuk kandang dan
pupuk daun diberikan agar pertumbuhan tanaman bagus, subur.
Petani menggunakan pupuk dengan takaran beragam, urea 250-1000 kg/ha,
phonska 85-335 kg/ha, dan pupuk ZA 50-375 kg/ha. Berdasarkan penggunaan pupuk
tersebut, produksi tertinggi yang dihasilkan 9,8 t/ha dan hasil yang terendah 1,5 t/ha
(Tabel 6). Petani yang memperoleh hasil rendah karena beberapa faktor diantaranya
penggunaan pupuk masih rendah, tidak berimbang dan pertanaman juga tergenang karena
banyak hujan. Untuk mendapatkan hasil jagung hibrida yang tinggi pada lahan sub
optimal pemberian pupuk N lebih dari 180 kg/ha (Zubachtirodin dan Subandi 2008;
Faesal dan Syafruddin 2008). Nemati dan Syarifi (2012) mengemukakan jagung
memerlukan pupuk 225 kg N/ha untuk meningkatkan hasil biji, baik kuantitas maupun
kualitas serta karakter agronomi seperti tinggi tanaman, panjang tongkol, dan diameter
tongkol. Hasil penelitian di lahan sawah tadah hujan, pemupukan 202,5-225 kg N+36 kg
P 2 O 5 +60 kg K 2 O/ha layak digunakan (MBCR > 1) karena dapat meningkatkan
produktivitas dan pendapatan. Hasil jagung di Pangkep dan Barru rata-rata 11-12 t/ha,
penerimaan sekitar Rp 27,4-30,4 juta/ha, keuntungan Rp 22,7 juta/ha atau meningkat 13%
dari keuntungan cara petani (Rp 20,1 juta/ha) (Syuryawati dan Faesal 2016).
Usahatani jagung dengan penggunaan pupuk, hasil analisis menguntungkan dengan nilai
jumlah yang bervariasi, kecuali petani yang bermasalah karena faktor hujan mengalami
kerugian (nilai R/C < 1). Hasil jagung petani tertinggi penggunaan pupuk 300 kg urea +
100 kg phonska + 300 kg ZA/ha yaitu 9,8 t/ha, keuntungan Rp 17.990.000 nilai R/C 3,76,
kemudian takaran 500 kg urea + 150 kg ZA/ha hasilnya 9,0 t/ha, keuntungan Rp
21.294.000 dan nilai R/C 8,08 (Tabel 6). Efisiensi usahatani yang diperoleh dapat lebih
tinggi jika besarnya penerimaan yang diperoleh petani lebih tinggi dengan biaya
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usahatani lebih rendah. Keterampilan petani sangat berperan dalam mengelolah usahatani
agar usahanya menguntungkan dan lebih efisien. Penerimaan hasil jual jagung oleh petani
ditentukan oleh harga jagung saat dijual, yang ditentukan oleh kadar air dan pemasaran.
Penjualan dipedagang pengumpul desa lebih rendah harganya dari pedagang di kota yang
memiliki gudang dan ketentuan tertentu termasuk kadar air biji jagung sehingga harganya
lebih tinggi.
Tabel 6. Analisis Usahatani berdasarkan Penggunaan Pupuk dalam Bertanam Jagung
pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Takaran pupuk
Urea+Phonska+ZA+Ppk
Kandang+Ppk Daun
(Kg, L per Ha)
250 + 0 + 50 + 0 + 0
250 + 0 + 165 + 0 + 0
250 + 0 + 250 + 0 + 0
250 + 85 + 0 + 140 + 0
300 + 100 + 300 + 0 + 0
300 + 200 + 200 + 0 + 0
350 + 0 + 150 + 0 + 0
350 + 100 + 100 + 0 + 0
350 + 150 + 150 + 0 + 0
400 + 0 + 200 + 0 + 0
450 + 0 + 150 + 0 + 0
500 + 0 + 150 + 0 + 0
500 + 0 + 200 + 0 + 0
500 + 0 + 250 + 0 + 0
500 + 250 + 350 + 0 + 2
700 + 0 + 300 + 0 + 0
750 + 0 + 150 + 0 + 0
750 + 0 + 250 + 0 + 0
750 + 0 + 375 + 0 + 0
1000 + 335 + 0 + 0 + 0

Produksi
(Kg/ha)

Penerimaan
(Rp/ha)

1.520
1.733
2.500
2.000
9.800
3.000
6.200
2.000
6.500
4.507
3.000
9.000
4.600
2.413
3.800
6.400
6.300
3.000
6.000
4.000

3.800.000
4.333.333
6.250.000
5.000.000
24.500.000
7.500.000
15.500.000
5.000.000
17.550.000
11.600.000
7.500.000
24.300.000
11.500.000
8.793.333
10.260.000
16.000.000
15.750.000
8.400.000
15.000.000
9.200.000

Biaya produksi (Rp/ha)
Saprodi
T. kerja
Jumlah

2.225.000
1.908.333
2.975.000
2.523.312
2.544.000
3.990.000
2.231.250
2.701.750
2.342.000
3.196.667
3.954.000
2.166.000
3.370.000
2.878.833
4.738.000
3.980.000
4.325.000
5.025.000
5.237.500
5.343.333

714.000
1.134.000
2.675.000
703.345
3.966.000
600.000
1.874.000
1.620.000
3.375.000
2.808.667
4.195.000
840.000
3.122.000
1.908.000
1.380.000
3.328.000
2.601.000
345.000
2.120.000
2.906.667

2.939.000
3.042.333
5.650.000
3.226.657
6.510.000
4.590.000
4.105.250
4.321.750
5.717.000
6.005.334
8.149.000
3.006.000
6.492.000
4.786.833
6.118.000
7.308.000
6.926.000
5.370.000
7.357.500
8.250.000

Keuntunga
n (Rp/ha)

861.000
1.291.000
600.000
1.773.343
17.990.000
2.910.000
11.394.750
678.250
11.833.000
5.594.666
-694.000
21.294.000
5.008.000
4.006.500
4.142.000
8.692.000
8.824.000
3.030.000
7.642.500
950.000

Nilai
R/C
1,29
1,42
1,11
1,55
3.76
1,63
3,78
1,16
3,07
1,93
0.92
8,08
1,77
1,84
1,68
2,19
2,27
1.56
2,04
1,12

Sumber: Data primer 2013
Petani di Takalar umumnya penggunaan pupuk takaran tinggi karena
pengetahuan mereka pada takaran pupuk yang benar untuk mendapatkan hasil yang
optimal masih sangat terbatas. Petani masih melakukan sesuai informasi yang mereka
dapat bahwa menggunakan benih 1 kg penggunaan pupuk urea 1 sak (50 kg). Tanggapan
lain petani menggunakan takaran pupuk tersebut antara lain karena kebiasaan yang
dilakukan, belum tahu dan melihat bagaimana penggunaan pupuk yang benar (Tabel 7).
Penghematan pupuk N perlu dilakukan untuk menekan biaya usahatani dan meningkatkan
pendapatan. Pemberian N yang tidak tepat akan mengakibatkan sebagian besar pupuk
yang diberikan tidak efisiensi. Aplikasi pupuk N pada saat diperlukan dan penyerapan
maksimum menyebabkan penggunaan N lebih efisien pada tanaman jagung (Walsh et al.
2012). Menurut Saptana (2012) pengembangan usahatani jagung perlu digerakkan oleh
inovasi teknologi dan sumber daya manusia terampil.
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Tabel 7. Persepsi PetanitTerhadap Penggunaan Pupuk dalam Berusahatani Jagung pada
Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Penggunaan pupuk
N
%
Persepsi
250 + 0 + 50 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
250 + 0 + 165 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
250 + 0 + 250 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
Informasi sesama petani
250 + 85 + 0 + 140 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
300 + 100 + 300 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
300 + 200 + 200 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
350 + 0 + 150 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
Pupuk phonska mahal
350 + 100 + 100 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
350 + 150 + 150 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
400 + 0 + 200 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
Pupuk phonska mahal
450 + 0 + 150 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
Pupuk phonska mahal
500 + 0 + 150 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
Pupuk phonska mahal
500 + 0 + 200 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
Pupuk phonska mahal
500 + 0 + 250 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
500 + 250 + 350 + 0 + 2
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
750 + 0 + 150 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
750 + 0 + 250 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
700 + 0 + 300 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
750
+ 0 + 375 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
Pupuk phonska mahal
1000 + 335 + 0 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
Sumber: Data primer 2013
KESIMPULAN
Varietas jagung yang digunakan petani di Takalar umumnya hibrida Bisi-2 (92%)
dengan hasil 4,45 t/ha dan keuntugan sekitar Rp 5,8 juta/ha (R/C 2,07). Sedang yang
menanam varietas Pertiwi (4%) hasil 4,07 t/ha, keuntungan berkisar Rp 4,3 juta/ha (R/C
1,73) dan yang menggunakan Lokal putih (4%) hasil 2 t/ha, keuntungan Rp 678.250/ha
dan nilai R/C 1,16.
Cara tanam yang dilakukan petani dalam usahatani jagung cukup bervariasi. Cara
tanam yang mendapatkan hasil tertinggi dengan jarak tanam 100 cm x 20 cm yaitu 9 t/ha,
keuntungan Rp 21,3 juta dengan R/C ratio 8,08, sedangkan yang memperoleh hasil
terendah pada jarak tanam 80 cm x 30 cm dengan hasil 2,9 t/ha dan keuntungan Rp 2,4
juta/ha nilai R/C 1,46.
Pemupukan yang diberikan petani dalam bertanam jagung takarannya beragam.
Petani yang menggunakan pupuk 300 kg urea + 100 kg phonska + 300 kg ZA
memberikan hasil tertinggi 9,8 t/ha dengan keuntungan sekitar Rp 18 juta/ha dan nilai
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R/C 3,76; kemudia takaran pupuk 500 kg urea + 150 ZA/ha dengan hasil 9 t/ha dan
keuntungan Rp 21,3 juta/ha nilai R/C 8,08. Efisiensi usahatani yang diperoleh dapat lebih
tinggi jika besarnya penerimaan lebih tinggi dengan biaya usahatani lebih rendah.
Petani menyukai Bisi-2 karena hasil tinggi, mudah diperoleh karena tersedia di
pasaran, baik ditanam pada musim hujan karena klobotnya tertutup rapat tongkol tidak
mudah rusak. Cara tanam yang digunakan petani umumnya masih berdasarkan kebiasaan,
hemat tenaga kerja dan masih kurang informasi jarak tanam yang lebih baik. Pada
pemupukan, pemberiannya sesuai kebiasaan menggunakan pupuk, informasi sesama
petani dan penggunaan phonska kurang karena harganya mahal. Kondisi demikian
peranam PPL sangat diperlukan untuk mendampingi petani agar dalam berusahatani
jagung menerapkan teknologi produksi jagung secara benar dan tepat sehingga
produktivitas dan pendapatan yang diperoleh optimal.
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ABSTRAK
Kajian terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas unggul padi sawah dilakukan
di dataran tinggi kabupaten Mamasa. Kajian berlangsung pada bulan April – Juli 2016.
Tujuan pengkajian adalah untuk mendapatkan padi sawah varietas unggul yang adaptif
pada dataran tinggi di kabupaten Mamasa. Kajian disusun dalam Rancangan Petak
Terpisah, dimana Petak Utama adalah tinggi tempat (A), yaitu A-1: < 850 m dpl, A-2:
850-1.000 m dpl, dan A-3: > 1.000 m dpl, sedangkan Anak Petak adalah varietas unggul
(VU), yaitu VU-1: Inpari 26; VU-2: Inpari 27; VU-3: Inpari 28; VU-4: Sarinah; VU-5:
Batu Tegi; VU-6: Luk Ulo; VU-7: Aek Sibundong; dan VU-8: Varietas lokal setempat
(Pembanding). Teknologi budidaya padi dilakukan berdasarkan teknologi PTT padi
sawah. Dosis pupuk disesuaikan dengan rekomendasi setempat. Hasil kajian
menunjukkan bahwa dari 7 varietas unggul padi sawah yang dikaji di 3 lokasi ketinggian
tempat yang berbeda memberikan hasil yang cukup bervariasi. Pada ketinggian < 850 m
dpl, semua varietas unggul yang dikaji hasilnya lebih rendah (3,0 – 3,95 t/ha GKG)
dibandingkan dengan varietas pembanding (4,80 t/ha GKG). Pada ketinggian 850-1.000
m dpl, terdapat dua varietas unggul yaitu Inpari 27 dan Batu Tegi memberikan hasil
lebih tinggi (masing-masing 7,66 t/ha dan 7,20 t t/ha GKG) dibandingkan dengan
varietas pembanding (5,71 t/ha GKG). Pada ketinggian > 1.000 m dpl, varietas unggul
Luk Ulo dan Inpari 26 memberikan hasil lebih tinggi (4,0 t/ha dan 3,13 t/ha GKG)
dibandingkan dengan varietas pembanding (2,77 t/ha GKG). Tingginya perbedaan hasil
di setiap lokasi selain disebabkan karena serangan hama tikus, juga karena tanaman saat
memasuki fase generatif (umur dua bulan) mengalami gangguan fisiologis sehingga
tanaman tidak mampu berproduksi secara maksimum. Kondisi ini diduga karena
pengaruh lingkungan tumbuh tanaman dimana tekstur tanah lempung berpasir, pH
tanam masam sampai agak masam, kandungan bahan organik dan kapasitas tukar kation
yang tergolong rendah.. Diperlukan kajian lanjutan untuk memecahkan permasalahan
varietas unggul yang adaptif pada dataran tinggi di kabupaten Mamasa.
Kata Kunci: Varietas unggul, dataran tinggi, produktivitas, kabupaten Mamasa.
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PENDAHULUAN
Padi memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional
dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga petani. Oleh karenanya, peningkatan produksi
padi merupakan tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Dengan asumsi laju pertambahan
penduduk sebesar 1,36% per tahun, maka diperkirakan pada tahun 2020 dibutuhkan beras
sebesar 35,97 juta ton dengan asumsi konsumsi beras sebesar 137 kg/kapita (Irianto et al.
2009). Hasil Sakernas 2008 di Provinsi Sulawesi Barat, menunjukkan bahwa 64,64
persen penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian. Jumlah rumah tangga
petani padi sebanyak 66.636 rumah atau 83,36 persen dari total rumah tangga tani,
dimana kabupaten Mamasa memiliki rumah tangga tani terbanyak yaitu 22.543 rumah
tangga (33,78 persen) (Sukaryo 2009).
Mamasa merupakan salah satu sentra produksi padi di Sulawesi Barat yang
tergolong dataran tinggi. Usahtani padi sawah di dataran tinggi menghadapi kendala,
terutama suhu rendah. Selain suhu yang rendah, curah hujan relatif tinggi sehingga
pencucian basa-basa sangat intensif terutama didukung oleh topografi yang curam
menyebabkan hara tanah rendah dan kemasaman tanah tinggi, ketersediaan air tanah
yang rendah, fotoperiodisasi panjang dan kelembaban udara yang tinggi. Suhu rendah
dilaporkan Shimono et al. (2007) telah menyebabkan kehilangan hasil padi sebanyak 0,37
juta kilogram gabah atau setara dengan 15% dari total kehilangan hasil yang terjadi di
Jepang. Suhu rendah juga dilaporkan dapat menghambat perkecambahan, memperlambat
pertumbuhan bibit, dan menghambat pembentukan anakan.
Pemecahan masalah akibat suhu rendah di dataran tinggi dapat dilakukan dengan
penggunaan varietas toleran suhu rendah. Saat ini petani dataran tinggi telah
menggunakan varietas lokal yang toleran suhu rendah. Akan tetapi varietas lokal
memiliki daya hasil rendah, berumur panjang, dan kualitas hasil rendah. Hal tersebut
menyebabkan produktivitas lahan sawah di dataran tinggi menjadi rendah. Oleh karena
itu diperlukan varietas unggul padi sawah yang adaptif untuk dataran tinggi.
Varietas unggul baru merupakan salah satu teknologi utama yang mampu
meningkatkan produktivitas hingga 50%. Varietas Ciherang dengan umur tanaman 121
hari dapat mencapai hasil 8 t/ha sementara varietas lokal hanya mampu menghasilkan
rata-rata 4 t/ha. Oleh karena itu, penggunaan varietas VUB, merupakan salah satu solusi
untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Varietas padi sawah untuk dataran tinggi
oleh para pemulia diarahkan pada terbentuknya tanaman padi toleran suhu rendah, efisien
dalam pemanfaatan air dan cahaya matahari, tahan kelembaban tinggi serta tahan hama
penyakit, sehingga mampu menghasilkan dalam waktu singkat (umur genjah) dan
memiliki potensi hasil tinggi.
Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan
banyak VUB padi sawah yang memiliki keunggulan masing-masing sehingga diharapkan
para petani mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing varietas sebagai
bahan dalam mempertimbangkan pemilihan varietas yang sesuai dengan lokasi
pengembangan. Hal ini penting agar kerugian hasil dimasa panen dapat ditekan
(Polakitan et al. 2011).
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Rata-rata produktivitas padi sawah yang dicapai masih rendah (4,15 t/ha) (BPS
Kabupaten Mamasa 2014). Rendahnya produktivitas padi tersebut diduga karena varietas
yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi agroekosistem lahan sawah di Mamasa yang
tergolong dataran tinggi. Setiap varietas mempunyai respon dan adapatsi yang berbeda
terhadap kondisi lingkungan dimana ditumbuhkan. Kajian varietas unggul padi sawah
untuk di dataran tinggi belum banyak dilakukan sehingga data dan informasi varietas
yang sesuai untuk lahan sawah dataran tinggi belum ada. Untuk itu perlu dilakukan kajian
terhadap beberapa varietas unggul padi sawah dataran tinggi untuk mendapatkan varietas
yang adaptif pada beberapa sentra produksi padi di kabupaten Mamasa.
BAHAN DAN METODE
Kajian dilakukan di lahan milik petani di dataran tinggi Mamasa dengan
pendekatan On Farm Research. Percobaan disusun berdasarkan rancangan petak terpisah
dimana anak petak adalah varietas dan petak utama adalah lokasi (ketinggian tempat).
Anak petak adalah varietas padi sawah dataran tinggi, yaitu Inpari 26 (V1), Inpari 27
(V2), Inpari 28 (V3), Sarinah (V4), Batu Tegi (V5), Luk Ulo (V6), Aek Sibundong (V7),
dan varietas yang banyak ditanam petani sebagai pembanding (V8). Petak utama adalah
ketinggian tempat yaitu < 850 m dpl (T1), ketinggian 850 – 1.000 m dpl (T2), dan
ketinggian > 1.000 m dpl (T3), sehingga total perlakuan sebanyak 24. Variabel yang
diamati meliputi kandungan hara tanah dan kondisi lingkungan setempat meliputi kadar
hara N, P, K, C-organik, dan pH tanah di masing-masing lokasi; data pertumbuhan dan
hasil tanaman, meliputi (1) tinggi tanaman umur 30 hst dan saat panen; (2) jumlah anakan
produktif; (3) jumlah malai per rumpun; (4) panjang malai; (5) jumlah gabah total per
malai; (6) jumlah gabah berisi per malai; (7) persentase gabah hampa per malai; (8) bobot
1000 butir gabah; dan (9) hasil gabah kering panen.
Pemilihan lokasi kegiatan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan
instansi terkait di daerah yang merupakan sentra penanaman padi. Selanjutnya
menentukan petani kooperator yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Petani yang terlibat
adalah petani pemilik lahan yang respon dengan teknologi. Luas areal sekitar 6 ha,
tersebar pada tiga strata ketinggian yang berbeda, yaitu < 850 m dpl, 850-1000 m dpl dan
> 1000 m dpl.
Sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan, dilakukan sosialisasi varietas dan
teknologi yang akan dikaji di lokasi kegiatan pengkajian. Dalam sosialisasi ini dijelaskan
teknik pelaksanaan pengkajian kepada petani kooperator dan petugas penyuluh lapangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Wilayah
Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada koordinat
antara 119°00’49’’-119°32’27’’ Bujur Timur, serta 2°40’00” hingga 03°12’00’’ Lintang
Selatan dengan luas wilayah seluas 3.005,88 km2. Ibukota kabupaten Mamasa terletak di
Mamasa.
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Kabupaten Mamasa memiliki potensi sumbersaya alam (SDA) yang beraneka
ragam, antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, pertambangan dan
pariwisata. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa merupakan dataran tinggi dan
kawasan hutan. Luas hutan mencapai 261.167 ha. Sedangkan luas lahan kritis cukup
besar, yaitu dalam kawasan hutan kurang lebih 46.700 ha dan di luar kawasan hutan
17.320 ha.
Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Mamasa bervariasi sesuai dengan
geografisnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) terdapat 4 zona
agroklimat, yaitu zona agriklimat D1 dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.140
mm/tahun dan bulan basah sebanyak 11 bulan, zona agriklimat A1 dengan curah hujan
rata-rata sekitar 3.155 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan, zona agriklimat D2
dengan curah hujan rata sebesar 3.487 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 11 bulan, dan
zona agriklimat B1 dengan curah hujan rata-rata 2.585 mm/tahun dan bulan basah
sebanyak 12 bulan. Secara umum wilayah Kabupaten Mamasa tergolong iklim tropis
basah dengan suhu udara minimum 19,0o C dan suhu maksimum rata-rata berkisar 28,1o
C. Kecepatan angin rata-rata setiap tahunnya 77 – 85 Km/jam.
Keadaan topografi kabupaten Mamasa bervariasi mulai dari datar, berbukit
sampai bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bagian wilayah
dengan kemiringan di atas 40% menempati luasan terbesar yaitu seluas 238.670 ha
(78,74%) dan terdapat pada hampir semua kecamatan. Bagian wilayah yang memiliki
tingkat kemiringan 0 – 8 % menempati areal yang terkecil yaitu hanya sekitar 2.410 Ha
atau 2,41% dari total luas wilayah kabupaten Mamasa.
Potensi dan Penggunaan Lahan untuk Pertanian Tanaman Pangan
Berdasarkan Peta Zona Agroekologi Tahun 2014, penggunaan lahan di wilayah
kabupaten Mamasa seluas 318.999 ha terdiri atas lahan sawah seluas 10.330 ha, pertanian
lahan kering tanaman pangan 634 ha, pertanian lahan kering tanaman perkebunan dan
tanaman pangan 9.360 ha, pertanian lahan kering tanaman perkebunan 39.452 ha, hutan
268.901 ha, dan penggunaan lain-lain 321 ha.
Pertanian tanaman pangan didominasi oleh komoditas padi. Luas lahan sawah
mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 yaitu dari 13.590 ha menjadi
13.974 ha, dan selanjutnya menurun menjadi 12.936 ha tahun 2015. Demikian juga
produksi padi mengalami peningkatan karena peningkatan luas panen dan produktivitas.
Produksi padi sawah pada tahun 2011 sebesar 72.100 ton dari luas panen 20.491
ha, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 81.439,50 ton dari luas panen 20.907 ha, dan
pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 108.230 ton dari luas panen 25.375 ha.
Produktivitas padi sawah setiap tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 2011 sebesar
3,50 t/ha GKG meningkat menjadi 4,15 t/ha GKG tahun 2013 dan 4,26 t/ha GKG tahun
2015. Hal ini tidak terlepas dari penerapan inovasi teknologi budidaya padi sebagai
dampak dari pendampingan dan diseminasi teknologi. Perkembangan luas tanam, luas
panen, dan produksi padi sawah di kabupaten Mamasa tahun 2011-2015 disajikan pada
Gambar 1 (BPS Kabupaten Mamasa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
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Gambar 1. Perkembangan Luas Sawah, Luas Panen dan Produksi Padi Sawah di
Mamasa 2011-2015
Status Hara dan Kesuburan Tanah
Lokasi kajian adaptasi varietas padi sawah ditempatkan pada 4 kecamatan, yaitu
kecamatan Mamasa dengan ketinggian 1.183 m dpl, kecamatan Sumarorong (905 m dpl),
kecamatan Messawa (881 m dpl), dan kecamatan Bumal (823 m dpl). Berdasarkan
ketinggian tempat tersebut, lokasi kajian termasuk dataran tinggi. Hasil analisis tanah
pada lokasi kajian menunjukkan bahwa status hara pada lokasi kajian cukup bervariasi,
seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Analisis Tanah pada Lokasi Kajian VUB Padi Sawah di Dataran Tinggi
Mamasa, 2016
Uraian
Tekstur (%):
Pasir
Debu
Liat
pH tanah :
H2O
KCl
C-Organik (%)
N-Total (%)
C/N
P 2 O 5 Ekstrak HCL 25% (mg/100 g)
K 2 O Ekstrak HCL 25% (mg/100 g)
P 2 O 5 Bray-1 (ppm)
K 2 O Bray-1 (ppm)
Kation-Kation Tukar (me/100 g):
Ca
Mg
K
Na
KTK (me/100 g)
KB (%)

Mamasa

Bumal

Messawa

Sumarorong

58
32
10

65
30
5

37
45
18

48
36
16

6,30
4,22
3,81
0,15
25
24
110
19
103

5,54
3,79
1,09
0,14
8
96
97
54
125

6,16
5,11
2,96
0,16
19
24
112
24
50

5,86
4,95
2,84
0,12
24
65
63
11
282

10,89
0,83
0,22
0,56
9,82
100

1,77
1,83
0,27
0,64
7,52
59

42,94
1,28
0,11
0,63
13,94
100

30,48
0,34
0,60
0,58
15,33
100

Metode Analisis
Pipet

Elektrometri

Churmies
Kjeldahl
Perhitungan
Ekstrak HCl 25%
Ekstrak HCl 25%
Bray-1
Bray-1

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Tanah BPTP Sulawesi Selatan, 2016
Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kelas tekstur tanah tergolong lempung
berpasir (Kecamatan Mamasa dan Buntu Malangka) dan lempung (Messawa dan
Sumarorong), pH tanah tergolong masam (Bumal dan Sumarorong) sampai agak masam
(Mamasa dan Messawa), C-organik rendah sampai tinggi, N-total rendah, P dan K
Potensial sedang sampai sangat tinggi, P tersedia rendah sampai tinggi, kation dapat tukar
sangat rendah sampai sangat tinggi, KTK sangat rendah dan Kejenuhan Basa sedang
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sampai sangat tinggi. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa tingkat kesuburan
tanah pada lokasi kajian tegolong rendah sampai sedang.
Keragaan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman
Ketujuh varietas yang dikaji merupakan padi sawah untuk dataran tinggi, kecuali
Batu Tegi dengan potensi hasil 6,0 t – 9,5 t/ha GKG. Inpari 26, 27 dan 28 merupakan tiga
varietas padi unggul untuk lahan sawah dataran tinggi (900 – 1.100 m dpl) dengan potensi
hasil 7,6 t – 9,5 t/ha GKG, namun ketiga varietas tersebut belum mampu beradaptasi
dengan baik di semua lokasi kajian, kecuali di Tabone, kecamatan Sumarorong. Keragaan
pertumbuhan dari ketujuh varietas yang dikaji diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Keragaan Pertumbuhan Beberapa Varietas Padi di Beberapa Lokasi Kajian,
Mamasa, 2016
No
1.

Lokasi/
Ketinggian
Mamasa /
1.183 m dpl

2.

3.

Varietas
Inpari 26

Tinggi
Tanaman
saat
panen
83,40

Jumlah
anakan
umur
30 hst
10,50

Jumlah
Anakan
Maksimum
14,40

Jumlah
Anakan
Produktif
13,70

Inpari 27

30,30

62,40

5,10

8,40

7,90

Inpari 28

52,50

73,40

14,20

13,20

12,90

Sarinah

39,00

69,90

9,10

8,40

7,80

Luk Ulo

37,00

70,80

10,60

14,00

12,00

Aek Sibundong

36,40

71,40

8,70

10,10

9,60

Batu Tegi

57,00

89,00

5,90

20,20

19,20

Pembanding

42,20

81,05

10,90

9,80

9,30

Buntu
Malangka /

Inpari 26

36,60

-

10,00

13,80

11,50

Inpari 27

35,40

-

10,00

17,90

14,80

823 m dpl

Inpari 28

37,93

-

9,00

12,60

10,50

Sarinah

34,13

-

8,00

18,00

15,00

Luk Ulo

32,07

-

11,00

17,60

14,70

Aek Sibundong

34,67

-

10,00

17,90

14,40

Batu Tegi

33,40

-

7,00

8,20

6,40

Pembanding

27,93

-

9,00

18,10

14,80

Sumarorong/

Inpari 26

34,73

-

-

8,10

-

Tabone

Inpari 27

32,92

-

-

7,60

-

905 m dpl

Inpari 28

31,05

-

-

9,70

-

Sarinah

31,21

-

-

9,40

-

Luk Ulo

31,64

-

-

11,70

-

Aek Sibundong

32,00

-

-

15,00

-

Batu Tegi

29,08

-

-

21,00

-

-

-

-

-

-

Pembanding
4.

Tinggi
Tanaman
umur 30
hst
46,40

Sumarorong/

Inpari 26

38,00

54,10

10,40

11,50

0,40

Sasakan

Inpari 27

34,00

51,00

10,20

13,70

3,60

905 m dpl

Inpari 28

31,70

54,10

12,40

10,30

3,30

Sarinah

32,18

77,50

10,40

8,80

5,60

Luk Ulo

33,03

64,80

7,40

11,60

8,90

Aek Sibundong

36,05

58,30

6,80

9,60

6,00
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5.

Batu Tegi

28,01

111,00

5,70

8,90

Pembanding

47,26

82,10

11,90

12,80

6,50
10,90

Messawa /

Inpari 26

-

64,90

-

20,20

17,70

881 m dpl

Inpari 27

-

57,20

-

21,80

12,10

Inpari 28

-

73,50

-

20,40

13,70

Sarinah

-

90,10

-

21,90

17,60

Luk Ulo

-

106,60

-

8,70

4,00

Aek Sibundong

-

108,00

-

11,00

8,00

Batu Tegi

-

68,70

-

15,20

Pembanding

-

94,10

-

19,40

13,10
11,00

Keterangan : Varietas pembanding adalah varietas existing yang berkembang di
masyarakat (Kuda dan Thailand)
Inpari 27 merupakan salah satu varietas unggul dataran tinggi yang beradaptasi
dengan baik di keluarahan Tabone, kecamatan Sumarorong pada ketinggian 905 m dpl.
Berdasarkan konversi hasil ubinan, Inpari 27 mampu berproduksi sekitar 7,66 t/ha GKG,
disusul Batu Tegi (7,20 t/ha GKG), Luk Ulo (6,76 t/ha GKG), dan Inpari 28 (4,78 t/ha
GKG). Dua varietas diantaranya rata-rata memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan
dengan varietas pembanding existing yang sudah lama ditanam di lokasi tersebut, yaitu
Kuda dan Thailand dengan rata-rata produktivitas 5,71 t/ha GKG (Tabel 3).
Di kecamatan Mamasa pada ketinggian 1.183 m dpl, varietas yang memberikan
hasil tertinggi adalah Luk Ulo (4,00 t/ha GKG) lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
pembanding exsisting Thailand (2,77 t/ha GKG), disusul Inpari 26 (3,13 t/ha GKG) dan
hasil terendah Aek Sibundong (1,83 t/ha GKG). Rendahnya hasil yang dicapai diduga
karena pengaruh pertanaman tertimbun dengan lumpur pasir pada saat terjadi banjir, yang
mengakibatkan pertumbuhan terhambat dan tidak berproduksi optimum. Faktor lain
diduga karena tekstur tanahnya yang tergolong lempung berpasir, KTK yang rendah, dan
basa-basa dapat tukar rendah sampai sedang serta pH tanah agak masam sehingga
ketersediaan beberapa hara makro penting menjadi terbatas. Hal ini dapat terlihat pada
varietas pembanding existing yang hasilnya juga rendah.
Di kecamatan Messawa yang mempunyai ketinggian 881 m dpl, ketiga varietas
unggul Inpari yang dikaji tidak berproduksi dimana tanaman pada saat memasuki fase
primordia daun tanaman mulai menguning sampai kemerahan dan pada akhirnya
berwarna coklat dan kering, pertumbuhan terhambat dan tidak berproduksi. Varietas
lainnya mampu berproduksi namun hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan varietas
pembanding dengan produktivitas 4,30 t/ha GKG. Demikian juga di kecamatan Buntu
Malangka yang mempunyai ketinggian relatif sama dengan kecamatan Messawa, yaitu
823 m dpl, rata-rata produktivitas dari varietas yang dikaji 3,00 – 3,95 t/ha GKG. Hal ini
diduga karena pengaruh cekaman suhu yang rendah selain pH tanah yang masam.
Menurut da Cruz et al. (2013), cekaman suhu rendah dapat berpengaruh negatif
terhadap tanaman padi selama fase perkecambahan, fase pertumbuhan vegetatif, dan fase
reproduktif. Selanjutnya dijelaskan Sanghera et al. (2011) dan Sanghera et al. (2008)
bahwa dampak suhu rendah terhadap pertumbuhan padi antara lain menghambat
pertumbuhan bibit yang menyebabkan diskolorasi daun (daun menguning), jumlah
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anakan sedikit, memperlambat waktu pembungaan, eksersi malai tidak normal,
meningkatkan sterilitas malai, pematangan malai tidak teratur, dan menurunkan hasil.
Rata-rata produktivitas padi yang diperoleh pada kajian tergolong rendah selain
disebabkan karena pengaruh faktor lingkungan tumbuh tanaman, juga karena pengaruh
serangan hama yang tinggi, terutama hama tikus dan penyakit blas serta adanya banjir
lumpur yang menggenangi pertanaman pada fase vegetatif di desa Rambusaratu,
kecamatan Mamasa.
Pada ketinggian > 1.000 m dpl, varietas Luk Ulo merupakan varietas unggul yang
memberikan hasil lebih tinggi (4,00 t/ha GKG) dibandingkan dengan varietas lainnya
(1,83 t – 3,13 t/ha GKG) dan varietas pembanding eksisting (2,77 t/ha GKG), sementara
ketiga varietas unggul Inpari 26, 27 dan 28 untuk dataran tinggi tidak mampu berproduksi
secara maksimal diduga karena selain pengaruh dari timbunan lumpur banjir, juga karena
faktor lingkungan tumbuh tanaman yang kurang mendukung.
Pada ketinggian 850 m – 1.000 m dpl, varietas yang memberikan hasil lebih tinggi dari
varietas pembanding (5,71 t/ha GKG) adalah varietas unggul Inpari 27 dan Batu Tegi
(7,66 t dan 7,20 t/ha GKG). Varietas lainnya yang agak adaptif adalah Inpari 28 dan Luk
Ulo dengan produktivitas rata-rata 4,83 t/ha, meskipun di lokasi lain varietas unggul
Inpari 27, Inpari 28 tidak dapat berproduksi dimana tanaman saat memasuki pada fase
generatif memperlihatkan gejala daun kemerahan kemudian berwarna daun coklat dan
pada akhirnya tanaman hangus. Varietas lainnya juga tidak berproduksi karena
mengalami serangan hama tikus yang berat.
Pada ketinggian < 850 m dpl, varietas yang memberikan hasil teringgi adalah Aek
Sibundong (3,95 t/ha GKG) dibanding varietas unggul lainnya (3,00 t – 3,32 t/ha GKG).
Namun hasil yang dicapai ini masih di bawah rata-rata varietas pembanding eksisting
(4,80 t/ha GKG) yang sudah adaptif. Hal ini diduga karena status hara tanah tergolong
rendah dengan faktor pembatas utama adalah pH tanah yang tergolong masam, disamping
tekstur tanah lempung berpasir serta C-organik dan KTK tanah rendah dan hara lainnya
juga dalam kategori rendah sampai sedang, sehingga ketersediaan hara bagi tanaman
dalam keadaan terbatas. Varietas unggul merupakan suatu varietas yang mampu
berproduksi secara maksimal ketika semua faktor pembatas dalam kondisi optimum dan
biasanya membutuhkan hara dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan
varietas lokal yang sudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat.
Rata-rata produktivitas padi varietas unggul yang dikaji pada beberapa lokasi/ketinggian
tempat di kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa varietas yang memberikan hasil di atas
rata-rata produktivitas varietas setempat yang sudah lama ditanam masyarakat adalah
varietas unggul Inpari 27 dan Batu Tegi. Varietas lainnya yang juga cukup adaptif adalah
Luk Ulo, seperti pada Gambar 2.
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Gambar 2. Rata-rata Produktivitas beberapa Padi Varietas Unggul vs Varietas
Pembanding
Interaksi antara varietas dan ketinggian tempat (Tabel 4) menunjukkan bahwa
rata-rata varietas yang dikaji memberikan hasil yang lebih baik pada ketinggian 850 –
1.000 dpl (905 m dpl) di desa Tabone, kecamatan Sumarorong dimana Inpari 27 dan Batu
Tegi mampu memberikan hasil rata-rata 7,20 t – 7,66 t/ha GKG dibandingkan dengan
rata-rata varietas lokal yang sudah eksis di lokasi tersebut, yaitu Thailand (5,71 t/ha
GKG). Pada ketinggian lebih dari 1.000 m dpl (1.183 m dpl) di desa Rambusaratu,
kecamatan Mamasa, semua varietas yang dikaji mempunyai produktivitas rendah, kecuali
Luk Ulo produktivitasnya bisa mencapai 4,00 t/ha GKG dan Inpari 26 (3,13 t/ha GKG),
lebih tinggi dibandingkan dengan varietas pembanding 2,77 t/ha GKG, sedangkan pada
ketinggian < 850 m dpl (823 m dpl) di kecamatan Bumal, semua varietas yang dikaji
hasilnya lebih rendah (3,00 t – 3,95 t/ha GKG) dibandingkan dengan rata-rata varietas
lokal (4,80 t/ha GKG).
Tabel 2. Keragaan Produktivitas Padi Sawah dari Beberapa Varietas dan Ketinggian
Tempat/Lokasi di Kabupaten Mamasa, 2016
Ketinggian
Produktivitas (t/ha GKG)
Varietas
< 850 m/
850 – 1.000 m/
> 1.000 m/
Bumal
Sumarorong-Messawa
Mamasa
Inpari 26
3,00
*
3,13
Inpari 27
*
7,66
*
Inpari 28
*
4,78
1,92
Sarinah
3,20
3,75
2,50
Luk Ulo
3,32
4,88
4,00
Aek Sibundong
3,95
3,33
1,83
Batu Tegi
*
7,20
*
Pembanding
4,80
5,71
2,77
Keterangan : * Tanaman tidak panen karena serangan tikus dan kerusakan fisiologis
Menurut Soemarno dalam Anonim (2016), ketersediaan hara bagi tanaman
ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanah mensuplai hara dan
faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menggunakan unsur hara
yang disediakan. Faktor-faktor tanah yang berpengaruh terhadap kemampuan tanaman
menyerap hara adalah: 1) Konsentrasi oksigen dalam udara tanah, 2) tempertaur tanah, 3)
Reaksi-reaksi antagonistik, dan 4) Substansi toksik.
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Selain faktor hara, pertumbuhan dan hasil tanaman juga dipengaruhi oleh faktor
iklim, diantaranya suhu. Ketinggian tempat berkorelasi dengan suhu, dimana pada
ketinggian di atas 1000 m dpl suhu rendah di bawah 20o C. Cekaman suhu rendah
mempengaruhi proses fisiologi tanaman padi dan berdampak negatif terhadap proses
metabolisme dan produksi gabah. Hasil penelitian di beberapa tempat, seperti di Australia
menunjukkan bahwa hasil padi pada suhu rendah berkisar antara 0,5–2,5 t/ha (Sing et al.
2005). Di Jepang Utara, penurunan hasil padi terjadi di wilayah Tohoku, yang merupakan
salah satu sentra produksi padi yang terdingin di dunia (Shimono et al. 2007). Di Brazil,
tanaman padi mengalami kerusakan akibat suhu rendah, di mana produksi padi indica
menyumbang lebih 60% dari total produksi negara nasional Brazil (da Cruz et al. 2013).
Cekaman suhu rendah dapat berpengaruh negatif terhadap tanaman padi selama
fase perkecambahan, fase pertumbuhan vegetatif, dan fase reproduktif (da Cruz et al.
2013). Dampak suhu rendah terhadap pertumbuhan padi antara lain menghambat
pertumbuhan bibit yang menyebabkan diskolorasi daun (daun menguning), jumlah
anakan sedikit, memperlambat waktu pembungaan, eksersi malai tidak normal,
meningkatkan sterilitas malai, pematangan malai tidak teratur, dan menurunkan hasil
(Sanghera et al. 2011, Sanghera et al. 2008).
Menurut da Cruz dan Milach (2000), gejala kerusakan tanaman padi akibat suhu
rendah adalah terlambat dan rendahnya persentase perkecambahan. Pada fase vegetatif,
daun menguning, postur tanaman lebih pendek, dan berkurangnya jumlah anakan. Jika
cekaman suhu rendah bertepatan dengan fase reproduktif akan terjadi kehampaan
spikelet, eksersi malai kurang sempurna, dan terjadi aborsi spikelet (Satake and Hayase
1970). Kehampaan spikelet disebabkan oleh polen mengalami aborsi pada saat
mikrosporogenesis, di mana polen terbentuk pada fase bunting (Mackill et al. 1996).
Cekaman suhu rendah juga dapat menyebabkan anthesis abnormal, seperti
terhentinya perkembangan anther, polen tidak masak, tidak munculnya antera dari
spikelet, terbentuknya sebagian atau tidak ada anther, tersisanya polen di lokus antera,
sedikit atau tidak adanya polen, dan gagalnya polen berkecambah pada saat mencapai
stigma (Ito et al. 1970). Selama fase pengisian biji, cekaman suhu rendah menyebabkan
terlambat dan tidak selesainya pemasakan biji (Ye et al. 2009). Kepekaan spikelet
terhadap cekaman suhu bervariasi antar stadia pertumbuhan reproduktif. Kepekaan paling
ekstrim terjadi pada fase pembentukan mikrospora muda, yaitu pada saat pembelahan sel
aktif yang terjadi 10-12 hari sebelum berbunga. Kepekaan kehampaan spikelet menurun
dengan berlanjutnya pertumbuhan tanaman (Satake and Hayase 1970).
Shinada et al. ( 2013) melaporkan bahwa dalam program pemuliaan tanaman
padi pada agroekosistem dataran tinggi toleransi terhadap suhu rendah pada fase
fertilisasi/pembuahan sangat penting. Fase pembuahan diawali dari polen yg matang
sampai selesainya pembuahan yang sangat sensitif terhadap suhu yang tidak sesuai.
Menurut Toriyama dan Inoue (1984), cekaman suhu rendah pada tanaman padi terjadi
selama fase pertumbuhan mulai dari fase perkecambahan hingga pemasakan.
Jena et al. (2010) melaporkan toleransi tanaman padi terhadap suhu rendah
berhubungan dengan fertilitas malai. Toleransi tanaman terhadap suhu rendah merupakan
karakter yang sangat kompleks, yang melibatkan banyak jalur/lintasan metabolisme yang
berbeda pada berbagai bagian sel (Hannah et al. 2005).
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KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil kajian adaptasi dari tujuh padi sawah varietas unggul di dataran tinggi di
kabupaten Mamasa menunjukkan bahwa :
1. Diperoleh dua varietas unggul yaitu Batu Tegi dan Inpari 27 yang mempunyai
produktivitas lebih tinggi (7,20 t - 7,66 t/ha GKG) dibandingkan dengan varietas
pembanding eksisting (4,19 t/ha GKG), namun masih perlu dikaji di lokasi lainnya.
2. Beberapa varietas unggul lainnya yang cukup potensial yaitu Luk Ulo, Inpari 28 dan
Aek Sibundong perlu kajian lanjutan karena mampu memberikan hasil yang
mendekati varietas eksisting (3,95 t – 4,88 t/ha).
3. Sebaran varietas berdasarkan ketinggian adalah untuk ketinggian > 1000 m dpl,
varietas Luk Ulo lebih unggul dibandingkan varietas existing; untuk ketinggian 850 –
1000 m dpl, varietas Inpari 27, Batu Tegi lebih unggul dibandingkan varietas existing,
dan untuk ketinggian > 850 m dpl belum ada varietas yang produktivitasnya di atas
varietas existing.
4. Diperlukan kajian komprehensif terhadap penyebab tanaman padi mengalami
kerusakan fisiologis (diskolorisasi daun) pada dataran tinggi kabupaten Mamasa,
terutama pada varietas unggul Inpari untuk dataran tinggi sehingga tanaman tidak
mampu berproduksi normal.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan,
pendapatan, keuntungan dan kelayakan usahatani mina padi di Kelompok
Pembudidaya Ikan Sidodadi. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara
purposive di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan karena merupakan lokasi
percontohan mina padi oleh FAO (Food and Agriculture Organization) pada
tahun 2015. Penentuan sampel responden menggunakan teknik sensus. Hasil
observasi menjelaskan bahwa jenis padi dan benih ikan yang digunakan adalah
varietas ciherang dan ikan gurameh. Hasil analisis dalam usahatani mina padi
dalam skala usaha 0,14 hektar adalah besarnya total biaya eksplisit Rp.
3.535.304,- dan total biaya implisit Rp. 1.142.899,- sehingga diperoleh total
biaya sebesar Rp. 4.678.203,-. Penerimaan diperoleh dari penjualan hasil padi
(Rp 3.231.167,-) dan ikan (Rp 1.969.800,-) dengan total penerimaan sebesar Rp.
5.200.967,-. Besarnya pendapatan adalah Rp. 1.665.663,- dan keuntungan
sebesar Rp. 522.764,. Hasil analisis R/C mencapai 1,1 (˃1), maka layak
diusahakan. Produktivitas lahan sebesar Rp. 6.980.522/ ha diatas biaya sewa
lahan satu musim Rp. 3.333.333/ha, sedangkan produktivitas tenaga kerja
sebesar Rp. 96.753/HKO dan diatas rata – rata upah sebesar Rp. 50.000 per
HKO dan produktivitas modal sebesar 13,55% diatas nilai bunga bank tabungan
sebesar 3%. Berdasarkan analisis tersebut maka usahatani mina padi layak
diusahakan. Saran, perlu pengembangan teknologi mina padi untuk mengurangi
tingginya tingkat kematian ikan guna meningkatkan kelayakan usaha.
Kata kunci: kelayakan, mina padi dan usahatani
PENDAHULUAN
Mina padi merupakan salah satu sistem budidaya ikan di sawah untuk
meningkatkan efisiensi penggunaan lahan pada areal tanaman padi sawah. Menurut
Khairuman dan Khairul (2002) mina padi merupakan salah satu bagian dari beberapa pola
atau bentuk sistem pemeliharaan ikan bersama padi dan pada dasarnya kegiatan ini
merupakan suatu kombinasi usaha antara padi dan ikan di satu hamparan lahan sawah
yang sama. Supriadiputra dan Setiawan (2003) berpendapat bahwa mina padi merupakan
sistem pemeliharaan ikan di sawah yang dilakukan bersama tanaman padi, untuk
pendederan atau ikan siap konsumsi. Sistem ini mempunyai beberapa keuntungan
diantaranya yaitu; (1) meningkatkan pendapatan petani, (2) meningkatkan produksi
tanaman padi, (3) meningkatkan efisiensi dan produktifitas lahan, (4) pertumbuhan padi
dan ikan lebih terkontrol, (5) memenuhi kebutuhan protein hewani.
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Salah satu kelompok tani yang mengembangkan usahatani mina padi yaitu kelompok
pembudidaya ikan Sidodadi, Desa Margoluwih Kec. Seyegan Kab.Sleman. Lokasi
percontohan usahatani mina padi yang berada di Desa Margoluwih, Kecamatan Seyegan
seluas 15 ha. Usahatani mina padi tersebut mengantarkan Kabupaten Sleman sebagai
lokasi percontohan bagi FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2015.
FAO telah menunjuk dua provinsi di Indonesia, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) di Kabupaten Sleman dan Sumatra Barat untuk dijadikan sebagai wilayah
percontohan usahatani minapadi.
Tiku (2008), menjelaskan bahwa sistem mina padi menghasilkan pendapatan
yang lebih besar dari sistem non mina padi. Namun pada saat terserang penyakit, sistem
non mina padi justru lebih menguntungkan. Sedangkan, Barniati (2007) menegaskan
bahwa usaha mina padi layak untuk di usahakan.
Menurut Elisa (2014) masalah yang dihadapi dalam pengembangan budidaya
mina padi adalah banyaknya hama seperti regul, ular, wereng dan burung, penggunaan
obat untuk pengendalian hama dan penyakit padi. Serangan hama dan pemberian
pestisida yang berlebihan pada padi juga dapat mempengaruhi kehidupan ikan sehingga
menyebabkan produksi usahatani mina padi menurun.
Berdasarkan pada kondisi tersebut maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui besarnya biaya, penerimaan,pendapatan, dan keuntungan usahatani mina padi
dan (2) untuk mengetahui kelayakan usahatani mina padi di Desa Margoluwih Kecamatan
Seyegan Kabupaten Sleman.
METODE PENELITIAN
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif.
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2011). Dalam penelitian ini akan
mendeskripsikan mengenai profil kelompok pembudidaya ikan Sidodadi, pendapatan
petani, dan kelayakan usaha mina padi.
Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive yaitu Kelompok
Pembudidaya Ikan (KPI) Sidodadi di Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten
Sleman. Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Sidodadi merupakan salah satu daerah
percontohan mina padi di Yogyakarta yang ditunjuk oleh Food and Agriculture
Organization (FAO). Teknik penentuan responden dengan metode sensus karena jumlah
petani hanya 30 orang.
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis biaya, penerimaan, pendapatan
dan keuntungan. Analisis kelayakan menggunakan analisis Revenue Cost Ratio (R/C),
Produktivitas Tenaga Kerja, Produktivitas Modal, dan Produktivitas lahan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Biaya Usahatani Minapadi
Biaya sarana produksi
Dalam suatu usahatani sarana produksi sangat diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan usahataninya. Sarana produksi yang di butuhkan dalam
kegiatan usahatani mina padi adalah benih padi, benih ikan, pupuk phonska, pupuk urea,
pupuk kandang, dan pakan ikan. Rata – rata biaya pembelian sarana produksi untuk
usahatani mina padi dapat dilihat pada tabel1:
Tabel 1. Rata – rata Biaya Sarana Produksi Pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Biaya Per Usahatani(0,14 Ha)
Biaya Per Hektar
Uraian
Jumlah (Kg)
Nilai (Rp)
Jumlah (Kg)
Nilai (Rp)
Benih padi
3,85
38.592
26,86
269.244
Benih ikan
42,6
1.022.033
297,21
7.130.465
Pupuk Urea
22,83
53.750
159,30
375.000
Pupuk Phonska
16,17
51.083
112,79
356.395
Pupuk Kandang
0,57
5.000
3,95
34.884
Pakan Ikan
175
1.373.167
1.221
9.580.233
Jumlah
2.543.625
17.746.221
Sumber : Data Primer
Rata – rata biaya pembelian sarana produksi paling besar terdapat pada biaya
pembelian pakan ikan yaitu sebesar Rp. 1.373.167 per usahatani. Biaya tersebut
digunakan untuk membeli pakan ikan sebanyak 175 kg. Pemberian pakan dilakukan
secara rutin sehari dua kali. Sedangkan harga pakan ikan yaitu Rp. 247.000 per sak
(30kg) . Rata – rata biaya pembelian sarana produksi paling kecil terdapat pada biaya
pembelian pupuk kandang yaitu Rp. 5.000 per usahatani sedangkan biaya pembelian
pupuk kandang per hektar sebesar Rp. 34.884. Jumlah pupuk kandang yang digunakan
hanya sedikit karena petani di KPI Sidodadi terbiasa menggunakan pupuk kimia sebagai
pupuk tanaman padinya. Pupuk kandang digunakan sebagai pakan alami ikan ketika ikan
belum diberikan pakan berupa pelet. Anjuran dari Kementrian Kelautan dan Perikanan
(KKP) mengurangi pupuk kimia yang sering petani pakai untuk memupuk tanaman padi
dan menggantinya dengan pupuk kandang atau pupuk kompos. Selain menurunkan biaya
sarana produksi, menggunakan pupuk kandang atau kompos menghasilkan padi dan ikan
yang lebih sehat karena penggunaan bahan kimia lebih sedikit.
Biaya penyusutan alat
Biaya penyusutan alat adalah perbandingan nilai beli dikurangi nilai sekarang
dengan umur alat tersebut. Peralatan pertanian yang digunakan dalam kegiatan usahatani
mina padi meliputi cangkul, mulsa, jaring atas, tampar, dan bambu. Biaya penyusutan ini
digunakan sebagai dana cadangan untuk membeli peralatan yang baru untuk mengganti
peralatan yang telah rusak. Rata – rata biaya penyusutan alat dalam usahatani mina padi
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2 . Rata – rata Biaya Penyusutan Alat Pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Biaya Per Usahatani (0,14 Ha)
Biaya Per Hektar
Jenis Alat
Jumlah Alat penyusutan Total Penyusutan Total Penyusutan
Cangkul
2
12.825
25.650
178.952
Mulsa
1
90.250
90.250
629.651
Jaring Atas
2
25.319
50.639
353.295
Tampar
3
5.142
15.428
107.636
Bambu
4
1.451
5.806
44.353
Jumlah
187.772
1.310.037
Sumber : Data Primer
Dari table 2 dapat diketahui bahwa rata – rata biaya penyusutan alat per usahatani
sebesar Rp. 187.772 dan perhektarnya sebesar Rp. 1.310.037 dengan nilai penyusutan
terbesar terdapat pada penggunaan mulsa yaitu sebesar Rp. 90.250 per usahatani atau Rp.
629.651 per hektar. Hal ini dikarenakan harga mulsa yang cukup mahal dibandingkan
dengan harga peralatan lainnya yang digunakan dalam usahatani mina padi dan
penggunaannya tidak bisa bertahan lama karena mulsa terbuat dari plastik yang mudah
rusak. Sedangkan untuk rata – rata biaya penyusutan terkecil terdapat pada penggunaan
bambu yaitu Rp. 5.806 per usahatani atau sebesar Rp. 44.353 per hektar. Hal ini
dikarenakan harga bambu cukup murah dan mendapatkannya juga mudah sehingga biaya
penyusutan yang harus dikeluarkan cukup kecil.
Biaya penggunaan tenaga kerja luar keluarga
Di daerah penelitian, tenaga kerja yang digunakan pada usahatani mina padi
adalah tenaga kerja luar keluarga dan tenaga kerja dalam keluarga. Sebagai dampak dari
penggunaan tenaga kerja adalah adanya biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh
petani sebagai pengelola usahatani mina padi.
Tabel 3 menunjukkan bahwa rata – rata biaya tenaga kerja yang harus
dikeluarkan oleh petani sebesar Rp.572.527 per usahataninya atau sebesar Rp. 3.994.372
per hektar. Penggunaan biaya tenaga kerja paling besar dikeluarkan adalah pada kegiatan
penanaman padi yaitu sebesar Rp. 156.000 per usahatani atau sebesar Rp. 1.088.372 per
hektarnya dengan upah per hko sebesar Rp. 50.000.
Tabel 3. Rata – rata Biaya Tenaga Kerja Luar Keluarga Pada Usahatani Mina Padi di KPI
Sidodadi.
Biaya per Usahatani (0,14 Ha)
Biaya per Hektar
Macam Kegiatan
HKO
Nilai (Rp)
HKO
Nilai (Rp)
Persiapan lahan
3,07
153.667
21,44
1.072.093
Penanaman Padi
3,12
156.000
21,77
1.088.372
Penebaran Benih Ikan
0,52
25.000
3,6
180.000
Panen Padi
3,07
153.427
21,41
1.070.419
Panen Ikan
2,19
109.433
15,27
763.488
Jumlah
11,97
572.527
83,49
3.994.372
Sumber : Data Primer
Penggunaan tenaga kerja luar keluarga dipengaruhi oleh ketersediannya sumber
tenaga dalam keluarga yang terbatas. Maka dari itu pada kegiatan persiapan lahan,
penanaman padi, dan panen padi banyak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.
Biaya penebaran benih ikan sudah dibebankan pada biaya iuran kelompok yang
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dikeluarkan oleh petani sebesar 10% dari hasil panen ikan dengan rata – rata biaya
penebaran benih ikan sebesar Rp. 180.000 per hektarnya.
Biaya lain – lain
Biaya lain – lain adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh petani selain biaya
sarana produksi, biaya penyusutan alat, dan biaya tenaga kerja luar keluarga selama
kegiatan usahatani mina padi dilakukan. Biaya lain – lain yang dikeluarkan meliputi biaya
pajak, iuran kelompok, dan sakap.
Tabel 4. Rata – rata Biaya Lain – Lain Pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Uraian
Biaya per Usahatani (0,14 Ha)
Biaya per Hektar
Pajak Bumi Bangunan
21.067
146.977
Iuran kelompok
196.980
1.374.279
Sakap
13.333
93.023
Jumlah
231.380
1.614.279
Sumber : Data Primer
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa rata – rata biaya lain – lain yang
dikeluarkan oleh petani sebesar Rp. 231.380 per usahatani dan sebesar Rp. 1.614.279 per
hektar. Biaya paling besar yang dikeluarkan petani adalah biaya untuk iuran kelompok
sebesar Rp. 196.980 per usahatani dan Rp. 1.386.907 untuk per hektarnya. Iuran
kelompok yang dikeluarkan oleh petani sebesar 10% dari penerimaan ikan setiap panen.
Iuran kelompok digunakan untuk biaya penebaran benih ikan, administrasi, konsumsi dan
perawatan kolam.
Total biaya eksplisit
Biaya eksplisit atau biaya yang benar – benar dikeluarkan oleh petani selama
kegiatan usahatani mina padi. Biaya eksplisit dalam usahatani mina padi meliputi biaya
penggunaan sarana produksi, biaya penyusutan alat, biaya tenaga kerja luar keluarga, dan
biaya lain – lain.
Tabel 5. Rata – rata Biaya Eksplisit Pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Uraian
Biaya per Usahatani (0,14 Ha)
Biaya per Hektar
Sarana produksi
2.543.625
17.746.221
Penyusutan alat
187.772
1.310.037
Tenaga kerja luar keluarga
572.527
3.994.372
Lain – lain
231.380
1.614.279
Jumlah
3.535.304
24.664.909
Sumber : Data Primer
Dari tabel 5 menunjukkan bahwa rata – rata biaya yang harus dikeluarkan atau
yang secara nyata dikeluarkan oleh petani mina padi sebesar Rp. 3.535.304 per usahatani
atau sebesar Rp. 24.664.909 per hektarnya. Biaya yang paling besar dikeluarkan oleh
petani adalah biaya untuk pembelian sarana produksi sebesar Rp. 2.543.625 per usahatani
atau sebesar Rp. 17.746.221 per hektarnya. Sedangkan biaya terkecil yang dikeluarkan
oleh petani mina padi adalah biaya untuk penyusutan alat yaitu sebesar Rp. 187.772 atau
sebesar Rp. 1.310.037 per hektarnya.
Biaya Implisit
Biaya implisit adalah biaya yang tidak secara nyata atau tidak benar – benar
dikeluarkan oleh petani selama proses usahatani mina padi tetapi tetap diperhitungkan
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dalam analisis usahatani. Biaya implisit yang dikeluarkan oleh petani mina padi meliputi
biaya tenaga kerja dalam keluarga, sewa lahan milik sendiri, dan bunga modal sendiri.
Tenaga kerja dalam keluarga
Tenaga kerja dalam keluarga merupakan tenaga kerja yang berasal dari dalam
keluarga petani itu sendiri. Biasanya petani tidak terlalu memperhitungkan biaya tenaga
kerja dalam keluarga. Namun dalam usahatani, tenaga kerja dalam keluarga tetap harus
diperhitungkan karena apabila petani tidak memiliki tenaga kerja dalam keluarga maka
petani tersebut harus mengeluarkan biaya tenaga kerja untuk mengupah tenaga kerja yang
berasal dari luar keluarga. Untuk mengetahui rata – rata biaya dan penggunaan tenaga
kerja dalam keluarga bisa dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Rata – rata Biaya dan Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Keluarga Pada
Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Biaya per Usahatani (0,14 Ha)
Biaya per Hektar
Macam Kegiatan
HKO
Nilai(Rp)
HKO
Nilai(Rp)
Persiapan lahan
1,53
76.458
10,66
533.430
Pemupukan
0,15
7.604
1,06
53.052
Pemeliharaan
9,5
475.000
66,28
3.313.953
Jumlah
11,18
559.063
64,06
3.900.436
Sumber : Data Primer
Tabel 6 menunjukkan bahwa rata – rata biaya tenaga kerja dalam keluarga yang
harus diperhitungkan oleh petani mina padi per usahataninya sebesar Rp.559.063 atau
sebesar Rp. 3.900.436 per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja
dalam keluarga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh petani. Semakin banyak
tenga kerja dalam keluarga yang dimiliki oleh petani, maka semakin kecil juga biaya
yang harus dikeluarkan oleh petani untuk membayar tenaga kerja. Biaya yang paling
besar dikeluarkan oleh petani adalah biaya untuk pemeliharaan sebesar Rp. 475.000 per
usahatani atau sebesar Rp. 3.313.953 per hektarnya. Biaya tersebut meliputi pemberian
pakan ikan, pengecekan air dikolam, dan pemantauan kesehatan ikan,
Biaya sewa lahan milik sendiri
Biaya sewa lahan milik sendiri merupakan biaya yang harus diperhitungkan
apabila lahan yang digunakan petani untuk melakukan kegiatan usahatani mina padi
adalah milik sendiri. Petani yang tidak memiliki lahan harus mengeluarkan biaya untuk
menyewa lahan milik orang lain. Pada penelitian ini petani sudah memiliki lahan sendiri
untuk melakukan usahatani mina padi, namun tetap diperhitungkan biayanya untuk
menyewa lahan sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa biaya sewa
lahan dalam 1 ha sebesar Rp. 10.000.000 pertahun. Biaya sewa lahan dengan luasan lahan
1400 m² atau 0.14 ha sebesar Rp. 1.400.000 per tahun. Sehingga rata – rata biaya sewa
lahan milik sendiri yang harus diperhitungkan oleh petani mina padi per musim tanam
mina padi (4 bulan) sebesar Rp. 477.778 per usahataninya atau sebesar Rp. 3.333.333 per
hektar per musim tanamnya.
Biaya bunga modal sendiri
Biaya bunga modal sendiri merupakan biaya yang harus diperhitungkan karena
modal yang digunakan petani adalah modal sendiri. Semua petani mina padi
menggunakan modal sendiri sehingga dalam analisis harus tetap diperhitungkan biaya
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bunga modalnya. Suku bunga di bank BRI sebesar 9% pertahunnya, sehingga biaya
bunga modal sendiri untuk satu musim tanam mina padi (4 bulan) dihitung dengan cara
mengalikan total biaya eksplisit dengan suku bunga bank sebesar 3% per musim,
sehingga diperoleh rata – rata biaya bunga modal sendiri sebesar Rp. 106.059per
usahatani atau sebesar Rp. 739.947 per hektarnya.
Untuk lebih jelas mengenai rata – rata biaya implisit yang harus diperhitungkan petani
dalam melakukan kegiatan usahatani mina padi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Rata – Rata Biaya Implisit Pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Macam Biaya
Per Usahatani (0,14 Ha)
Per Hektar
Biaya tenaga kerja dalam keluarga
559.063
3.900.436
Biaya sewa lahan milik sendiri
477.778
3.333.333
Biaya bunga modal sendiri
106.059
739.947
Jumlah
1.142.899
7.973.717
Sumber : Data Primer
Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa rata – rata biaya implisit yang harus
diperhitungkan petani sebesar Rp. 1.142.899 per usahatani atau sebesar Rp. 7.973.717
per hektarnya. Rata – rata biaya implisit yang terbesar terdapat pada biaya tenaga kerja
dalam keluarga yaitu sebesar Rp. 559.063perusahataninya atau sebesar Rp.3.900.436 per
hektar. Hal ini karena usahatani mina padi lebih banyak menggunakan tenaga kerja dalam
keluarga terutama pada tahap pemeliharaan yang meliputi pemberian pakan ikan,
perawatan kolam, dan pemantauan ikan.
Penerimaan
Penerimaan adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani mina padi
dikalikan dengan harga jual ikan dan padi perkilonya. Penerimaan yang diterima oleh
petani berasal dari penerimaan padi dan ikan. Besarnya rata – rata penerimaan yang
diterima oleh petani mina padi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 8. Rata – rata penerimaan usahatani mina padi di KPI Sidodadi.
Per Usahatani (0,14 Ha)
Per Hektar
Uraian
Ikan
Padi
Ikan
Padi
Produksi (Kg)
109,43
710,67
763,49
4.958,14
Harga (Rp/Kg)
18.000
4.546
18.000
4.546
Penerimaan
1.969.800
3.231.167 13.742.791
22.543.023
Sumber : Data Primer
Berdasarkan tabel 8 diperoleh rata – rata total penerimaan petani dari usahatani
mina padi yaitu sebesar Rp. 5.200.967 per usahatani atau sebesar Rp. 36.285.813 per
hektarnya. Pada penelitian ini penerimaan ikan yang dihasilkan dari usahatani mina padi
kurang maksimal karena sebagian besar ikan yang dibudidayakan oleh petani dimakan
hama berang – berang sehingga ada sebagian petani yang tidak panen ikan. Selain itu,
ikan yang mati dipengaruhi oleh ikan yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya
dan akibat keracunan pupuk kimia. Faktor pengalaman dalam usahatani mina padi juga
mempengaruhi penerimaan usahatani mina padi yang kurang maksimal. Pengalaman
petani dalam usahatani mina padi baru 8 bulan atau dua kali musim tanam mina padi.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari ketua kelompok pembudidaya ikan
Sidodadi rata – rata produksi ikan usahatani mina padi pada musim tanam Januari – April
2016 sebanyak 217,81 kg. Produksi ikan panen musim tanam Januari – April 2016 lebih
banyak dibanding musim tanam Mei – Agustus 2016 (109,43 kg) karena ikan yang
dibudidayakan tidak banyak diserang hama berang – berang.
Pendapatan
Pendapatan usahatani adalah total penerimaan yang diterima petani dikurang
dengan biaya eksplisit. Untuk mengetahui besarnya pendapatan rata – rata petani mina
padi dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 9. Rata – rata Pendapatan Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Uraian
Per Usahatani (0,14 Ha)
Per Hektar
Penerimaan
5.200.967
36.285.813
Biaya eksplisit
3.535.304
24.664.909
Pendapatan
1.665.663
11.620.905
Sumber : Data Primer
Tabel 9 menunjukkan bahwa rata – rata pendapatan yang diterima oleh petani
dari usahatani mina padi yaitu sebesar Rp. 1.665.663 per usahatani sedangkan untuk per
hektarnya sebesar Rp. 11.620.905.
Keuntungan
Keuntungan usahatani mina padi diperoleh dari jumlah penerimaan dikurangi
dengan total biaya yang dikeluarkan selama usahatani, baik biaya eksplisit maupun biaya
implisit. Rata – rata keuntungan yang diperoleh petani mina padi dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 10. Rata – rata Keuntungan Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Uraian
Per Usahatani (0,14 Ha)
Per Hektar
Penerimaan
5.200.967
36.285.813
Total biaya:
Biaya eksplisit
3.535.304
24.664.909
Biaya implisit
1.142.899
7.973.717
Keuntungan
522.764
3.647.188
Sumber : Data Primer
Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa rata – rata keuntungan yang diterima petani
sebesar Rp. 522.764 per usahataninya atau sebesar Rp. 3.647.188 per hektar dari
usahatani mina padi. Dengan demikian jika suatu usahatani tersebut menguntungkan
maka usahatani tersebut dapat dikatakan layak untuk diusahakan.
Kelayakan Usahatani
Revenue Cost Ratio (R/C)
Analisis perbandingan penerimaan dan biaya (analisis R/C) diperoleh dari jumlah
penerimaan dibagi dengan total biaya (eksplisit dan implisit). Untuk melihat lebih jelas
mengenai R/C dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 11. R/C Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
Uraian
Per Usahatani (0,14 Ha)
Per Hektar
Penerimaan
5.200.967
36.285.814
Total biaya
4.678.203
32.638.626
R/C
1,1
1,1
Sumber : Data Primer
Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa usahatani mina padi ini layak untuk
diusahatanikan karena hasil dari perhitungan R/C lebih dari 1 yaitu 1,1 walaupun tingkat
kelayakannya tergolong rendah. Artinya,dengan nilai R/C 1,1 berarti untuk setiap Rp 1
modal yang dikeluarkan maka akan diperoleh pendapatan sebesar Rp 1.1 atau keuntungan
sebesar Rp. 0,1.
Produktivitas Lahan
Produktivitas lahan yaitu total pendapatan yang telah dikurangi tenaga kerja dalam
keluarga serta bunga modal sendiri dibagi dengan luas lahan. Tabel dibawah ini
menunjukkan produktivitas lahan usahatani mina padi.
Tabel 12. Produktivitas Lahan pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
No Uraian
Per Usahatani(0,14 Ha)
Per Hektar
1. Pendapatan (Rp)
1.665.663
11.620.905
2. Biaya TKDK(Rp)
559.063
3.900.436
3. Bunga Modal Sendiri(Rp)
106.059
739.947
4. Luas Lahan (Ha)
0,14
1
Produktivitas Lahan (Rp/Ha)
6.980.521
6.980.521
Sumber : Data Primer
Berdasarkan perhitungan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa produktivitas
lahan sebesar Rp. 6.980.522 per hektar. Biaya sewa lahan per hektar selama 1 tahun
sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan dalam sekali panen hanya membutuhkan waktu 4
bulan (satu musim) sehingga nilai sewa yang dibutuhkan petani setiap panen hanya
sebesar Rp. 3.333.333 per hektar. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas lahan lebih
besar dibanding dengan biaya sewa lahan, sehingga dapat dikatakan layak untuk
diusahatanikan dari pada disewakan.
Produktivitas Tenaga Kerja
Produktivitas tenaga kerja adalah perbandingan total pendapatan yang telah di
kurangi biaya sewa lahan sendiri dan bunga modal sendiri dengan jumlah tenaga kerja
dalam keluarga.
Tabel 13. Produktivitas Tenaga Kerja pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
No Uraian
Per Usahatani(0,14 Ha)
Per Hektar
1. Pendapatan (Rp)
1.665.663
11.620.905
2. Sewa Lahan Sendiri (Rp)
477.778
3.333.335
3. Bunga Modal Sendiri(Rp)
106.059
739.947
4. Jumlah TKDK (HKO)
11,18
78,01
Produktivitas TK (Rp/HKO)
96.753
96.753
Sumber : Data Primer
Dari tabel 13 dapat diketahui bahwa, produktivitas tenaga kerja sebesar Rp.
96.753 per HKO. Sedangkan rata – rata upah yang berlaku ditempat penelitian sebesar
Rp. 50.000 per HKO. Hal ini menjadikan usahatani mina padi layak untuk diusahakan
841

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

karena nilai produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 96.753 per HKO dan lebih besar dari
upah yang berlaku yaitu sebesar Rp. 50.000 per HKO.
Produktivitas Modal
Produktivitas modal yaitu perbandingan pendapatan total yang telah dikurangi
biaya sewa lahan sendiri dan biaya tenaga kerja dalam keluarga dengan total biaya yang
secara nyata dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 14:
Tabel 14. Produktivitas Modal pada Usahatani Mina Padi di KPI Sidodadi.
No Uraian
Per Usahatani (0,14 Ha)
Per Hektar
1.
Pendapatan (Rp)
1.665.663
11.620.905
2.
Biaya TKDK(Rp)
559.063
3.900.436
3.
Sewa Lahan Sendiri (Rp)
477.778
3.333.335
4.
Biaya Eksplisit (Rp)
3.535.304
24.664.909
Produktivitas Modal (%)
13,55
13,55
Sumber : Data Primer
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa produktivitas modal sebesar
13,55 %. Apabila modal yang dimiliki petani dimanfaatkan untuk usahatani mina padi
maka petani akan memperoleh bunga sebesar 13,55%. Namun jika modal petani tersebut
ditabung di bank maka petani hanya memperoleh bunga sebesar 3 % dalam jangka waktu
4 bulan atau dalam satu musim karena satu tahun bunga tabungan bank sebesar 9 %.
Melihat dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa modal petani lebih
menguntungkan/lebih layak jika digunakan untuk usahatani mina padi dibandingkan
ditabung di bank.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang berjudul “Kelayakan Usahatani Mina Padi di Desa Margoluwih
Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman” dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Total biaya eksplisit usahatani mina padi sebesar Rp. 24.664.909 per hektar dan total
biaya implisit sebesar sebesar Rp. 7.973.717 per hektar.
2. Penerimaan petani sebesar Rp. 36.285.813 per hektar, pendapatan petani sebesar Rp.
11.620.905 per hektar dan keuntungan yang diperoleh petani sebesar Rp. 3.647.188
per hektar.
3. Usahatani mina padi di Desa Margoluwih layak untuk dijalankan, karena perhitungan
R/C sebesar 1,1; produktivitas lahan (Rp. 6.980.522 per hektar) lebih besar dari nilai
sewa lahan ( Rp. 3.333.333 per hektar/musim); produktivitas tenaga kerja (Rp. 96.753
per HKO) lebih besar dari nilai upah tenaga kerja (Rp. 50.000 per HKO) dan
produktivitas modal (13,55 %) lebih besar dari nilai bunga simpanan bank sebesar 3 %
/4 bulan.
Saran
1. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa produksi ikan yang dihasilkan petani kurang
maksimal dikarenakan banyak ikan milik petani yang diserang hama berang – berang,
sehingga perlu meningkatkan teknologi untuk mengatasi hama berang – berang.
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2. Perlu adanya peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan teknologi budidaya
dalam usahatani minapadi melalui dinas – dinas terkait.
3. Dibutuhkan penelitian tentang budidaya ikan di sawah yang mendukung
keberlangsungan usahatani mina padi yang lebih aman dari resiko agar dapat
meningkatkan pendapatan petani
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KARAKTERISTIK DAN POTENSI SUMBER DAYA GENETIK
“LOKA JONJO” SULAWESI BARAT
Muhtar1), Marthen P. Sirappa2) dan Ketut Indrayana3)
Peneliti pada Loka Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jln. Abdul Malik Pattana Endang, Mamuju 91552
E-mail: yuttamukhty@yahoo.com; HP. 082343354000
ABSTRAK
Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat keragaan agroekosistem yang tinggi sehingga
memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan
petani. Salah satu sumber daya genetik yang ditemukan di Sulawesi barat adalah jenis
pisang loka jonjo. loka jonjo merupakan pisang lokal yang cukup diminati karena selain
dapat dikonsumsi dalam bentuk buah segar (pisang meja), juga dapat dijadikan sebagai
pisang olahan. Keberadaan loka jonjo saat ini sudah langka karena petani tidak begitu
memperhatikan sistem budidayanya, hal ini disebabkan karena tidak begitu bernilai
ekonomi sehingga tidak banyak ditanam oleh petani, kalaupun ditanam mereka
menanamnya di daerah gunung yang jauh dari pemukiman. Populasi tanaman tersebut
hanya sekitar 12 rumpun yang diusahakan dan dibudidayakan oleh seorang petani.
Berdasarkan hasil pengamatan dengan menggunakan metode survey dan panduan buku
deskriptor pisang, menunjukkan bahwa karakteristik tanaman loka jonjo terlihat berbeda
dengan tanaman pisang pada umumnya, yaitu rasa yang manis, memiliki ukuran yang
cukup besar dan penampilan yang menarik. Pengamatan ini dilakukan terhadap populasi
alami pisang loka jonjo di lahan petani yang memiliki lahan seluas 0,25 Ha yang
terdapat di Dusun Padang Baka, Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.
Kata Kunci: Loka Jonjo; Karakteristik, Potensi, Mamuju
PENDAHULUAN
Provinsi Sulawesi barat memiliki luas 16.937 km2 yang terdiri atas dataran tinggi
dan rendah. Umumnya ditiap kabupaten memiliki beberapa perbukitan dan pegunungan
yang berpotensi dijadikan cadangan untuk ekosistem guna mendukung pembangunan
berwawasan lingkungan, dan dataran rendah yang berpotensi untuk pengembangan
pertanian dan perkebunan. Dengan tipe agroekologi yang beragam yang dicerminkan oleh
sifat fisik wilayah, kemiringan maupun ketinggian tempat menyebabkan provinsi yang
terbentuk tanggal 05 oktober 2004 ini menyebabkan munculnya keanekaragaman spesies
sehingga memberikan indikasi kaya akan sumberdaya genetik perkebunan dan
hortikultura terutama di kabupaten mamuju memiliki sumberdaya genetik pisang.
Varietas pisang yang ada di Kabupaten Mamuju memiliki tingkat keragaman
yang tinggi sehingga memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber
ekonomi petani dan daerah (Janne H.W. Rembang.,2014). Salah satu sumber daya
genetik yang digemari dan memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan didaerah
tersebut adalah pisang lokal mamuju yaitu pisang ‘loka Jonjo’. Jenis varietas pisang ini
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memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis pisang lain. Kelebihan jenis pisang ini
selain rasanya yang manis dan cukup besar, pisang ini juga dapat dikonsumsi dalam
bentuk buah segar, digoreng atau direbus. Data sementara yang diperoleh pada saat
inventarisasi dan karakterisasi dilakukan, jenis pisang tersebut hanya ditemukan di
kabupaten Mamuju sekitar 12 rumpun yang diusahakan oleh satu petani (Sirappa et al.,
2016)
Kegiatan inventarisasi dan Karakterisasi dilakukan untuk mencari ciri spesifik
yang dimiliki oleh tumbuhan yang digunakan untuk membedakan diantara jenis dan
antarindividu dalam satu jenis suatu tumbuhan (Chaerani et al, 2011). Semua informasi
yang diperoleh dari hasil inventarisasi dan karakterisasi merupakan modal untuk
dipergunakan dalam kegiatan penyusunan program pemuliaan, maupun di dalam
penyediaan bahan industri yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Perbedaan karakter
antar varietas dapat dilihat dari penampilan tanaman seperti batang, daun, bunga dan
buah. Sifat atau karakter tersebut dapat dijadikan modal dalam perbaikan sifat genetik
tanaman (Rais, 2004).
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui
karakter spesifik yang dijadikan sebagai potensi pengembangan tanaman sumber daya
genetik pisang ‘loka Jonjo’ serta pemanfaatananya oleh masyarakat Kabupaten Mamuju,
Sulawesi Barat.
BAHAN DAN METODE
Survey dan penelitian dilaksanakan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 yang
mencakup inventarisasi dan karakterisasi serta wawancara dengan petani sekitar
mengenai pemanfaatannya. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi data
primer mengenai pisang loka jonjo, sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat
Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
Inventarisasi dan karakterisasi dilakukan dengan mengambil sampel dan
mengamati populasi alami pisang ‘loka Jonjo’ di lahan petani seluas 0,25 ha yang
terdapat di Dusun Padang Baka, Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Barat. Pengamatan dilakukan terhadap: tinggi tanaman (cm), lingkar
batang (cm), jumlah anakan, warna batang, panjang daun (cm), lebar daun (cm), jumlah
daun, warna daun, susunan daun, warna tepi tangkai daun, bentuk jantung, warna jantung,
kedudukan jantung, panjang buah (cm), lingkar buah (cm), warna buah matang, jumlah
sisir/tandan dan jumlah buah/sisir.
Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan dan tabulasi secara sistematis,
selanjutnya data hasil tabulasi tersebut dianalisis secara deskriptif sesuai dengan
karakteristik dan morfologi pisang loka jonjo kabupaten mamuju.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Tanaman Pisang
Indonesia dan Asia Tenggara merupakan pusat keragaman genetik (Musaceae)
dan memiliki banyak jenis pisang (termasuk pisang liar) yang tersebar hampir di seluruh
Indonesia. Lebih dari 200 varietas ditanam petani yang seluruhnya adalah varietas alam
yang belum mengalami perbaikan/pemuliaan. Plasma nutfah pisang diploid AA – yang
terdiri atas berbagai formasi dari jenis liar Musa acuminate Colla dan berbagai varietas
budidaya (kultivar) merupakan sumber gen untuk perbaikan genetik pisang (Crouch et al.,
1999).
Pisang (loka) ‘Jonjo’ di Kabupaten Mamuju merupakan salah satu jenis pisang
lokal yang cukup diminati dan berpotensi untuk dikembangkan karena selain dapat
dikonsumsi dalam bentuk buah segar (pisang meja), juga dapat dijadikan sebagai pisang
olahan. Jumlah tanaman pisang yang berproduksi di Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima)
tahun terakhir sebesar 116.203 pohon dengan rata-rata produksi 4.897,5 ton (Tabel 1).
Jumlah tanaman pisang yang berproduksi cenderung meningkat dari tahun ke tahun,
namun tidak diikuti dengan peningkatan produksi tetapi sebaliknya cenderung menurun.
Belum optimalnya produksi tanaman pisang di Kabupaten Mamuju diduga karena hingga
saat ini belum ada masukan inovasi teknologi budidaya pisang secara khusus dan
kurangnya perhatian dari pihak terkait.
Tabel 1. Perkembangan Jumlah Tanaman yang berproduksi dan Produksi Tanaman
Pisang di Kabupaten Mamuju, 2011 - 2015
Jumlah Tanaman yang berproduksi
Produksi
Tahun
(Pohon)
(Ton)
2011
172.194
9.787,9
2012
162.619
6.491,0
2013
164.756
5.793,5
2014
65.652
596,0
2015
15.794
1.819,3
Jumlah
581.015
24.487,7
Rata-rata
116.203
4.897,5
Sumber Data : Data BPS setelah diolah (2016)
Catatan: Data Tahun 2011 – 2013 kondisi wilayah Kabupaten Mamuju masih bergabung
dengan Kabupaten Mamuju Tengah karena belum dimekarkan.
Karakterisasi Morfologi Tanaman Pisang “Loka Jonjo”
SDG pisang ‘loka Jonjo’ ditemukan di Dusun Padang Baka, Desa Rimuku,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada posisi posisi -2,70331 BT dan 118,90452
LS dengan ketinggian 343 - 349 m dpl. Pisang ‘loka Jonjo’ termasuk Musa acuminata
karena dapat dikonsumsi dalam bentuk buah segar (pisang meja), juga termasuk spesies
Musa parasidiaca yaitu dapat dijadikan sebagai pisang olahan.
Karakterisasi morfologi merupakan proses mencari ciri spesifik yang dimiliki
oleh tumbuhan yang digunakan untuk membedakan diantara jenis dan antarindividu
dalam satu jenis suatu tumbuhan. Jenis pisang ‘loka Jonjo’ memiliki karakter yang
berbeda dengan tanaman pisang lainnya, yaitu memiliki tinggi 2,1 – 2,9 meter, batang
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tegak, bentuk batang bulat berwarna hijau gelap, warna pangkal batang hijau tua, lingkar
batang 42 – 60 cm, jumlah anakan 2 – 3 anakan dan lebar tajuk 2 – 3 meter. Jenis pisang
ini dikatakan normal karena memiliki tinggi diatas 1 meter, hal ini sesuai dengan standar
International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Untuk lebih jelasnya deskripsi
karakter morfologi batang tanaman pisang ‘loka Jonjo’ dapat dilihat pada sajian tabel 2.
Tabel 2. Karakter Batang Pisang ‘loka Jonjo’
Uraian
Karakteristik
Tinggi tanaman
2,1 – 2,9 meter
Ketegakan batang
Tegak
Bentuk batang
bulat
Warna batang
Hijau Gelap
Warna pangkal batang
Hijau Tua
Lingkar batang
42 - 60 cm
Jumlah anakan
2-3
Lebar tajuk
2-3m
Karakteristik morfologi daun ‘loka Jonjo’ yaitu daun tegak, bentuk daun panjang
pipih, jumlah daun 5 – 7, panjang daun lebih dari 265 cm, lebar daun kurang dari 70 cm
dengan rasio panjang dan lebar daun lebih dari 3, warna tepi tangkai daun ungu
kemerahan, warna pemukaan daun bagian bawah kuning kehijauan, susunan daun selang
seling, letak daun simetris dan warna tulang daun hijau tua. Menurut Tjitrosoepomo
(2007) karakterisasi kualitatif morfologi warna daun bervariasi dan umumnya berwarna
hijau. Warna daun suatu tumbuhan dapat berubah menurut keadaan tempat tumbuhnya
dan erat sekali hubungannya dengan persediaan air dan makanan serta penyinaran
matahari. Deskripsi morfologi daun pisang ‘loka Jonjo’ dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Deskripsi Morfologi Daun Pisang ‘loka Jonjo’
Uraian
Karakteristik
Bentuk daun
Panjang pipih
Jumlah daun
5-7
Panjang daun
265 cm
Lebar daun
< 70 cm
Ketegakan daun
tegak
Warna tepi tangkai daun
Ungu kemerahan
Bentuk pangkal daun
Meruncing keduanya
Warna daun bagian atas
hijau
Warna daun bagian bawah
Kuning kehijauan
Susunan daun
Selang seling
Letak daun
Simetris
Warna tulang daun
Hijau terang
Bentuk jantung seperti pisau bedah, warna jantung bagian luar ungu kemerahan,
warna jantung bagian dalam putih kekuningan, kedudukan jantung di ujung batang,
bentuk buah bagian ujung runcing panjang, warna buah pisang muda hijau terang,
panjang buah 14 – 15 cm, lingkar buah 13,8 cm, diameter buah 4,4 cm warna buah
mentah hijau muda dan warna buah masak kuning terang. Karakteristik morfologi dan
penampilan pisang ‘loka Jonjo’ dapat dilihat pada tabel 4 dan Gambar 1 dan 2.
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Tabel 4. Karakterisasi Morfologi Jantung dan Buah Pisang ‘loka Jonjo’
Uraian
Karakteristik
Bentuk jantung
Bulat lonjong runcing (Pisau bedah)
Warna jantung bagian luar
Ungu kemerahan
Warna jantung bagian dalam
Putih kekuningan
Kedudukan jantung
Ujung batang
Bentuk buah
Bulat, melengkung dan bagian dalam lancip
Panjang buah
14-15 cm
Lingkar buah
13,8 cm
Diameter Buah
4-4 cm
Warna buah mentah
hijau muda
Warna buah matang
kuning terang
Warna daging buah mentah
krem
Warna daging buah matang
kuning
Ketebalan kulit buah
Tebal
Bentuk Tandan Buah
Menghadap keatas
Rasa
Manis
Jumlah sisir/tandan
5-8
Jumlah buah/sisir
16 - 18

Gambar 1. Penampilan Tanaman dan Bentuk Jantung Pisang ‘Loka Jonjo’

Gambar 2. Penampilan bentuk buah pisang ‘loka Jonjo’
Potensi dan Keunggulan Pisang ‘loka Jonjo’
Pisang merupakan komoditi tanaman hortikultura yang digemari oleh masyarakat
dan hampir ditemukan disetiap daerah karena tidak sulit untuk dibudidayakan, sebab
tanaman ini dalam perawatannya tidak memerlukan banyak pupuk dan dapat tumbuh atau
toleran dalam lingkungan tropis termasuk indonesia. Dari segi harga pisang termasuk
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komoditas yang harganya cukup terjangkau sehingga dapat memberikan keuntungan
ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, pisang juga memiliki banyak macam dan rasa yang
beragam sehingga dapat digunakan sebagai “pisang meja” yaitu dapat dikonsumsi dalam
bentuk buah segar maupun dijadikan sebagai pisang olahan dan juga memiliki kandungan
gizi yang tinggi untuk menyehatkan tubuh.
Khusus untuk di Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat keragaan
agroekosistem yang tinggi, salah satunya adalah pisang lokal ‘loka Jonjo’ yang terdapat
di Kabupaten Mamuju. Keberadaan loka jonjo saat ini sudah langka karena petani tidak
begitu memperhatikan sistem budidayanya, kalaupun ditanam mereka menanamnya di
daerah gunung yang jauh dari pemukiman. Padahal jika dikelola dengan baik pisang ini
dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan pangan bagi petani karena memiliki
keunikan tersendiri dan berbeda dengan tanaman pisang pada umumnya, yaitu selain
rasanya yang manis, ukuran yang besar dan penampilan yang menarik, pisang ini juga
dapat dijadikan sebagai pisang meja atau dikonsumsi dalam bentuk buah segar ataupun
dapat digoreng atau direbus. Populasi tanaman ini tidak begitu banyak, sekitar 12
rumpun yang diusahakan oleh satu petani. Data sementara yang diperoleh pada saat
inventarisasi dan karakterisasi dilakukan, jenis pisang tersebut ditemukan hanya di
Kabupaten Mamuju.
KESIMPULAN
Pisang loka jonjo memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan tanaman
pisang pada umumnya, yaitu selain rasanya yang manis, ukuran yang besar dan
penampilan yang menarik, pisang ini juga dapat dijadikan sebagai pisang meja atau
dikonsumsi dalam bentuk buah segar ataupun dapat digoreng atau direbus.
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DI KECAMATAN KALUKKU’ KABUPATEN MAMUJU
SULAWESI BARAT
Religius Heryanto, M. P. Sirappa dan Chicilia Iriani Rayo
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat
Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Jln. Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju
E-mail: religius.heryanto@yahoo.co.id
ABSTRAK
Teknologi budidaya dan penggunaan Varietas Unggul Baru merupakan salah satu
komponen utama dalam meningkatkan produktivitas padi. Kegiatan ini bertujuan untuk
mengetahui keragaan pertumbuhan dan produktivitas beberapa varietas unggul baru
padi sawah. Pengkajian dilaksanakan di Kecamatan Kalukku’, Kabupaten Mamuju pada
areal seluas 3 ha. Kegiatan berlangsung pada musim tanam Oktober-Maret tahun 2016.
Varietas yang digunakan adalah Mekongga, Inpari 30, Inpari 33 dan Situ Bagendit
dengan penerapan inovasi teknologi PTT, terutama sistem tanam jajar legowo
2:1(40x20x10), penggunaan pupuk sesuai rekomendasi yaitu urea 150 kg/ha dan NPK
Phonska 200 kg/ha, dan pengairan secara berselang. Hasil kajian menunjukkan bahwa
varietas Inpari 33 memiliki daya hasil lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Inpari
30, Mekongga dan Situ Bagendit. Rata-rata produktivitas yang dicapai dari masingmasing varietas adalah Inpari 33 (8,8 t/ha), Inpari 30 Ciherang Sub I (7,8 t/ha), Situ
Bagendit (6,6 t/ha) dan Mekongga (5,7 t/ha).
Kata Kunci: Pertumbuhan dan Hasil, Varietas Unggul Baru, Kalukku’
PENDAHULUAN
Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah pendukung dalam pencapaian
swasembada bahan pangan nasional. Padi merupakan salah satu komoditas strategis untuk
memenuhi kebutuhan pangan. Pada saat ini, tingkat produktivitas yang diperoleh di
Sulawesi Barat masih rendah bila dibandingkan dengan potensi hasil genetik yang
dihasilkan lembaga penelitian.
Produktivitas padi di Sulawesi Barat rata-rata baru 5,03 ton/ha (BSP Sulawesi
Barat, 2016) padahal potensi hasil beberapa varietas unggul dapat mencapai 7 - 10 t/ha
(BB Padi, 2010). Faktor penyebab terjadinya kesenjangan produktivitas dengan potensi
hasil yang ada adalah penerapan teknologi usahatani (budidaya) yang belum memadai,
selain faktor sosial dan kondisi lahan pertanaman. Komponen teknologi budidaya yang
sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman pangan adalah penggunaan benih
varietas unggul yang bermutu.
Kabupaten Mamuju merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sentra utama
produksi padi di Sulawesi Barat dengan luas baku lahan sawah sekitar 12.818 ha dan
potensi luas tanamnya seluas 11.107 ha. Sebagai sentra utama produksi padi di Sulawesi
Barat, kabupaten Mamuju menjadi salah satu penyanggah kebutuhan beras penduduk di
Sulawesi Barat.
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Peningkatan produktivitas dan produksi padi di Sulawesi Barat, termasuk di
Mamuju masih berpotensi besar dengan penerapan inovasi-inovasi teknologi atau strategi
baru. Penerapan inovasi teknologi di wilayah pengembangan padi diharapkan dapat
meningkatkan produksi dan produktivitas padi.
Varietas Unggul Baru (VUB) mempunyai peranan yang penting dalam upaya
peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan petani. Tiap wilayah memerlukan
varietas yang spesifik, karena tidak semua varietas mempunyai adaptasi yang baik di
seluruh lokasi. Penggunaan benih unggul di lapangan oleh masyarakat relative masih
terbatas. Menurut Daradjat et al. (2008), benih padi yang digunakan oleh masyarakat
lebih dari 60% berasal dari sektor informal yaitu berupa gabah yang disisihkan dari
sebagian hasil panen musim sebelumnya yang dilakukan berulang-ulang. Hal ini berarti
bahwa petani padi belum merespon benih unggul padi dengan baik.
Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan
produktivitas beberapa varietas unggul baru padi sawah di Kecamatan Kalukku,
Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan milik petani di Kecamatan
Kalukku’, Kabupaten Mamuju pada areal seluas 3 ha. Kegiatan berlangsung pada musim
tanam Oktober-Maret tahun 2016. Komponen teknologi PTT yang diterapkan pada
kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komponen Teknologi PTT Padi di Mamuju, Sulawesi Barat, 2016.
No.
Komponen Teknologi
Keterangan
1.
Varietas Unggul Baru
Mekongga, Inpari 30, Inpari 33,Situ Bagendit
( VUB )
2.
Benih bermutu dan
Label Putih (Foundation Seed) : 20 – 25 kg/ha
berlabel :
Dilakukan pemeraman sebelum hambur
Pesemaian menggunakan sekam padi
2 hari sebelum bibit dicabut, diberi SP-36
: 150 g/m2
3.
Pemberian bahan organik 1,5 ton/ha (Pemberian pupuk organik saat
:
perataan lahan)
4.
Sistem tanam

Sistem legowo 2:1 dengan jarak tanam 40
:
x 20 x 10
5.
Pemupukan berdasarkan
Phonska 200 kg/ha dan Urea 200 kg/ha:
kebutuhan kebutuhan

100 kg/ha ponska diberikan pada umur 7
tanaman dan status hara
hst; 100 kg/ha diberikan pada umur 21-25 hst.
tanah :

150 kg/ha urea diberikan pada umur 10
hst;
Selanjutnya aplikasi N menurut
BWD (leaf calour)
6.
Pengolahan tanah :
Sempurna ( 2 kali olah dan 1 kali perataan)
7.
Penggunaan bibit muda:
Umur antara 12 - 20 hari (terbaik 14 hari)
8.
Jumlah bibit/lubang :
1-3 bibit
9.
Pengairan secara efektif
dan efisien :
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10.
11.

Penyiangan :
Pengendalian OPT :

12.

Panen :

Secara manual
PHT (juknis), Pencegahan dengan Petrofur 3G :
10 kg/ha yang dicampurkan ke pupuk bersamaan
dengan pemupukan pertama, 7 kg saat pemupukan
ke tiga.
Tepat waktu dan segera dirontok/Masak fisiologis
(95% biji pada malai telah menguning),
menggunakan sabit.

Parameter yang diamati adalah komponen pertumbuhan dan hasil tanaman,
meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan vegetatif, jumlah anakan generative dan jumlah
anakan produktif, panjang malai, berat malai, jumlah gabah/malai, jumlah gabah
isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, berat 1000 biji, hasil ubinan, dan hasil per hektar.
Luas ubinan sampel adalah 2 m x 3 m.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian menunjukkan bahwa keragaan pertumbuhan tinggi tanaman pada
vase vegetative keempat VUB berdasarkan hasil tabulasi sangat bervariasi. Tinggi
tanaman berkisar antara 143.4 – 156.08 dan jumlah anakan vegetatif 58.14 – 94.6 (Tabel
1).
Tabel 1. Keragaan Beberapa Varietas Unggul Baru terhadap Tinggi Tanaman dan Jumlah
Anakan Vegetatif Tanaman Padi di Kecamatan Kalukku
No
Varietas
Tinggi Tanaman (cm)
Anakan Vegetatif (btg)
1 Mekongga
156.08
87.4
2 Inpari 33
148.7
93.2
3 Situbagendit
150.42
58.14
4 Inpari 30 Ciherang SUB I
143.4
94.6
Tinggi Tanaman
Varietas Mekongga memiliki tinggi tanaman terbesar dan terendah pada Inpari 30
Ciherang Sub I. Perbedaan yang tidak nyata menunjukkan bahwa keempat varietas
memiliki respon yang sama dalam hal penyerapan unsur hara, cahaya dan factor tumbuh
lainnya yang digunakan untuk pertumbuhan tinggi tanaman. Seluruh komponen inovasi
teknologi diintroduksi dipadukan untuk dapat memberikan ruang tumbuh optimal bagi
tanaman serta memaksimalkan kemampuan tanaman untuk memanfaatkan seluruh
potensi yang ada pada tanah dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan sesuai
dengan potensi genetiknya.
Jumlah Anakan Vegetatif
Memperlihatkan keragaan pertumbuhan VUB padi pada lahan rawa lebak bukaan
baru. Rata- rata pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif disajikan pada
Tabel 2. Analisis ragam menunjukkan terdapat variasi perbedaan tinggi tanaman pada
setiap varietas unggul baru (VUB) yang dikaji. Hal ini disebabkan sifat genetik dari
masing VUB yang berbeda sehingga menghasilkan tinggi tanaman yang berbeda pula.
Tinggi tanaman tertinggi ditunjukkan oleh varietas Inpara 2 (130 cm) dan terendah oleh
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varietas Inpara 5 (108 cm). Tinggi tanaman yang dicapai tersebut masih lebih tinggi dari
rata-rata tinggi tanaman yang telah dilaporkan (Suprihatno, 2010). Tinggi tanaman padi
berkolerelasi positip dengan luas daun tanaman dalam melakukan proses fotosintesis.
Menurut Suprapto dan Drajat (2005) bahwa, tinggi tanamandigunakan sebagai salah satu
kriteria seleksi pada tanaman padi, namun pertumbuhan tinggi tanaman yang tinggi
belum menjamin hasil yang diperoleh lebih besar. Hal ini sejalan dengan pendapat Blum
(1998) yang mengemukakan bahwa tinggi tanaman berkorelasi negatif terhadap hasil
Anakan vegetatif dimaksudkan sebagai fase dimana anakan maksimum terjadi. Hal ini
diikuti oleh memanjangnya batang (internode), dan akhirnya sampai ke tahap
pembentukan malai. Pada fase ini, ada dua tahapan penting yaitu pembentukan anakan
aktif kemudian disusul dengan perpanjangan batang (stem elongation). Kedua tahapan ini
bisa tumpang tindih, tanaman yang sudah tidak membentuk anakan akan mengalami
perpanjangan batang, buku kelima dari batang di bawah kedudukan malai, memanjang
hanya 2-4 cm sebelum pembentukan Berdasarkan table 1. Hasil analisis anakan vegetatif
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata antara Mekongga, Inpari 33, Situbagendit, dan
Inpari 30 (87.4, 93.2, 58.14 dan 94.6 btg/rumpun), dimana anakan vegetatif terbanyak
dimiliki oleh varietas Inpari 30 yaitu 94,6 btg/rumpun, sedangkan anakan vegetatif
terendah dimiliki oleh varietas Situbagendit 58,14 btg/rumpun. 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, sama halnya dengan hasil penelitian Ahmad
dan Pratama (2008) menunjukkan bahwa jumlah malai berkorelasi positif nyata terhadap
hasil tanaman.
Tabel 2. Keragaan Beberapa Varietas Unggul Baru Terhadap Tinggi Tanaman dan
Jumlah Anakan Generatif Tanaman Padi di Kecamatan Kalukku
No
1
2
3
4

Varietas
Mekongga
Inpari 33
Situbagendit
Inpari 30

Tinggi Tanaman (cm)
285.32
275.62
262.74
280.22

Anakan Generatif (btg)
91
85.8
89.6
80.2

Tinggi Tanaman
Varietas Mekongga memiliki tinggi tanaman terbesar dan terendah pada
Situbagendit. Perbedaan yang tidak nyata dari keempat varietas yaitu Mekongga, Inpari
33, Situbagendit, Inpari 30 (285.32, 275.62, 262.74 dan 280.22) menunjukkan bahwa
keempat varietas memiliki respon yang sama dalam hal penyerapan unsur hara, cahaya
dan factor tumbuh lainnya yang digunakan untuk pertumbuhan tinggi tanaman.
Jumlah Anakan Generatif
Anakan generatif dimaksudkan sebagai anakan yang mengalami perkembangan
dimana diawali dengan inisiasi bunga (panicle initiation). Bakal malai terlihat berupa
kerucut berbulu putih (white feathery cone) panjang 1,0-1,5 mm. Pertama kali muncul
pada ruas buku utama (main culm) kemudian pada anakan dengan pola tidak teratur. Ini
akan berkembang hingga bentuk malai terllihat jelas sehingga bulir (spikelets) terlihat dan
dapat dibedakan.
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Malai muda meningkat dalam ukuran dan berkembang ke atas di dalam pelepah
daun bendera menyebabkan pelepah daun menggembung (bulge). Penggembungan daun
bendera ini disebut bunting. Berdasarkan table 2. Hasil analisis anakan generatif
menunjukkan perbedaan yang tidak nyata antara Mekongga, Inpari 33, Situbagendit, dan
Inpari 30 (285.32, 275.62, 262.74, dan 280.22 btg/rumpun), dimana anakan vegetatif
terbanyak dimiliki oleh varietas Mekongga yaitu 285,32 btg/rumpun, sedangkan anakan
generatif terendah dimiliki oleh varietas Situbagendit 262,74 btg/rumpun. 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, sama halnya dengan hasil penelitian
Ahmad dan Pratama (2008) menunjukkan bahwa jumlah malai berkorelasi positif nyata
terhadap hasil tanaman.
Tabel 3. Keragaan Beberapa Varietas Unggul Baru Terhadap Tinggi Tanaman dan
Jumlah Anakan Produktif Tanaman Padi di Kecamatan Kalukku
No
Varietas
Tinggi Tanaman (cm)
Anakan Produktif (btg)
1 Mekongga
334.5
69.6
2 Inpari 33
338.84
65.8
3 Situbagendit
348.08
62
4 Inpari 30
328.18
56.6
Tinggi Tanaman
Varietas Situbagendit memiliki tinggi tanaman terbesar dan terendah pada Inpari
30. Perbedaan yang tidak nyata menunjukkan bahwa keempat varietas memiliki respon
yang sama dalam hal penyerapan unsur hara, cahaya dan factor tumbuh lainnya yang
digunakan untuk pertumbuhan tinggi tanaman. Seluruh komponen teknologi dalam PTT
dipadukan untuk dapat memberikan ruang tumbuh optimal bagi tanaman serta
memaksimalkan kemampuan tanaman untuk memanfaatkan seluruh potensi yang ada
pada tanah dan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan sesuai dengan potensi
genetiknya. Perakitan varietas unggul diarahkan pada varietas yang memiliki
pertumbuhan tinggi tanaman yang sedang (90-115 cm) serta karakter batang yang kokoh
sehingga tidak mudah rebah (Arafah, 2006). Hasil penelitian Prajitno et al.,(2005)
menunjukkan bahwa penampilan padi makin tinggi tidak diikuti makin tingginya hasil
yang dicapai, bahkan sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi -0,147 yang
artinya ada gejala makin rendah hasil suatu genotipe padi apabila tinggi tanamannya
makin tinggi. Tanaman padi yang pendek biasanya tahan rebah sehingga akan
mengurangi kegagalan panen. Oleh karena itu, batang yang kokoh dan pendek merupakan
sifat yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi hasil.
Terkait dengan preferensi petani terhadap karakter tinggi tanaman, umumnya
petani memilih ukuran tinggi tanaman sekitar 100 cm dengan alasan untuk memudahkan
dalam merontok atau dengan menggunakan alat mesin treser (Djatiharti dan Rusnandar,
2008). Keempat VUB yang diuji memperlihatkan pertumbuhan tinggi tanaman yang
tergolong sedang, sehingga sesuai dengan preferensi petani dan diharapkan pertumbuhan
tinggi tanaman tersebut mampu mendukung pencapaian potensi hasil yang maksimal.
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Jumlah Anakan Produktif
Anakan Produktif dimaksudkan sebagai anakan yang produktif menghasilkan
malai sebagai tempat kedudukan biji/bulir padi. Varietas Unggul Baru (VUB) biasanya
mmempunyai 20-25 anakan, namun hanya 14-15 anakan yang malainya dapat dipanen,
dengan jumlah gabah per malai 100-130 butir. Hal ini disebabkan anakan yang tumbuh
belakangan terlambat masak sehingga tidak dapat dipanen. Anakan utama juga cenderung
menghasilkan gabah yang lebih tinggi dari anakan kedua, ketiga dan seterusnya.
Berdasarkan tabel 3. Hasil analisis anakan generatif menunjukkan perbedaan yang tidak
nyata antara Mekongga, Inpari 33, Situbagendit, dan Inpari 30 (69.6, 65.8, 62 dan 56.6
btg/rumpun), dimana anakan produktif terbanyak dimiliki oleh varietas Mekongga yaitu
69,6 btg/rumpun, sedangkan anakan produktif terendah dimiliki oleh varietas
Situbagendit 62 btg/rumpun. 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, sama halnya dengan hasil penelitian Ahmad dan Pratama (2008) menunjukkan
bahwa jumlah malai berkorelasi positif nyata terhadap hasil tanaman.
Tabel 4. Panjang Malai, Jumlah gabah/Malai, Jumlah Gabah Berisi dan Jumlah Gabah
Hampa
Panjang
Jumlah
Jumlah
Jumlah Gabah
No
Varietas
Malai (cm) Gabah/Malai
Gabah Berisi
Hampa
1 Mekongga
24.27
130.18
79.53
50.64
2 Inpari 33
26.39
133.29
114.64
18.64
3 Situbagendit
28.39
118.58
99.78
18.80
4 Inpari 30
24.42
146.58
112.58
34
Panjang Malai
Malai merupakan bagian generatif pada tanaman padi. Malai adalah sekumpulan bunga
padi (spikelet) yang keluar dari buku paling atas. Bulir-bulir padi terletak pada cabang
pertama dan cabang kedua, sedangkan sumbuh utama malai adalah ruas buku yang
terakhir pada batang.
Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam. Menurut Fadelun (2014)
panjang malai dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: malai pendek kurang dari 20
cm, malai sedang antara 20-30 cm, malai panjang lebih dari 30 cm. Berdasarkan table 4
keempat VUB tersebut tergolong malai sedang dimana malai terpanjang dimiliki oleh
varietas Situbagendit yaitu 28.39 cm sedangkan malai terpendek dimiliki oleh varietas
Mekongga yaitu 24.7 cm.
Jumlah Gabah Per Malai
Jumlah gabah per malai juga merupakan komponen yang menentukan potensi
hasil suatu varietas padi. Berdasarkan tabel 4 Jumlah gabah per malai tertinggi dimiliki
oleh varietas Inpari 30 yaitu rata-rata 130.18 sedangkan yang terendah dimiliki oleh
varietas Situbagendit yaitu 118.58. Namun dari jumlah gabah per malai tersebut masih
harus dibedakan oleh jumlah gabah berisi dan jumlah gabah hampa.Berdasarkan tabel
diatas jumlah gabah berisi paling tinggi dimiliki oleh varietas Inpari 33 yaitu 114.64 dan
terendah dimiliki oleh varietas Mekongga yaitu 79.53. Sedangkan untuk jumlah gabah
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hampa paling tinggi dimiliki oleh varietas Mekongga yaitu 50.64 dan terendah dimiliki
oleh varietas Inpari 33 yaitu 18.64.
Penelitian lain yang dilakukan pada varietas hibrida super memperlihatkan bahwa
tingginya hasil yang dicapai pada varietas hibrida super dikontribusi oleh adanya
perbaikan pada malai . Perbaikan yang dimaksud dalam hal jumlah malai, jumlah bulir
per malai serta ukuran dan panjang malai, dimana malai pada varietas hibrida super
memiliki 9,62 % jumlah bulir lebih banyak disbanding dengan varietas hibrida biasa
(Huang Ming et al, 2011). Hal ini berarti jika ingin meningkatkan potensi hasil dapat
dilakukan dengan cara memperbaiki karakter malai (jumlah, panjang dan jumlah bulir per
malai). Jumlah anakan 10 dengan 200 gabah /malai akan mempunyai hasil yang lebih
banyak disbanding dengan anakan 15 dengan 100 butir gabah/malai (Prajitno et
all.,2005).
Tabel 5. Keragaan Komponen Produksi dan Hasil Beberapa Varietas Unggul Baru di
Kecamatan Kalukku pada Tahun 2016.
No
Varietas
Bobot 1000 Biji (gr)
Produksi GKP (ton/ha)
1
Mekongga
26.7
5.7
2
Inpari 33
30.27
7.4
3
Situbagendit
26.23
6.6
4
Inpari 30
27.17
6.5
Bobot Gabah Per 1000 Biji
Bobot 1000 biji juga merupakan salah satu faktor komponen yang menentukan
langsung terhadap hasil padi dan juga mempunyai korelasi positif. Terjadinya korelasi
positif sebagai akibat gen-gen pengendali antara karakter yang berkorelasi sama-sam
meningkat. Keadaan demikian juga dikemukakan oleh Suhartini dkk, 1999 yang
mengemukakan bahwa bobot 1000 biji mempunyai hubungan yang erat dengan hasil
sehingga merupakan faktor penduga yang efektif terhadap hasil. Hasil penelitian lain
terlihat bahwa makin tinggi berat 1000 biji gabah tidak selalu diikuti dengan hasil tinggi.
Hal ini ditunjukkan dengan nilai korelasi antara bobot 1000 biji gabah dengan hasil
sebesar -0,120.
Persentasi gabah isi sangat menentukan potensi hasil maksimum suatu varietas
padi. Hasil fotosintat (karbohidrat) dalam batang dan daun, dan translokasinya serta
akumulasinya dalam gabah sangat menentukan tingkat pengisian gabah. Karena itu daun
yang tegak, tebal, sempit dan hijau tua, serta tidak lekas luruh (tua) sangat dibutuhkan
untuk pengisian gabah secara maksimum. Daun yang tegak dan sempit merupakan daun
yang dapat menerima sinar matahari dari pagi sampai sore atau efisien dalam
penangkapan sinar untuk fotosintesa. Sedang daun yang tebal dan hijau tua menandakan
mempunyai banyak klorofil sehingga banyak menghasilkan fotosintat ; dan daun yang
tidak cepat luruh fotosintat akan dihasilkan sampai menjelang panen. Daun bendera dan
satu di bawah daun bendera merupakan daun yang aktif dalam fotosintesa selam proses
pengisian gabah. Enam puluh persen fotosintat (karbohidrat dalm gabah dihasilkan dari
kedua daun tersebut). Karena itu, bila daun tersebut tidak cepat luruh akan meningkatkan
proses pengisian gabah, sehingga hasil bisa maksimal. Cabang primer malai biasanya
menghasilkan butir gabah besar
858

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Bobot 1000 biji berkisar antara 26,23-30,27 dan menunjukkan perbedaan yang tidak
nyata antara keempat VUB (Tabel 5).
Hasil Gabah Kering Panen (GKP)
Pada tabel 5 terlihat hasil gabah kering panen (GKP) berkisar antara 5,7-7,4
ton/ha yang tertinggi dimiliki oleh varietas Inpari 33 (7,4 ton/ha) . Introduksi VUB
diharapkan mampu meningkatkan produksi 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan varietas
yang ditanam sebelumnya. Hasil kajian Sirappa et all.,(2007), membuktikan bahwa
introduksi varietas unggul baru yang didukung teknologi lainnya mampu memberikan
hasil 21-54% lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil suatu varietas
harus didukung oleh teknologi dan lingkungan tumbuh yang optimal. Dalam pelaksanaan
PTT rakitan teknologi yang diharapkan adalah perpaduan antara teknologi PTT dengan
teknologi petani sehingga varietas yang memberikan keragaan pertumbuhan dan hasil
yang lebih baik akan dianggap sebagai varietas yang dapat diintroduksikan sebagai
varietas unggul baru yang mampu beradaptasi dengan baik pada daerah tersebut. Potensi
hasilnya dapat ditingkatkan lagi lagi dengan penerapan teknologi budidaya, dukungan
infrastruktur yang memadai, pengelolaan air, tanah, dan tanaman yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan tanaman
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Varietas Inpari 33 memiliki daya hasil lebih tinggi dibandingkan dengan varietas
Inpari 30, Mekongga dan Situ Bagendit.
2. Rata-rata produktivitas yang dicapai dari masing-masing varietas adalah Inpari 33 (8,8
t/ha), Inpari 30 Ciherang Sub I (7,8 t/ha), Situ Bagendit (6,6 t/ha) dan Mekongga (5,7
t/ha).
Saran
Disarankan kepada petani di lokasi pengkajian untuk terus mengembangkan VUB
Inpari 33 dan varietas Situbagendit.
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KARAKTER AGRONOMIS DAN PRODUKTIVITAS BEBERAPA
GALUR HARAPAN DAN VARIETAS KEDELAI DI LAHAN SAWAH
SETELAH PADI DI LOMBOK BARAT
Awaludin Hipi, Yurista Sulistyawati, Tantawizal 1), Asadi 2)
1) Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB
2) Peneliti Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian Bogor
ABSTRAK
Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah penghasil kedelai di Indonesia.
Pengembangan kedelai di NTB selain dilahan kering, juga dilahan sawah dengan pola
tanam Padi-padi - kedelai. Varietas yang banyak dibudidayakan petani adalah
Anjasmoro, dan Burangrang. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mendapatkan galur
harapan dan varietas unggul kedelai yang mampu beradaptasi dengan baik dan
berproduksi tinggi di lahan sawah setelah padi. Penelitian disusun mengikuti rancangan
acak kelompok. Dua belas varietas yang diuji dan dua varietas pembanding sebagai
perlakuan yaitu Biosoy 1, Biosoy 2, Biosoy 3, Biosoy 4, Biosoy 5, Biosoy 6, Biosoy 7,
Biosoy 8, Biosoy 9, Biosoy 10, Biosoy 11, Biosoy Mo, dan varietas pembanding
Grobogan dan Anjasmoro. Masing-masing perlakuan diulang empat kali. Variabel yang
diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang produktif, jumlah polong isi/tanaman,
jumlah polong hampa/tanaman, jumlah buku subur, bobot per plot, kadar air panen,
produktivitas dan bobot 100 biji. Varietas Anjasmoro memiliki postur tanaman yang
lebih tinggi, dan jumlah cabang yang lebih banyak dibanding varietas dan galur yang
diuji. Galur yang memiliki potensi hasil tinggi yaitu Biosoy 11, Biosoy 8, Biosoy 4, dan
Biosoy 10 dengan produktivitas masing-masing 2,53 t/ha, 2,31 t/ha, 2,26 t/ha, dan 2,25
t/ha, sementara varietas Grobogan dan Anjasmoro sebagai pembanding masing-masing
1,55 t/ha, dan 2,26 t/ha. Galur-galur harapan tersebut berpotensi untuk dikembangkan di
NTB, karena memiliki ukuran biji yang besar dan produktivitas tergolong tinggi.
Kata kunci: kedelai, galur harapan, lahan sawah
PENDAHULUAN
Kedelai adalah salah satu dari tujuh komoditas prioritas yang diprogramkan
Kementrian Pertanian untuk ditingkatkan produksinya guna mengurangi impor. Produksi
kedelai pada tahun 2013 mencapai 808 ribu ton, dengan produktivitas mencapai 1,45 t/ha.
Untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri, pada tahun 2013 pemerintah telah
mengimpor sebanyak 1,39 juta ton (BPS, 2013). Arah pengembangan kedelai ke depan
sebesar 2,7 juta ton, luas areal tanam 1,8 juta ha dan produktivitas 1,48 t/ha (Kementan,
2009).
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi penghasil kedelai di
Indonesia, dimana pada tahun 2012 dan 2013 menduduki peringkat ke tiga setelah Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun 2013, luas panen kedelai di NTB 85.364 ha, dengan
produksi 97 ribu ton, dan produktivitas 1,14 t/ha (BPS 2013). Sementara berdasarkan
hasil penelitian, potensi hasil varietas unggul dapat mencapai 3,25 t/ha (Balitkabi 2010).
Senjang produktivitas kedelai di tingkat petani dengan potensi genetik tanaman kedelai
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masih cukup tinggi, karena sebagian besar petani belum menggunakan benih bermutu
dari varietas unggul dan teknik pengelolaan tanaman belum optimal (Adisarwanto 2004).
Sebagian besar lahan di Propinsi NTB berupa lahan kering seluas 1.807.463 ha atau 84%
dari luas wilayah NTB. Lahan kering adalah hamparan lahan yang memperoleh lengas
tanah dari air hujan, tidak pernah tergenang atau digenangi air selama sebagian besar
waktu dalam setahun (Rahman et al. 2007). Topografi lahan kering di Provinsi NTB
cukup beragam, mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit dan bergunung dengan
kemiringan antara 0% hingga > 40%. Sebagian besar lahan kering di Provinsi NTB
memiliki tingkat kemiringan di atas 15%. Kesuburan tanah sangat rendah yang dicirikan
oleh rendahnya kandungan bahan organik, agregat tanah kurang mantap, peka terhadap
erosi, dan kandungan hara utama (N, P, K) relatif rendah. Musim hujan berlangsung dari
bulan Desember–Maret atau 4 bulan sedang musim kemarau berlangsung dari bulan
April–Nopember atau 8 bulan. Menurut klasifikasi iklim Oldeman et al. (1980), daerah
yang memiliki bulan basah kurang dari 3 bulan dan antara 3 - 4 bulan dengan bulan
kering 4 – 6 bulan dan di atas 6 bulan digolongkan ke dalam iklim D3, D4, E3 dan E4
atau daerah dengan tipe iklim kering.
Karakteristik biofisik lahan kering di NTB, sesuai untuk pengembangan tanaman
kedelai yang tidak menghendaki lahan yang basah. Di lain pihak, Borges (2005)
menjelaskan bahwa jika terjadi cekaman kekeringan pada waktu pembungaan
menyebabkan kerontokan bunga, dan polong. Cekaman kekeringan pada stadia pengisian
polong menyebabkan menurunnya jumlah polong isi dan ukuran biji. Liu (2004)
menyatakan bahwa cekaman kekeringan mendorong perubahan konsentrasi Absisic acid
(ABA) dalam tanaman sehingga menurunkan pembentukan polong sampai 40%,
mendorong kerontokan polong, dan menurunkan ukuran biji.
Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan produksi kedelai adalah
mengembangkan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan adaptif pada kondisi
lingkungan tertentu dan sesuai dengan preferensi konsumen. Suatu varietas dikatakan
adaptif jika dapat tumbuh baik pada wilayah penyebaran, produksi tinggi dan stabil,
bernilai ekonomi tinggi, dapat diterima masyarakat dan berkelanjutan (Somaatmadja
2005). Hingga saat ini Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan sejumlah varietas
unggul kedelai yang memiliki keunggulan masing-masing, namun masih terdapat
beberapa varietas yang belum diadopsi petani, karena tidak sesuai preferensi petani dan
pedagang pengumpul. Tujuan pengkajian ini adalah untuk mendapatkan galur dan
verietas kedelai yang spesifik lokasi.
BAHAN DAN METODE
Kajian dilaksanakan di Desa Sesela, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok
Barat pada MK. II. 2016. Lokasi kajian merupakan lahan sawah dengan pola tanam padi
- padi - kedelai.
Pengkajian disusun mengikuti rancangan acak kelompok dengan 12 galur
harapan dan varietas kedelai sebagai perlakuan, dan diulang empat kali. Varietas kedelai
yang diuji adalah Biosoy 1, Biosoy 2, Biosoy 3, Biosoy 4, Biosoy 5, Biosoy 6, Biosoy 7,
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Biosoy 8, Biosoy 9, Biosoy 10, Biosoy 11, Biosoy Mo, Kedelai cina, Grobogan, dan
Anjasmoro.
Persiapan lahan sawah bekas tanaman padi tidak dilakukan pengolahan tanah
namun sebelum tanam lahan harus bersih dari gulma. 3-4 hari sebelum tanam lahan
disemprot dengan herbisida pra tumbuh (Round Up). Aplikasi pupuk kandang yang sudah
matang 1 ton/ha ditebar pada setiap petak seminggu sebelum tanam.
Penanaman dengan tugal, 3 biji/ lubang, 10 hari setelah tanam diperjarang
menjadi 2 tanaman/rumpun. Benih diperlakukan dengan insektisida Marshall untuk
mencegah serangan lalat kacang, atau diberi Furadan pada seriap lubang tanam sesuai
dengan takaran yang direkomendasikan. Pengendalian hama maupun penyakit dilakukan
secara optimal. Pembuatan drainase dilakukan untuk menjaga kelembaban tanah secara
optimal.
Pupuk Urea 50 kg, SP 36 250 kg dan KCl 100 kg per hektar atau menggunakan
pupuk majemuk yang disetarakan dosisnya, diberikan secara merata sebelum tanam.
Pengendalian gulma dengan herbisida dilakukan sebelum tanam. Pemeliharaan meliputi
penyiangan dan pengendalian hama penyakit dilakukan secara intensif. Pengairan
dilakukan sesuai kebutuhan tanaman.
Panen dilakukan jika 90% polong telah matang. Tanggal masak tidak sama
dengan tanggal panen. Setelah panen brangkasan harus segera dijemur atau
dikeringanginkan. Brangkasan jangan ditumpuk. Jika selesai prosesing, benih harus
diamankan sehingga daya tumbuh tidak merosot.
Variabel yang diamati adalah tinggi tanaman, umur berbunga 50%, umur masak,
jumlah cabang produktif, jumlah polong isi/tanaman, jumlah polong hampa/tanaman,
produktivitas dan bobot 100 biji pada kadar air 15%. Selain itu diamati pula karakter
morfologi berupa ketahanan rebah, bentuk daun, warna daun, warna buga, warna biji, dan
warna hilum. Data dianalisis dengan analisis ragam (Anova) dengan bantuan software
SAS versi 9,0. Jika terdapat pengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji jarak berganda
Duncan (DMRT) pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lokasi Kajian
Lokasi pengkajian adalah lahan sawah irigasi, dengan pola tanam didominasi
oleh padi-padi-kedelai, dan sebagian petani beralih menanam jagung dengan pola tanam
padi-padi-jagung. Varietas kedelai yang banyak ditanam yaitu Anjosmoro, Grobogan, dan
Burangrang yang sudah lama dibudidayakan oleh petani dengan sumber benih berasal
dari pertanaman sebelumnya.
Produksi benih dilakukan oleh produsen benih dalam Desa, jika ada permintaan dari
Dinas Pertanian untuk memenuhi program benih berbantuan. Pengelolaan tanaman sudah
cukup intensif, yaitu dengan pemupukan NPK, pengendalian hama dan penyakit, namun
selalu mengalami keterlambatan penyiangan. Produktivitas kedelai berkisar antara 0,751,2 t/ha.
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Keragaan Agronomis dan Produktivitas Varietas Unggul Kedelai
Berdasarkan analisis ragam (Tabel 1), parameter tinggi tanaman dan kadar air
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata antar varietas. Jumlah cabang menunjukkan
perbedaan yang nyata, tinggi tanaman, jumlah polong/tanaman, jumlah polong
hampa/tanaman, bobot 100 biji, umur masak, dan produktivitas menunjukkan sangat
berbeda nyata antar varietas, sementara variabel umur berbunga tidak berbeda nyata.
Pengaruh blok tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada semua variabel. Hal ini
berarti pengujian tidak dipengaruhi oleh penempatan blok, tapi dipengaruhi oleh
perbedaan perlakuan yaitu varietas. Perbedaan antar varietas menunjukkan adanya respon
yang berbeda antar varietas terhadap lingkungan tumbuhnya.
Tabel 1. Analisis Ragam Parameter Agronomis Beberapa Galur dan Varietas Unggul
Kedelai
Sumber
keragaman

Derajat
bebas

Tinggi
tanaman
(cm)

Varietas

14

239.87**

1.46*

Kuadrat tengah
Jumlah
Jumlah
polong isi/ polong
hampa/
tanaman
tanaman
100.91**
0.40**

Galat
Total

45
59

25.48

0.67

12.70

Jumlah
cabang

0.05

Umur
berbun
ga (hst)

Umur
masak
(hst)

Bobot
100
biji (g)

Produk
tivitas
(t/ha)

0.186tn

0.92**

0.55**

0.155

0.02

42.51*
*
9.26

0.06

Keterangan: tn= tidak berbeda nyata;* = berbeda nyata; ** = berbeda sangat nyata.
Tinggi tanaman galur harapan kedelai masih lebih rendah dibanding varietas
Anjasmoro, dimana Varietas Anjasmoro 65,2 cm, dan terendah Biosoy 2 yaitu 34,67 cm
(Tabel 2). Beberapa galur harapan menghasilkan jumlah cabang dan jumlah polong
isi/tanaman yang lebih banyak dibanding varietas pembanding. Jumlah cabang yang
banyak, memungkinkan terbentuknya polong yang banyak, namun polong yang terbentuk
tidak semuanya menghasilkan biji.
Tabel 2. Rata-rata Tinggi Tanaman, Umur Berbunga, Umur Masak, Jumlah Cabang,
Jumlah Polong Hampa/Tanaman, Jumlah Polong Isi/Tanaman dan Bobot 100
Biji Beberapa Galur/Varietas Kedelai. Sesela. Lombok Barat. 2016
Galur/
Varietas
Biosoy 1
Biosoy 2
Biosoy 3
Biosoy 4
Biosoy 5
Biosoy 6
Biosoy 7
Biosoy 8
Biosoy 9
Biosoy 10
Biosoy 11
Biosoy Mo
Kedelai cina
Grobogan
Anjasmoro
KK (%)

Tinggi tan
(cm)
37.550 d
34.675 d
40.825 cd
36.650 d
41.550 cd
37.125 d
36.000 d
39.125 d
40.125 cd
43.150 bcd
36.900 d
49.625 b
47.725 bc
39.150 d
65.225 a
12,11

Umur
berbunga
(hst)
35.25 ab
35.25 ab
35.25 ab
35.50 ab
35.00 b
35.25 ab
35.25 ab
35.25 ab
35.00 b
35.00 b
35.00 b
35.00 b
35.25 ab
35.00 b
35.75 a
1,12

Umur
masak
(hst)
86.00 a
86.00 a
86.00 a
86.00 a
85.00 c
86.00 a
86.00 a
85.50 b
86.00 a
85.00 c
86.00 a
85.00 c
86.00 a
85.00 c
85.00 c
0,17

Jumlah
cabang

Jumlah
polong isi

4.60 abc
3.55 c
4.00 bc
3.48 c
3.90 bc
4.25 abc
4.05 bc
3.63 c
4.55 abc
5.05 ab
3.48 c
3.90 bc
5.48 a
4.40 abc
3.50 c
19,81

32.425 ab
27.650 bcd
31.175 bc
29.850 bcd
27.275 bcd
31.825 abc
30.600 bc
26.275 cd
30.700 bc
28.475 bcd
32.350 ab
20.425 ef
17.500 f
23.675 de
37.275 a
12,51

Jumlah
polong
hampa
0.23 b
0.13 b
0.15 b
0.35 b
0.30 b
0.15 b
0.36 b
0.08 b
0.15 b
0.33 b
0.18 b
1.03 a
0.33 b
1.15 a
0.30 b
63,26

Bobot 100
biji (g)
23.145 bc
25.875 b
24.628 bc
23.840 bc
22.383 bc
24.788 bc
22.885 bc
25.380 b
26.123 b
24.610 bc
26.175 b
19.880 c
34.348 a
21.548 bc
22.453 bc
12,40

Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT pada taraf α= 5%
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Dalam penilaian genotipe yang berpotensi hasil tinggi, masing-masing pemulia
memiliki kriteria masing-masing. Amarullah dan Hatam (2000) menyatakan bahwa
kriteria seleksi genotipe berdaya hasil tinggi adalah jumlah polong per tanaman, ukuran
biji, jumlah cabang, dan tinggi tanaman. Hakim (2012) menyatakan bahwa tinggi
tanaman, jumlah polong per tanaman, dan indeks panen merupakan karakter morfologi
yang digunakan sebagai kriteria seleksi genotipe kedelai berdaya hasil tinggi dan
berperan penting dalam menentukan hasil kedelai. Sementara Akhter dan Sneller (1996)
dalam Hakim (2012) menitikberatkan pada jumlah polong per tanaman, ukuran biji,
jumlah cabang, dan jumlah buku subur menjadi kriteria seleksi genotipe kedelai berdaya
hasil tinggi.
Galur harapan yang diuji sebagian besar memiliki bobot 100 biji > 20 g atau
tergolong kedelai biji besar, kecuali Biosoy Mo. Hasil analisis ragam terhadap bobot 100
biji (kadar air 15%) menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antar galur/varietas,
dimana kedelai Cina memiliki bobot 100 butir yang lebih tinggi, yaitu 34 g (Tabel 2),
sementara yang terendah galur Biosoy Mo memiliki bobot 100 butir yang rendah yaitu
19,88 g. Komponen hasil seperti bobot 100 biji lebih dominan ditentukan oleh sifat
genetik tanaman, karena berkaitan dengan kemampuan tanaman beradaptasi dengan
lingkungan tumbuh (Kasno et al, 1987).
Pengamatan terhadap produktivitas (kadar air 15%) menunjukkan terdapat
perbedaan yang nyata antar varietas yang diuji berdasarkan analisis ragam, dimana galur
Biosoy 11 dapat mencapai potensi hasil tertinggi yaitu 2,53 t/ha, dan tidak berbeda nyata
dengan varietas Biosoy 8, Anjosmoro, Biosoy 4, Biosoy 10, dan Biosoy 1 yang
memberikan hasil masing-masing 2,31 t/ha, 2,26 t/ha, 2,25 t/ha, 2,23t/ha, dan 2,23 t/ha
(Gambar 1).

Gambar 1. Rata-Rata Produktivitas Beberapa Galur dan Varietas Kedelai di Lahan
Sawah. Sesela, Lombok Barat. MK. I. 2016.
Potensi hasil galur kedelai hasil kajian ini lebih tinggi dibanding kajian di lahan
sawah yang dilaporkan oleh Basuki et al. (2011). Demikian juga hasil kajian di
Setanggor Lombok Tengah digunakan varietas Anjosmoro dan Burangrang dengan hasil
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berkisar antara 0,88-1,83 t/ha, dan di Sakra Barat Lombok Timur 0,80-1,43 t/ha (Hipi et
al. 2008). Demikian pula pengujian di lahan kering di Seram Utara Maluku Tengah
menggunakan varietas Kaba, Anjasmoro, dan Tanggamus hasilnya berkisar antara 1,081,78 t/ha (Alfons, 2009).
Galur harapan ini berpotensi untuk dikembangkan di lahan sawah di NTB karena
memiliki karakter yang mirip Anjosmoro, seperti memiliki ukuran biji yang besar,
produktivitas tinggi, dan beberapa galur bijinya mengkilap.
Tabel 3. Karakter Morfologi Beberapa Galur Harapan dan Varietas Kedelai
Galur/
Varietas

Kerebahan

Bentuk daun

Warna
daun

Warna
bunga

Warna
biji

Warna hilum

Biosoy 1

tahan rebah

segitiga

hijau

putih

kuning

coklat tua

Biosoy 2

tahan rebah

oval meruncing

hijau

putih

kuning

coklat

Biosoy 3
Biosoy 4

tahan rebah
tahan rebah

oval meruncing
oval meruncing

hijau
hijau

putih
putih

kuning
kuning

coklat muda
coklat muda

Biosoy 5

tahan rebah

oval meruncing

hijau

putih

kuning

coklat

Biosoy 6

tahan rebah

segitiga

hijau

putih

kuning

coklat

Biosoy 7

tahan rebah

oval meruncing

hijau

putih

kuning

coklat

Biosoy 8

tahan rebah

segitiga

hijau

putih

kuning

coklat

Biosoy 9

tahan rebah

oval meruncing

hijau

putih

kuning

coklat

Biosoy 10

tahan rebah

oval meruncing

hijau

putih

kuning

coklat muda

Biosoy 11

tahan rebah

segitiga

hijau

ungu

kuning

coklat

Biosoy Mo

tahan rebah

oval meruncing

hijau

ungu

kuning

coklat tua

Kedelai Cina

tahan rebah

segitiga

hijau tua

ungu

kuning

coklat tua

Grobogan

tahan rebah

oval meruncing

ungu

kuning

coklat

Anjasmoro

tahan rebah

oval

hijau
tua
hijau

ungu

kuning

kuning
kecoklatan

agak

Galur dan varietas yang diuji semuanya memiliki karakter tahan rebah, warna
daun hijau sampai hijau tua, warna biji kuning, bentuk daun oval meruncing dan segitiga.
Warna bunga didominasi putih kecuali Biosoy 11 dan Biosoy Mo yang sama dengan
varietas Anjasmoro, Grobogan dan Kedelai Cina. Warna hilum dominan coklat, beberapa
galur berwarna coklat muda dan coklat tua (Tabel 3).
KESIMPULAN
1. Galur harapan Biosoy 11 dapat mencapai potensi hasil tertinggi yaitu 2,53 t/ha. Galur
lainnya yang berpotensi hasil tinggi: Biosoy 8, Biosoy 4, Biosoy 10, dan Biosoy 1
yang memberikan hasil masing-masing 2,31 t/ha, 2,25 t/ha, 2,23 t/ha, dan 2,23 t/ha.
2. Galur harapan berpotensi untuk dikembangkan dilahan sawah terutama dilokasi
kajian, karena selain berpotensi hasil tinggi, juga berbiji besar yang sesuai dengan
preferensi petani dan pedagang.
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KERAGAMAN INTENSITAS SERANGAN ULAT GRAYAK TERHADAP
APLIKASI BIO-ORGANIK, BIO-PESTISIDA, DAN PESTISIDA NABATI
PADA TANAMAN KEDELAI
Asriyanti Ilyas dan Abdul Fattah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 17,5 Sudiang, Makassar
Email: ilyas_m4@yahoo.com
ABSTRAK
Kajian dilaksanakan di Kel. Balleangin, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi
Selatan tahun 2012, 2013, dan 2014. Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok dengan 5-7 perlakuan (kombinasi pupuk bio-organik+bioinsekitisda+pestisida nabati) dan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari: Tahun 2012: Ekstrak
buah pinang + kulit biji mete + bunga cengkeh; biji mimba + kulit biji mete + bunga
cengkeh; biji bengkuang + bunga cengkeh + kulit biji mete; biji bengkuang + daun
tembakau kering + biji mimba; daun srikaya + daun sirih + kulit biji mete; dan
Insektisida Deltametrin/kontrol. Tahun 2013: Ekstrak Biji mimba + kulit biji mete +
bunga cengkeh + biourine; Biji mimba + kulit biji mete + bunga cengkeh + MOL
(Mikrobat); Biji bengkuang + bunga cengkeh + kulit biji mete+biourin; Buah pinang +
kulit biji mete + bunga cengkeh + MOL (Mikrobat); dan Deltametrin+NPK (kontrol).
Tahun 2014: Mikrobat (MOL) + SlNPV; Trikoderma + SlNPV; Mikoriza + SlNPV;
Mikrobat (MOL) + SlNPV+biji mimba; Trikoderma+SlNPV+biji mimba;
Mikoriza+SlNPV+biji mimba; dan Deltametrin+NPK (kontrol). Hasil yang dicapai
menunjukkan bahwa.kombinasi ekstrak biji bengkuang + bunga cengkeh + kulit biji
mete, menghasilkan intensitas serangan terendah yaitu 11,39%-12,22% yang hampir
sama dengan kontrol yang menggunakan insektisida kima (deltametrin), 13,22-13,32%.
Kombinasi antara insektisida nabati dengan biourin, intensitas serangan S.litura
terendah ditemukan pada biji mimba+kulit biji mete+bunga cengkeh+biourin (6,59,15%) dan hampir sama dengan kontrol, insektisida deltametrin 6,01-9,13% Sedangkan
kombinasi antara bioinsektisida dengan insektisida nabati, intensitas serangan .ulat
grayak terendah pada Mikoriza + SlNPV + ekstrak biji mimba, 7,15% dan hampir sama
dengan kontrol Deltametrin, sebesar 7,39%.
Kata Kunci: kedelai, S. litura, bio-organik, bio-pestisida, pestisida nabati
PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditas prioritas pembangunan pertanian di
Indonesia setelah padi dan jagung. Di provinsi Sulawesi Selatan, luas panen kedelai tahun
2015 mencapai angka 38.036 ha dengan produksi 67.192 ton dan provitas 12,67 kw/ha
(BPS Sulawesi Selatan, 2016).
Salah satu kendala dalam peningkatan produksi kedelai yang dihadapi oleh petani
adalah serangan hama ulat grayak Spodoptera litura. Hama pemakan daun ini berstatus
penting karena dapat menyebabkan kehilangan hasil hingga 80%, bahkan tanaman puso
bila tidak dikendalikan (Marwoto dan Suharsono 2008). Pada kondisi endemis, dapat
menyebabkan kerusakan daun hingga 100% (Tengkano dan Suharsono 2005; Bhatia et al.
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2008 dalam Sundari dan Sari, 2015). Luas serangan ulat grayak dalam periode 2002-2006
berkisar 1.316 – 2.902 ha (Ditlintan 2008).
Sebagian besar petani masih mengendalikan ulat grayak dengan mengandalkan
insektisida dengan dosis yang cenderung berlebihan (Arifin, 2012), sehingga
menimbulkan gejala resistensi, resurjensi hama, terbunuhnya musuh alami, meningkatnya
residu pada hasil, mencemari lingkungan dan gangguan kesehatan bagi pengguna
(Samsudin, 2008 dalam Rusdy, 2009). Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan arah
kebijakan peningkatan keseimbangan ekosistem dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
dengan menerapkan teknologi pengendalian hama berwawasan lingkungan (Kemtan 2009
dalam Arifin, 2012). Diantara penerapan teknologi pengendalian hama berwawasan
lingkungan yaitu dengan memanfaatkan pupuk bio-organik, bio-pestisida, dan pestisida
nabati.
Pupuk hayati merupakan mikroba hidup yang diberikan ke dalam tanah sebagai
inokulan untuk membantu tanaman menyediakan unsur hara tertentu bagi
pertumbuhannya. Jenis pupuk tersebut sering juga disebut sebagai pupuk mikroba
(Simanungkalit, 2001 dalam Suliasih et al., 2010). Selain itu, bio-pestisida juga
memegang peran penting dalam pengendalian OPT ramah lingkungan. Bio-pestisida
merupakan jenis pestisida yang bahan aktifnya berasal dari makhluk hidup
(mikroorganisme) seperti cendawan, bakteri, nematoda, atau virus. Berbagai
mikroorganisme ini memiliki kemampuan setara dengan pestisida sintetik. Bio-pestisida
yang saat ini banyak digunakan adalah jenis bio-insektisida. Mikroorganisme tersebut
tidak menimbulkan gangguan terhadap hewan atau tumbuhan lainnya, karena umumnya
mempunyai sifat yang spesifik, yaitu hanya menyerang serangga sasaran. Di antaranya
adalah Beauveria sp, Metarrhizium sp, Bacillus thuringiensis, dan Sl-NPV (Spodoptera
litura Nuclear Polyhydrosis Virus) (Soenandar dan Tjachjono, 2013).
Selain bio-pestisida, penggunaan pestisida nabati juga bermanfaat untuk
mengendalikan serangan OPT. Pestisida ini berbahan aktif tunggal atau majemuk. Di
alam terdapat lebih dari 1000 spesies tumbuhan mengandung insektisida, lebih dari 380
spp mengandung zat pencegah makan (antifeedant), lebih dari 270 spp mengandung zat
penolak (repellent), lebih dari 35 spp mengandung akarisida, dan lebih dari 30 spp
mengandung zat penghambat pertumbuhan (Susetyo et al., 2008 dalam Rusdy, 2009).
Kelebihan utama insektisida alami adalah mudah teurai secara cepat, dengan bantuan
komponen alam, seperti sinar matahari, udara, dan kelembaban, sehingga insektisida
alami yang disemprotkan beberapa hari sebelum panen tidak meninggalkan residu
(Sukrasno, 2003 dalam Rusdy, 2009).
Sejak pertanian masih tradisional, petani sudah terbiasa memakai bahan tanaman
yang tersedia di alam untuk mengendalikan OPT. Hasil penelitian di Balitsa Lembang
(2009) menunjukkan, beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan pestisida nabati yaitu
biji Srikaya (Annona squamosa) yang bersifat racun perut dan kontak untuk
mengendalikan aphis, Bengkuang (Pachyrhizus erosus) untuk mengendalikan Plutella
zinckenella, akar Tuba (Derris elliptica), Saliara (Lantana camara), Serai Wangi
(Cymbopogon nardus ), Nilam (Pogostemon cablin), Cengkeh (Syzygium aromaticum),
Nimba (Azadirachta indica), daun Tembakau (Nicotiana tabacum) dan Kacang Babi
(Tephrosia vogelii). Dari semua bahan nabati tersebut, kacang babi dan mimba memiliki
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kemampuan paling tinggi dan hampir sebanding dengan insektisida karbaril dalam
pengendalian hama kumbang. Indiati dan Marwoto (2008) dalam penelitiannya
menyatakan, ekstrak biji mimba 50 g/l air dapat menekan kehilangan hasil Maruca
testulalis sebesar 13-45%. Sukorini (2006) menunjukkan bahwa, pemberian pestisida
nabati dari daun kecubung memberi intensitas serangan terendah (0,53-0,89%) dan
tertinggi pada tanaman brotowali (1,02-1,94%) pada tanaman kubis.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keragaman intensitas serangan ulat
grayak S. litura terhadap aplikasi kombinasi pupuk bio-organik dengan bio-pestisida dan
pestisida nabati pada tanaman kedelai.
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi dan Rancangan Percobaan
Kajian dilakukan di Kel. Balleanging, Kec. Balocci, Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi
Selatan, selama 3 tahun (2012-2014). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok dengan 5-7 perlakuan (kombinasi pupuk organik + bio-insekitisda + pestisida
nabati) dan 3 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah:
Tahun 2012:
1. Ekstrak Buah pinang + kulit biji mete + bunga cengkeh
2. Ekstrak biji mimba + kulit biji mete + bunga cengkeh
3. Ekstrak biji bengkuang + bunga cengkeh + kulit biji mete
4. Ekstrak biji bengkuang + daun tembakau kering + biji mimba
5. Ekstrak daun srikaya + daun sirih + kulit biji mete
6. Insekitisda deltametrin (kontrol).
Tahun 2013 :
1. Biji mimba + kulit biji mete + bunga cengkeh + biourine.
2. Biji mimba + kulit biji mete + bunga cengkeh + MOL (Mikrobat)
3. Biji bengkuang + bunga cengkeh + kulit biji mete + biourin.
4. Buah pinang + kulit biji mete + bunga cengkeh + MOL (Mikrobat)
5. Insektisida deltametrin + pupuk NPK (100 kg/ha)/kontrol
Tahun 2014 :
1. Mikrobat (MOL) + SlNPV
2. Trikoderma + SlNPV
3. Mikoriza + SlNPV
4. Mikrobat (MOL) + SlNPV + Biji Mimba
5. Trikoderma + SlNPV + Biji Mimba
6. Mikoriza + SlNPV + Biji Mimba
7. Insektisida Deltametrin + Pupuk NPK (100 kg/ha)/kontrol
Insektisida nabati dibuat dengan mengekstrak bahan tanaman yang dicampur
aquadest dengan perbandingan 1 kg bahan tanaman + 2 liter aquadest, kemudian disaring
dan disimpan botol plastik. Aplikasi insektisida nabati dengan dosis 5 ml/l air dengan
volume semprot 500 l/ha. Mikoriza dan Trikoderma dibiakan pada pupuk kandang sapi,
kemudian diaplikasikan pada tanaman dengan dosis 25 g/tanaman. SlNPV diekstrak
bersama aquadest dari ulat grayak yang terinfeksi yang dikumpulkan dari lapangan,
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dengan perbandingan 1:5, dan diapkasikan ke tanaman dengan dosis 5 ml/l dan volume
semprot 500 l/ha. Varietas kedelai yang digunakan yaitu Anjasmoro, yang ditanam pada
plot berukuran 6 m x 8 m dengan 2 biji/lubang dan jarak tanam 40 cm x 15 cm. Mikoriza
dan Trikoderma diaplikasikan ke tanaman pada umur 15 hst dengan cara dibenamkan..
Sedangkan insektisida nabati, SlNPV, mikrobat, dan biourin diaplikasikan pada 15, 21, 28,
35, 45, dan 55 hst.
Parameter Pengamatan:

Intensitas serangan pada daun dan polong kedelai.
Rumus yang digunakan:
Z
n1 x v1
I =

I=0
---------------------------- x 100%
ZxN

Keterangan:
I
= Intensitas serangan
n1
= Jumlah tanaman contoh dengan skala v1
v1
= Nilai skala kerusakan contoh ke- i
N
= Jumlah tanaman atau bagian tanaman contoh yang diamati
Z
= Nilai skala kerusakan tertinggi
Nilai Skala:
0
= tidak ada kerusakan pada daun
1
= Kerusakan daun > 0 - 20%
3
= Kerusakan daun > 20 - 40%
5
= Kerusakan daun > 40 - 60%
7
= Kerusakan daun > 60 - 80%
9
= Kerusakan daun > 80 - 100%
Analisis Data
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam
untuk mengetahui pengaruh perlakuan, sedangkan untuk mengetahui pengaruh antar
perlakuan digunakan uji Duncan taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan keragaman intensitas serangan S. litura pada daun kedelai
tahun 2012 tersaji pada Gambar 1. Kombinasi ekstrak biji bengkuang + bunga cengkeh +
kulit biji mete, menghasilkan intensitas serangan terendah yaitu 11,39% pada 25 hst dan
12,22% pada 40 hst yang hampir sama dengan kontrol yang menggunakan insektisida
kima (deltametrin), 13,22-13,32% pada 25 dan 40 HST. Sedangkan intensitas serangan
ulat grayak pada daun kedelai tertinggi ditemukan pada kombinasi Biji bengkuang + daun
tembakau + biji mimba, 20,22% pada 25 HST dan 18,48% pada 40 HST.
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Gambar 1. Intensitas Serangan S.Litura (%) pada Beberapa Jenis Insektisida Nabati
Sumber : Laporan Hasil Pengkajian BPTP Sulsel (2012)
Tinggi-rendahnya intensitas serangan ulat grayak pada 5 perlakuan kombinasi
bahan nabati, sangat dipengaruhi oleh kandungan senyawa-senyawa kimia alami dari
masing-masing bahan tersebut. Semakin banyak dan semakin tinggi kandungan senayawa
kimia dari bahan tersebut, semakin rendah intensitas serangan pada kedelai yang
diakibatkan. Hal ini kemungkinan terjadi pada pada perlakuan kombinasi ekstrak biji
bengkuang + bunga cengkeh + kulit biji mete. Cengkeh mengandung senyawa eugenol
yang tinggi, antara 70-95% (Sumartini, 2008). Cengkeh diklaim dapat memberi pengaruh
toksisitas oral dan repelen serta penghambatan makan terhadap T. castaneum (Ho et al.,
1994 dalam Balfas dan Willis, 2009). Balfas dan Wilis (2009) menunjukkan bahwa
minyak daun cengkeh dapat mengakibatkan kematian larva S. litura mulai hari kedua.
Penyemprotan langsung pada larva dapat mengakibatkan mortalitas lebih tinggi
dibandingkan dengan pencelupan pakan. Kim et al. (2003) dalam Balfas dan Wilis (2009)
menyatakan bahwa minyak bunga cengkeh mempunyai efek fumigan pada tungau D.
farinae (Acari: Dermanyssidae). Oyedemi et al. (2008) dalam Towaha (2012)
menyebutkan mekanisme antimikroba senyawa eugenol yaitu dapat mengganggu fungsi
membran sel, menginaktivasi enzim, menghambat sintesis kitin, sintesis asam nukleat,
dan protein, serta menghambat produksi energi oleh ATP (adenosine triphosphate)
mikroba.
Selain bunga cengkeh, nabati lainnya yang ikut mempengaruhi rendahnya
intensitas seragan ulat grayak adalah kulit biji jambu mete dan bengkuang. Menurut
Tyman (1975) dalam Kusrini dan Ismardiyanto (2003) menyatakan bahwa kulit biji
jambu mete mengandung 32-37 % minyak yang dikenal sebagai minyak laka atau CNSL
(Cashew Nut Shell Liquid). CNSL mengandung senyawa fenol alam yang terdiri dari
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asam anakardat, kardol, 2-metil kardol, dan kardanol. Kubo et al. (1986) dalam
Muzayyinah (2010) menyatakan bahwa asam anakardat merupakan insektisida potensial.
Selanjutnya hasil penelitian Harlita dan Muzayyinah (2002) dalam Muzayyinah (2010)
menunjukkan bahwa kulit biji mete terbukti efektif mempengaruhi organ reproduksi
betina (ovarium) pada keong mas Pomacea canalicullata, dan mengurangi penetasan
telur sampai 70%. Asam anakardat yang terdapat dalam kulit biji mete ternyata
mengandung zat repellent dan antifeedant, dapat diserap dan diedarkan ke dalam sistem
tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat terlindungi dari serangan hama.
Kardinan (2002) dalam Muzayyinah (2010), mengemukakan bahwa CNSL
dengan konsentrasi 1-2% yang diencerkan dengan aseton, mampu membunuh ulat jambu
mete Cricula trinifenestrata dan menghambat penetasan telur. Hasil penelitian Oparaeke
dan Bunmi (2006) menunjukkan kulit kacang jambu mete (Anacardium occidentale L.)
yang digunakan sebagai insektisida pada konsentrasi 2,5%, 5,0%, dan 7,5% per 150 g
benih kacang tanah bambarra (Voandzeia subterranea L.) Verde sangat beracun bagi
Callosobruchus subinnotatus (Pic.) (Bruchidae), dimana tingkat kematian serangga dapat
mencapai 100% dalam waktu 48 jam pada konsentrasi 7,5%, dan mortalitas 100% dalam
72% jam pada konsentrasi 2,5 dan 5,0%. Pertumbuhan oviposisi dan progeni serangga
sangat ditekan, sementara benih dilindungi dari kerusakan oleh bruchid.
Senyawa rotenon dalam bengkuang diduga berkhasiat sebagai larvasida dan teruji
mampu membunuh jentik nyamuk A. aegypti dan larva lalat M. domestica. Rotenon
dilaporkan memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat metabolisme serangga
(Koul & Walia, 2009 dalam Mustika et al. 2016).
Penapisan fitokimia dari ekstrak etanol biji bengkuang menunjukkan hasil yang
positif yaitu mengandung senyawa golongan flavonoid, terpenoid, tanin, dan alkaloid.
Salah satu senyawa golongan flavonoid dari tanaman bengkuang adalah rotenon.
Senyawa ini dilaporkan bersifat insektisida/ larvasida pada beberapa jenis serangga
(Mustika et al., 2016). Hasil penelitian Mustika et al. (2016), juga menyimpulkan bahwa
ekstrak etanol dari biji bengkuang pada konsentrasi 0,25 % memiliki aktifitas larvasida
yang paling efektif terhadap larva C. bezziana dan tidak berbeda nyata dibandingkan
dengan kontrol obat (coumaphos 0,06%). Selain itu, Khasanah (2015) melaporkan bahwa
tepung biji bengkuang memiliki efektivitas yang tinggi terhadap mortalitas Tribolium sp.
hingga mencapai 100% pada perlakuan tepung biji bengkuang 6 gram di akhir
pengamatan.
Hasil-hasil tersebut mengindikasikan bahwa senyawa aktif (rotenon) yang
terdapat dalam biji bengkuang memiliki aktifitas sebagai racun perut dan anti feedant
(Wardhana et al., 2011 dalam Mustika et al. (2016)). Senyawa ini masuk ke dalam tubuh
serangga melalui aliran hemolimfe dan bekerja melalui dua mekanisme yang berbeda.
Mekanisme pertama bekerja dengan menghambat fungsi enzim kolinesterase, sehingga
pemecahan asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat tidak terjadi. Akibatnya, terjadi
penimbunan senyawa asetilkolin pada ujung-ujung saraf, karena sebagian besar
asetilkolin tidak dapat terhidrolisis. Hal tersebut mengakibatkan aktivitas kolinergik
secara berlebihan, karena sel-sel efektor menerima signal-signal secara terus menerus.
Gejala klinis yang tampak pada mekanisme ini adalah depresi saluran pernafasan,
konvulsi serta mengeluarkan cairan dari anus (diare) sebagai respon terhadap peristaltik
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yang meningkat (Mustika et al., 2016). Mekanisme kerja kedua yaitu dengan
menghambat metabolisme energi yang terjadi di mitokondria. Gejala klinis yang terlihat
adalah larva mulai terlihat lemah dan mati secara akut/cepat (Han et al., 2014 dalam
Mustika et al., 2016).
Pada Gambar 2, menunjukkan rata-rata intensitas serangan S. litura pada kajian
yang dilaksanakan pada tahun 2013. Intensitas serangan terendah ditunjukkan pada
perlakuan pestisida nabati biji mimba+kulit biji mete+bunga cengkeh+biourin pada 25 hst
dan 45 hst dengan persentase mendekati perlakun deltametrin/kontrol 6,01% pada 25
HST dan 9,13% pada 40 HST.
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Gambar 2. Intensitas Serangan S.Litura (%) pada Beberapa Jenis Insektisida Nabati yang
Dipadukan Biourin dan Mikrobat
Sumber : Laporan Hasil Pengkajian BPTP Sulsel (2013)
Kombinasi biourin sapi dengan pestisida nabati memberikan dampak positif bagi
pertumbuhan kedelai. Biourin sapi dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman karena
urine sapi mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman, seperti N (0,36%), P 2 O 5
(5,589 mg/l), K 2 O (975,0 mg/l), Ca (25,5 mg/l), dan C-organik (0,706%) (Kamara, 2011
dalam Fattah dan Rahman, 2015). Sukadana (2013) menyatakan bahwa biourine
mengandung mineral S, P, K, Cl dan Na dalam jumlah bervariasi tergantung jenis dan
makan ternak, keadaan fisiologis dan iklim.
Biourin sapi dapat memperbaiki sifat fisik tanah yang difermentasi dengan
menggunakan Azotobacter dan Bacillus sp. Biourin mengandung hormon pertumbuhan
Indol Acetic Acid (IAA) sebesar 1197,6 mg/l, sedangkan urine sapi segar mengandung
IAA hanya sebesar 704,26 mg/l. Hormon IAA berfungsi sebagai auksin utama pada
tanaman (Sutari 2010 dalam Fattah dan Rahman, 2015).
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Intensitas serangan S.litura (% )

Gambar 3 menunjukkan intensitas serangan S. litura terendah pada perlakuan
Mikoriza+SlNPV+Ekstrak Biji Mimba yaitu 7,15% dan tidak berbeda jauh dengan
perlakuan deltametrin/kontrol, sebesar 7,39%. Sedangkan tingkat serangan pada polong
kedelai menunjukkan persentase yang rendah dan beragam berkisar antara 3,19%-3,86%.
Intensitas serangan ulat grayak pada perlakuan tersebut hampir sama dengan kontrol
deltametrin. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak biji mimba dan SlNPV yang
diaplikasikan bersama mikoriza dan MOL, memiliki efektifitas setara deltametrin dalam
menghambat serangan S. litura.
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Gambar 3. Intensitas Serangan S.Litura (%) pada Beberapa Jenis Pupuk Hayati, BioPestisida dan Insektisida Nabati
Sumber : Laporan Hasil Pengkajian BPTP Sulsel (2014).
Khana (1992) dalam Sunarto dan Nurindah (2009) mengemukakan bahwa biji
dan daun mimba mengandung empat senyawa kimia alami yang aktif sebagai pestisida,
yaitu azadirakhtin, salanin, meliatriol, dan nimbin. Senyawa kimia tersebut berperan
sebagai penghambat pertumbuhan serangga, antifeedant, dan repelen bagi serangga.
Menurut Isman (1994) dalam Sunarto dan Nurindah (2009), Azadirakhtin mudah
terabsorbsi oleh tanaman, bekerja secara sistemik, sedikit racun kontak, dan aman bagi
serangga musuh.
Azadirakhtin dalam sistem metabolisme serangga dapat mengganggu sel-sel
neurosekretori yang mengganggu stimulasi protein dan pengaturan metamorfosa.
Gangguan yang berat akan menyebabkan mortalitas larva, sedang gangguan yang ringan
menyebabkan pertumbuhan terhambat (Mordue & Blackwell 1993 dalam Sunarto dan
Nurindah, 2009).
Kombinasi ekstrak biji mimba dengan SlNPV dan mikoriza, menambah
efektivitas pengendalian terhadap ulat grayak. Arifin (2002) dalam Arifin (2012)
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menyatakan bahwa SlNPV mempunyai beberapa sifat yang menguntungkan, antara lain:
(1) memiliki inang spesifik, yakni ulat grayak; (2) tidak membahayakan organisme bukan
sasaran dan lingkungan; (3) dapat mengatasi masalah resistensi ulat grayak terhadap
insektisida; dan (4) kompatibel dengan komponen pengendalian lainnya.
Infeksi NPV dimulai dari tertelannya polihedra oleh ulat bersama pakan. Dalam
saluran pencernaan bersuasana alkalis (pH 9,0 - 10,5), selubung polihedra larut, sehingga
membebaskan virion. Virion menembus dinding saluran pencernaan untuk masuk ke
rongga tubuh, kemudian menginfeksi sel-sel yang rentan. Replikasi virion terjadi di
dalam inti sel. Dalam waktu 1-2 hari setelah polihedra tertelan, hemolimfa yang semula
jernih berubah menjadi keruh. Ulat tampak berminyak, disertai dengan membran
integumen yang membengkak dan warna tubuh menjadi pucat-kemerahan, terutama di
bagian perut. Kemampuan makan menurun, sehingga pertumbuhan lambat. Integumen
ulat yang mati mengalami lisis dan disintegrasi, sehingga sangat rapuh. Jika integumen
robek, dari dalam tubuh ulat keluar cairan hemolimfa berwarna putih-kecoklatan yang
mengandung polihedra. (lgnoffo dan Couch, 1981; Tanada and Kaya, 1993 dalam Arifin,
2002).
Fungi Mikoriza Arbuskular merupakan cendawan obligat dan tidak bersifat
parasit pada inangnya (Brundrett et al., 2008 dalam Masfufah et al., 2016). FMA
bersimbiosis dengan akar dan berperan penting dalam pertumbuhan tanaman, diantaranya
meningkatkan serapan unsur hara P, N, K, Zn, Co, S dan Mo dari dalam tanah,
meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, memperbaiki agregasi tanah,
meningkatkan pertumbuhan mikroba tanah yang bermanfaat bagi inang, serta melindungi
tanaman dari infeksi patogen akar (Sukarno, 2003 dalam Permanasari et al, 2016).
Tanaman yang subur dan sehat mampu menekan OPT (Soenandar dan Tjachjono, 2013).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu bahwa kombinasi
antara bio-pestisida, pestisida nabati dengan pestisida nabati lainnya, cukup efektif dalam
pengendalian hama S.litura. Begitu pula kombinasi antara mikrobat atau biourin dengan
pestisida nabati, cukup efektif untuk mengendalian hama ulat grayak pada kedelai.
Disarankan untuk melanjutkan pengembangan penelitian ini pada tingkat konsentrasi
pestisida nabati yang berbeda, dengan penambahan bahan alami lainnya.
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PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI (ORYZA SATIVA L.)
MENGGUNAKAN SISTEM OLAH TANAH MINIMUM (OTM)
DI LAHAN SAWAH IRIGASI
Lia Hadiawati, Ahmad Suriadi, Titin Sugiati
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat.
Jl. Raya Peninjauan Narmada, Lombok Barat, NTB.
E-mail : lia.hadiawati@yahoo.co.id
ABSTRAK
Olah tanah minimum (OTM) merupakan salah satu praktik pertanian konservasi yang
menjamin kesinambungan pemanfaatan lahan, namun jarang diterapkan di lahan irigasi
karena air relatif cukup untuk melakukan pelumpuran menggunakan sistem olah tanah
sempurna (OTS). Disisi lain, OTM dan tanpa olah tanah (TOT) sudah menjadi kearifan
lokal masyakat NTB yang dikenal dengan sistem budidaya padi gogo rancah. Penelitian
ini bertujuan untuk membandingkan hasil dan pertumbuhan padi pada sistem OTM di
lahan irigasi yang selama ini menggunakan sistem OTS secara intensif. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan yaitu TOT,
OTM, dan OTS yang diulang dalam tiga petak alami pada luasan sekitar 1 ha. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa jumlah anakan, persentase anakan produktif, rata-rata
panjang malai, dan berat kering gabah per rumpun tidak dipengaruhi oleh perlakuan.
Pertumbuhan dan produksi tanaman paling rendah dalam perlakuan TOT. Dibandingkan
dengan OTS (7.051 t/ha), terjadi penurunan berat gabah kering giling (GKG) secara
nyata sebesar 15.90% dalam TOT (5.116 t/ha), namun tidak berbeda nyata dengan OTM
(5.994 t/ha). Rendahnya hasil dalam TOT diduga karena terjadi penurunan jumlah
gabah (24.98%), berat kering malai (31.38%) dan berat kering biomas total (26.86%).
Secara konsisten, OTM memberikan nilai yang berada diatas TOT dan dibawah OTS
dalam setiap parameter, namun tidak berbeda nyata diantaranya. Kecuali berat 1000
gabah isi secara nyata paling tinggi, dan tinggi tanaman secara nyata lebih rendah dari
OTS. Secara berturut-turut indek panen (IP) tertinggi pada OTS (1.196), kemudian OTM
(1.022), dan terendah TOT (0.988).
Kata kunci: Olah tanah Minimum, padi lahan irigasi
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PENDAHULUAN
Tantangan utama pertanian berkelanjutan adalah erosi dan menurunnya
kesuburan tanah. Salah satu penyebabnya adalah metode pengolahan tanah yang telah
dilakukan secara intensif dalam budidaya padi di lahan sawah, terutama di daerah yang
mendapat fasilitas air irigasi. Teknik pengolahan tanah yang umum dilaksanakan oleh
masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah teknik pengolahan tanah
sempurna (OTS). Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pembajakan tanah berkalikali untuk membalik tanah, menghancurkan bongkahan yang besar hingga mejadi
lumpur, dan pembajakan terakhir untuk meratakan lahan.
Sistem OTS merupakan komponen teknologi anjuran dalam progran intensifikasi
padi sawah seperti Bimas, Inmas, Insus dan Supra Insus pada tahun 1980an (Fagi, 1996).
Kemudahan yang dirasakan petani dengan sistem OTS adalah kemudahan dalam
melakukan tanam pindah pada tanah lembek berlumpur, mudah dalam meratakan lahan,
pertumbuhan gulma sedikit sehingga mengurangi biaya tenaga menyiangi, dan produksi
padi tinggi.
Dibalik berbagai kemudahan tersebut, pelumpuran dalam OTS secara terusmenerus selama puluhan tahun dapat merusak struktur tanah yang menyebabkan pori
tanah terputus/tertutup, sehingga laju infiltrasi melambat. Lapisan tanah teratas yang
subur mudah mengalami erosi dan hanyut terbawa air irigasi maupun hujan. Lebih lanjut,
OTS yang diikuti dengan praktik membakar sisa tanaman dan tanpa tambahan pupuk
organik, menyebabkan menurunnya kesuburan tanah. Dampak jangka pajang berupa
terjadinya penurunan produktivitas padi sawah, walaupun takaran pupuk anorganik
semakin tinggi (Kirchhof et al., 2000).
Tidak hanya pada tanaman padi, OTS memberikan dampak negatif pada kualitas
tanah yang ditanami gandum dan jagung. Hasil penelitian menunjukkan lahan yang
menerapkan TOT selama 14 tahun baik monokultur gandum maupun rotasi dengan
jagung di Transvolcanic Belt Mexico menghasilkan tanah dengan kualitas terbaik, dan
hasil gandum dan jangung tertinggi, apabila mengembalikan residu tanaman dalam lahan.
Namun apabila residu tanaman dikeluarkan, maka produksi tanaman menjadi paling
rendah dan karakteristik fisik maupun kimia tanah menurun (Fuentes, M. et al, 2009).
Lebih lanjut Govaerts, et al. (2007) melaporkan bahwa penerapan sistem TOT dengan
pengaturan rotasi tanaman, dan mempertahakan residu tanaman di dalam lahan dapat
meningkatkan kecepatan infiltrasi dan kadar lengas tanah sehingga mampu meningkatkan
hasil sampai 30%. Selain itu perkembangan perakaran jagung lebih baik pada sistem
monokultur dibadningkan dengan apabila residu tanaman tidak dikembalikan ke dalam
lahan
Dengan demikian alternatif dari OTS adalah olah tanah minimum (OTM) atau
tanpa olah tanah (TOT). Kedua metode tersebut biasanya dipraktekkan di lahan tadah
hujan di NTB. Luas panen padi di lahan tadah hukan pada tahun 2015 di NTB adalah
54.606 Ha yang berkontribusi pada produksi beras NTB sebesar 207.185 ton (BPS,
2016). Sebagain besar lahan tersebut menerapkan sistem budidaya padi gogo rancah
dengan sistem OTM dan TOT. Pada tahun-tahun El-nino dimana musim kemarau
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menjadi lebih panjang dan pasokan air irigasi berkurang, lahan-lahan di daerah hilir
potensial menerapkan OTM dan TOT dengan berbagai keuntungan yang dimiliki.
Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan OTM dan
TOT yang benar dilaporkan dapat meningkatkan hasil, mengurangi biaya produksi,
mengurunkan tingkat erosi dan berbagai bentuk degradasi lahan lainnya, yang
kesemuanya menguntungkan bagi sumber daya alam yang lestari (Hobbs, 1997). Secara
lebih detail, beberapa keuntungan langsung bagi petani yang menerapkan TOT dan OTM
adalah kualitas pertumbuhan tanaman dan hasil panen tidak berbeda dengan penanaman
padi biasa, menghemat biaya persiapan lahan sampai 15%, yang juga mengurangi biaya
produksi, menghemat waktu musim tanam sampai satu bulan, artinya jumlah penanaman
dalam satu tahun air ditingkatkan, mengurangi pemakaian air hingga 20%, mempermudah
kemungkinan penanaman secara serempak sehingga konsep pengendalian hama terpadu
(PHT) padi sawah dapat diterapkan dan baik (Lamid, 2011; Jayawardena et al, 2008;
Yadav, et al, 2013).
Namun terdapat resiko berupa berkembangnya gulma yang tinggi apabila
penyiangan atau penggunaan herbisida sebelum tanam tidak sempurna. Gulma dapat
dikendalikan dengan herbisida seperti glyphosate 2-3 hari sebelum tanam, yaitu saat
gulma tumbuh aktif dan tidak stress. Jika gulma sedang stress air maka lahan diari 5-7
hari sebelum disemprot. Dengan mempertimbangan berbagai keuntungan yang diperoleh,
dan teknik penangan resiko yang mudah dan terjangkau bagi petani, maka sistem TOT
dan OTM perlu digalakkan juga di lahan sawah irigasi.
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil dan pertumbuhan padi pada
sistem OTM dan TOT di lahan irigasi yang selama ini menggunakan sistem OTS secara
intensif di NTB. Dalam jangka panjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat
mengembaikan kesuburan tanah dengan mengurani pencucian unsur hara dan jumlah
sendimen terangkut akibat pelumpuran dalam OTS. Pada gilirannya diharapakan dapat
mengurangi pencemaran perairan, pendangkalan saluran air atau sungai, mengurangi
emisi, dan memungkinkan untuk peningkatan luas sawah garapan dari jumlah air yang
dapat dihemat.
BAHAN DAN METODE
Percobaan dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2017 di lahan seluas 2 Ha
milik petani anggota kelompok Tunggal Angen, Dusun Bagek Nunggal – Desa Ubung,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah – NTB. Lahan tersebut berada pada
ketinggi 78 meter diatas permukaan laut (dpl) yaitu terletak pada koordinat S 8040’13.03”
x E 116011’.43.73”. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan tiga perlakuan pengolahan tanah, yaitu (1) tanpa olah tanah
atau TOT, (2) olah tanah minimum atau OTM, dan (3) olah tanah sempurna (OTS). TOT
dilaksanakan tanpa pembalikan atau penggemburan tanah, gulma dikendalikan dengan
aplikasi herbisida Polaris dengan dosis 5 liter/ha. Setelah gulma mati (5-7 hari setelah
penyemprotan), air dimasukkan ke petakan sawah dan dipertahankan selama 4 hari
sampai tanah lunak dan bisa ditanami. Pada OTM dilakukan satu kali
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pembajakan/pembalikan tanah, sedangkan pada OTS dilakukan dua kali, kemudian tanah
diratakan dan dibiarkan tergenang sampai waktu tanam.
Bibit padi varietas Inpari 32 ditanam pindah pada umur 15 hari setelah semai.
Jumlah bibit sekitar 2–3 bibit per lubang dalam sistem tanam jajar legowo (jarwo) 2:1
yaitu jarak tanam 25 x 12.5 x 50 cm. Pupuk urea sebanyak 200 kg/ha diaplikasin dua kali
saat umut 15 dan 45 hari setetelah tanam (HST), sedangkan pupuk NPK phonska
sebanyak 200 kg/ha siberikan satu kali (15 HST). Pemeliharaan berupa pengairan,
penyiangan dan pengendalian hama penyakit dilakukan sama untuk semua petak
perlakuan. Pengamatan hasil diperoleh dari data ubinan pada ukuran 6 m2 sebanyak 3
ulangan pada tiap petak, sementara data pertumbuhan dan komponen hasil diperoleh dari
sampel 5 rumpun yang diambil secara acak pada tiap petak ulangan. Data yang terkumpul
dianalisis secara deskriptif dan analisis ragam menggunakan one-way analysis of variance
dalam program SPSS versi 17.0, dilanjutkan dengan uji LSD dan Duncan test pada taraf
5% untuk perlakuan yang berbeda nyata.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesuburan tanah
Beberapa sifat fisik dan kimia tanah pada lokasi peneltian ditampilkan dalam
Tabel 1. Hasil analisis mengidikasikan bahwa kesuburan tanah di lokasi penelitian sangat
rendah, ditunjukkan dengan kandungan C-organik sangat rendah dan hara makro (N, P,
dan K) rendah sampai sedang. Kondisi isi merupakan tipical kondisi lahan sawah di
daerah tropis yang telah dikelola dalam waktu lama.
Selain itu, tekstur tanah yang didominasi pasir dengan KTK rendah sangat umum
dijumpai pada lahan yang telah mengalami erosi pada lapisan olah. Salah satu faktor
pemicu erosi tanah adalah praktik OTS yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,
sehingga sebagain besar humus dan partikel liat terhanyut selama proses pelumpuran.
Pengolahan tanah mempengaruhi kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman dengan
merubah properti fisik, kimia dan biologi tanah. Pembajakan dalam OTS akan
menurunkan buk density tanah (pb), penetration resistance (PR), dan meningkatkan pori
makro tanah (Engin, 2009).
Penerapan OTM atau TOT pada kondisi lahan miskin seperti di lokasi penelitian
ini perlu dipertimbangkan untuk mengurangi erosi dan mengambalikan kesuburan tanah.
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Tabel 1. Hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah di Dusun Bagek Nunggal, Desa Ubung,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB
Parameter
Metoda
Hasil Pengujian
Kriteria
pH- H 2 O
pH-meter
6.45
Agak masam
KTK (cmol/kg)
Perkolasi
0.07
Rendah
C-organik (%)
Kurmish
0.30
Sangat rendah
N-total (%)
Kjeldahl
0.17
Rendah
P 2 O 5 -Bray (ppm)
Bray
9.45
Sedang
K-dd (cmol/kg)
AAS
0.33
Sedang
Na-dd (cmol/kg)
AAS
0.46
Sedang
Ca-dd (cmol/kg)
AAS
6.33
Sedang
Mg-dd (cmol/kg)
AAS
1.09
Sedang
Pasir (%)
Hidrometer
66
Lempung berpasir
Debu (%)
Hidrometer
20
Liat (%)
Hidrometer
14
Pertumbuhan padi
Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pengolahan tanah berpengaruh
nyata terhadap peubah pada pertumbuhan padi, kecuali jumlah anakan, persentase anakan
produktif, dan panjang malai (Tabel 2). Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan perlakuan
OTS memberikan nilai paling tinggi pada semua parameter yang diamati, sebaliknya,
nilai paling rendah terapat pada perlakuan TOT. Secara konsisten, nilai pada perlakuan
OTM berada lebih tinggi daripada TOT, kecuali parameter tinggi tanaman.
Tabel 2. Pengaruh Sistem Pengolahan Tanah Terhadap Tinggi Tanaman, Jumlah
Anakan, Persentase Anakan Produktif, Panjang Malai, Berat Kering Biomas
(Batang, Daun, Malai) Padi Varietas Inpari 32 di Lahan Sawah Dusun Bagek
Nunggal, NTB, MK I 2017
Parameter
TOT
OTM
OTS
Tinggi tanaman (cm)
102.160 ab 98.400
a 104.280 b
Jumlah anakan/rumpun
14.800
18.200
19.600
Persentase anakan produktif (%)
96.430
93.670
100.000
Rata-rata panjang malai (cm)
17.986
18.578
19.514
Berat kering batang (gr)
17.392 a
28.956 ab
38.294 b
Berat kering daun (gr)
4.820 a
9.468
b
9.208 b
Berat kering malai (gr/rumpun)
1.520 a
2.284 ab
2.910 b
Berat kering biomas diatas permukaan
65.206 a
99.048 ab 113.106 b
tanah (gr)
Keterangan: TOT = Tanpa Olah Tanah, OTM = Olah Tanah Minum, OTS = Olah
Tanah Sempurna. Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam
baris yang sama, tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada
taraf uji α= 0.05
Perlakuan OTM secara nyata memberikan nilai yang lebih rendah daripada
perlakuan OTS, akan tetapi secara statistik (p = 0,05) tidak berbeda nyata dibandingkan
dengan OTS. Kecuali pada parameter tinggi tanaman dimana tanaman tumbuh lebih
pendek sekitar 5.9 cm daripada perlakuan OTS. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Das, et al (2014) di North Eastern Hill – India. Das
melaporkan bahwa minimum tillage memberikan nilai yang hampir sama atau tidak
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berbeda nyata secara statistik dengan perlakuan konvensional tillage/OTS pada parameter
tinggi tanaman, berat biomas dan jumlah anakan.

Gambar 1. Pengaruh Perlakuan Pengolahan Tanah Terhadap Berat Kering Daun, Batang,
Malai, dan Biomas Total (Gr) Padi Varietas Inpari 32 di Dusun Bagek
Nunggal, NTB, MK I 2017
Dibandingkan dengan perlakuan OTS, perlakuan TOT memberikan nilai yang
secara nyata paling rendah seperti yang ditampilkan dalam Gambar 1. Penerapan TOT
pertama kali menyebabkan pertumbuhan padi sangat lamban, digambarkan dengan berat
kering batang, daun, malai dan biomas menurun secara berurutan sebesar 20. 90 gr, 4.39
gr, 1.39 gr, dan 47.91 gr dibandingkan dengan perlakuan OTS.
Dengan demikian, TOT tidak dianjurkan untuk langsung diterapkan pada lahan
sawah yang telah lama mempraktikkan OTS. Hal tersebut disebabkan karena telah
rusaknya struktur tanah akibat pengolahan tanah yang merupakan salah satu faktor
rendahnya jumlah dan keanekaragaman biota dalam tanah (Lupwayi, N.Z. et al, 2001).
Dengan mempertimbangkan penampilan pertumbuhan tanaman, sebagai langkah awal,
OTM lebih berpeluang untuk diterapkan pertama jika ingin menerapkan pertanian
konservasi dalam budidaya padi di lahan sawah. Walaupun hasil penelitian Jayawardena,
et al (2008) menunjukkan TOT tidak mempengaruhi hasil padi secara nyata selama enam
musim tanam, namun dibutuhkan waktu sampai enam tahun untuk menerapkan OTM dan
TOT agar dapat meningkatkan makroagregat, biomas dan keanekaragaman mikroba tanah
(Lupwayi, N.Z. et al, 2001).
Hasil dan Komponen Hasil Padi
Analisis statistik menunjukkan pengolahan tanah mempengaruhi hasil dan semua
komponen hasil padi, kecuali berat kering gabah/rumpun (Tabel 3). Perlakuan TOT
memberikan nilai persentase gabah isi, berat 1000 gabah isi, jumlah gabah/rumpun, berat
kering gabah/rumpun, berat gabah kering giling (GKG) dan Indeks Panen (IP) secara
nyata paling rendah.
Perlakuan OTM memberikan nilai persentase gabah isi dan berat 1000 gabah isi
tertinggi yaitu 87.89% dan 29.32 gr, namun nilai tersebut tidak berbeda nyata (p = 0.05)
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dengan nilai dalam OTS. Demikian pula dengan jumlah gabah, berat GKG, dan IP yang
lebih tinggi dalam OTS, tidak berbeda nyata dengan niai dalam perlakuaan OTM. Hasil
penelitian De Datta, et al (1979) menyimpulkan bawa OTM merupakan alternative
pengolahan tanah selain konvensional tillage/OTS di lahan sawah. Hal tersebut
didasarkan pada hasil gabah yang tidak berbeda nyata antara pada OTM baik pada
kondisi terus tergenang maupun konvesional. De Datta juga melaporkan bahwa hasil
gabah paling rendah pd TOT akibat infestasi gulma P. Distichum dan Scirpus maritimus.
Tabel 3. Pengaruh Sistem Pengolahan Tanah Terhadap Persentase Gabah Isi, Berat 1000
Gabah Isi, Jumlah Gabah, Berat Kering Gabah/Rumpun, Berat Gabah Kering
Giling, dan Indeks Panen Padi Varietas Inpari 32 di Lahan Sawah Dusun Bagek
Nunggal, NTB, MK I 2017
Parameter
TOT
OTM
OTS
Persentase gabah isi (%)
81.682 a
87.896 ab
74.490 b
Berat 1000 gabah isi (gr)
27.342 a
29.318
b
27.100 a
Jumlah gabah/rumpun
1511.800 a 1892.200 ab 2518.400 b
Berat kering gabah/rumpun (gr)
35.536
50.478
55.632
Berat gabah kering giling (t/ha)
5.116 a
5.994 ab
7.051 b
Indeks panen (IP)
0.988 a
1.022 ab
1.196 b
Keterangan: TOT = Tanpa Olah Tanah, OTM = Olah Tanah Minum, OTS = Olah
Tanah Sempurna. Angka yang diikuti dengan huruf yang sama dalam
baris yang sama, tidak berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada
taraf uji α= 0.05

Gambar 2. Pengaruh Perlakuan Pengolahan Tanah Terhadap Persentase Gabah Isi, Berat
1000 Gabah Isi, KGK, dan IP Padi Varietas Inpari 32 di Dusun Bagek
Nunggal, NTB, MK I 2017
Dalam Gambar 2. terlihat bahwa persentase gabah isi dan berat 1000 gabaj isi
pada perlakuan OTM yang lebih tinggi, akan tetapi jumlah dan berat kering gabah total
dalam perlakuan OTS paling tinggi diantara yang lain. Komponen produksi tersebut
menyumbangkan hasil gabah kering giling (GKG) secara nyata paling tinggi pada sistem
OTS (7.05 t/h) dan paling rendah pada sistem TOT (5.12 t/ha), atau penurunan produksi
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GKG mencapai 15.5%. Berat GKG OTS dan OTM tidak berbeda nyata berdasarkan hasil
uji lanjut walaupun terdapat penurun GKG sebesar 8.5%. Angka tersebut diikuti dengan
besaran indek produksi (IP) yang terendah pada sistem TOT, kemudia OTM , dan
tertinggi pada sistem OTS.
KESIMPULAN
1. Perlakuan pengolahan tanah tidak secara nyata mempengaruhi jumlah anakan,
persentase anakan produktif, rata-rata panjang malai, dan berat kering gabah per
tumpun
2. Pertumbuhan dan hasil padi terendah pada perlakuan TOT, kemudian diikuti oleh
perlakuan OTM. Walaupun perlakuan OTM memberikan nilai yang lebih rendah
daripada OTS, namun tidak berbeda nyata secara signifikan.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. NTB dalam angka. 59-80 p.
Das, A., R. Lal, D,P. Patel, R.G. Idapuganti, J. Layek, S.V. Ngachan, P.K. Ghosh, J.
Bordoloi, and M. Kumar. 2014. Effect of tillage and biomas on soil quality and
productivity of lowland rice cultivation by small scale farmers in Noth Eastern
India.
Diakses
pada
tanggal
18
Agustus
2017
di
https://www.researchgate.net/publication/263127644_Effects_of_tillage_and_biom
ass_on_soil_quality_and_productivity_of_lowland_rice_cultivation_by_small_scal
e_farmers_in_North_Eastern_India
De Datta, S.K., Boltonand, F.R. and Lin, W.L. 1979. Prosoect for using minimum and
zero tillage in tropical lowland rice. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 di
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-3180.1979.tb01511.x/full
Engin, O. 2009. Long term conventional tillage effect on spatial variability of some soil
physical properties. J. Sust. Agric. 33 (2), 142-373p.
Fagi, A.M. 1996. Efficient Water Use Movement. Ministry of Agriculture, Republic of
Indonesia, Jakarta. 9 pp.
Fuentes, M., Govaerts, B., Leon, F.D., Hidalgo, C., Dendooven, L., Sayre, K.D. and
Etchevers, J. 2009. Fourteen years of appliying zero and conventional tillage, crop
rotation and residue managemenet system and its effect on physical and chemical
soil quality. https://doi.org/10.1016/j.eja.2008.10.005 . Diakses pada tanggal 18
Agustus
2017
di
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1161030108001214
Govaerts, B., Fuentes, M., Mezzalama, M., Nicol, J.M., Deckers, J., Etchevers, J.D.,
Sandoval, B.F. and Sayre, K.D. Infiltration, soil moisture, root rot and nematode
populations after 12 years of different tillage, residue and crop rotation
management. https://doi.org/10.1016/j.still.2006.07.013. Diakses pada tanggal 18
887

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Agustus
2017
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198706001681

di

Hobbs, P.R., G.S. Giri and P. Grace. 1997. Reduced and zero-tillage option for the
establishment of wheat after rice in South asia. Dev. Plant Breeding 6, 455-465p
Jayawardena, S.N., Abeysekera, S.W., Gunathilaka, N. and Herath, H.M.J.K. n.d.
Potential for Zero-tillage technique in rice and other field crop cultivation in ricebased cropping system in the dry and intermediate zones of Sri Lanka. Dikases
pada tanggal 18 Agustus 2017 di http://publications.iwmi.org/pdf/H042895.pdf
Kirchhof, G., S. Priyono, W.H. Utomo, T. Adisarwanto, E.V. Dacanay, H.B. So. 2000.
The effect of soil puddling on the soil physical properties and the growth of rice
and post-rice crops. Soil Till. Res. 56, 37-50.
Lamid, Z. 2011. Integrasi pengendalian gulma dan teknlogi tanpa olah tanah pada usaha
tani padi sawah menghadapi perubahan iklim. Pengembangan Inovasi Pertanian 4
(1), 14-28p.
Lupwayi, N.Z., Arshad, M.A., Rice, W.A. and Clayton, G.W. 2001. Bacterial diversity in
water-stable aggregates of soils under conventional and zero tillage management.
https://doi.org/10.1016/S0929-1393(00)00123-2. Diakses pada tanggal 18 Agustus
2017 di http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139300001232
Yadav, G.S., S.B. Babu, M. Data, A. Das, P. Saha. 2013. Zero tillage cutivation of lentil
in lowland rice fallow. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2017 di
https://www.researchgate.net/publication/306323001_Zero_Tillage_Cultivation_of
_lentil_in_lowland_rice_fallow

888

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

KARAKTERISTIK MORFOLOGI GENERATIF DAN
HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA VARIETAS PADI LOKAL
LOMBOK SEBAGAI SUMBER KEKAYAAN PLASMA NUTFAH
Eka Widiastuti dan Muji Rahayu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB
Jl. Raya Peninjauan Narmada Lombok Barat – NTB 83371
Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620
email. erlisitueka@gmail.com
1

ABSTRAK
Karakteristik padi lokal harus diketahui secara jelas dalam pemanfaatannya sebagai
sumber plasma nutfah pada kegiatan pemuliaan termasuk karakter generatif seperti
bulir, gabah dan beras. Pengetahuan tentang karakter padi lokal dapat diketahui melalui
kegiatan karakterisasi dan analisis kekerabatan. Penelitian dilakukan untuk
mengkarakterisasi bagian generatif dan mengetahui hubungan kekerabatan antara padi
lokal Lombok berdasarkan keragaman morfologi generatif (bulir, gabah dan beras).
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2013 sampai Desember 2013. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan parameter kualitatif
dan kuantitatif meliputi eksplorasi, karakterisasi dan analisis kekerabatan. Kegiatan
eksplorasi dilakukan di 2 kabupaten di Pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok Utara
(Kec. Bayan) dan Kabupaten Lombok Timur (Kec. Sambelia dan Kec. Jerowaru).
Analisis kekerabatan (clustering) terhadap data karakteristik morfologis bagian generatif
padi lokal Lombok dilakukan dengan analisis kluster (gerombol) dengan metode
aglomeratif. Varietas padi lokal yang digunakan adalah Jeringo, Pare Pria, Pare Lobak
dan Pare Kumah.. Pengamatan karakteristik morfologi dilakukan pada bagian generatif
tanaman (bulir, gabah, beras). Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat padi lokal
Lombok memiliki keanekaragaman karakter bagian generatif baik pada bulir, gabah
maupun beras, yang berdasarkan analisis kekerabatan dikelompokkan dalam golongan
Oryza sativa indica dan Oryza sativa javanica berdasarkan indikator karakter
keberaadaan ekor baik pada bulir maupun gabah. Varietas Jeringo memiliki kekerabatan
dekat dengan Pare Pria (53,91%).
Kata kunci: Padi lokal Lombok, varietas, kekerabatan.
PENDAHULUAN
Varietas dengan kemampuan toleransi yang baik pada kondisi lingkungan baik
berupa keragaman wilayah, topografi tanah, ketersediaan air dan iklim dikenal dengan
varietas lokal (landrace). Pada daerah habitat asli padi lokal, masyarakatnya telah
membudidayakan padi lokal secara turun temurun sehingga memiliki kemampuan
adaptasi yang baik. Toleransi padi lokal terhadap berbagai kondisi cekaman biotik
maupun abiotik diperoleh dari adaptasi genotip yang baik sehingga menghasilkan varietas
padi lokal dengan keunggulan genetik tertentu yang digunakan sebagai sumber plasma
nutfah padi unggul.
Pada beberapa daerah, budidaya padi lokal masih cukup diminati karena secara
alami padi lokal memiliki keunggulan seperti toleran terhadap cekaman abiotik,
ketahanan terhadap hama dan penyakit dan memiliki kualitas beras yang baik dengan
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harga jual yang tinggi menurut Singh, et. al. 2000, bahwa beberapa varietas lokal
memiliki genetik mutu rasa nasi yang baik, ketahanan terhadap hama dan penyakit serta
toleran terhadap cekaman lingkungan suboptimal. Padi lokal memiliki keunggulan seperti
hasil yang stabil, input rendah, bentuk gabah kecil ramping yang disukai petani dan
konsumen (Iskandar, 2001). Keunggulan genetik tersebut belum mampu memacu
pengembangan padi lokal secara luas. Keberadaan varietas lokal semakin terdesak dengan
adanya penanaman varietas unggul baru dengan produktivitas tinggi yang semakin
intensif guna mendorong produksi pangan nasional. Petani kurang tertarik
membudidayakan padi lokal karena umumnya kurang respon terhadap pemupukan,
mudah rebah, umur panen panjang dan potensi hasil rendah.
Varietas lokal sebagian besar tidak memiliki nilai komersial tetapi beberapa
teridentifkasi memiliki genetik unggul yang dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan
tanaman. Keunggulan spesifik yang dimiliki varietas lokal yang dimanfaatkan melalui
program pemuliaan dapat meningkatkan nilai varietas lokal. Hawkes, et al., 2000
menyatakan bahwa varietas lokal merupakan salah satu unsur plasma nutfah yang
berfungsi sebagai sumber genetik tanaman dan menurut Abdullah (2008) beberapa
penelitian telah menghasilkan galur – galur harapan padi dengan gabah hampa lebih
sedikit dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit utama tanaman dengan
menggunakan padi liar dan padi lokal sebagai tetua. Namun pemanfaatan varietas lokal
belum intensif digunakan sebagai tetua dalam program pemuliaan. Pemulia cenderung
memilih tetua dari varietas unggul supaya keturunan persilangan memiliki tipe dan
morfologi tanaman yang menyerupai varietas unggul sehingga memudahkan seleksi.
Pentingnya keberadaan keragaman padi lokal dengan sifat unggul sebagai
kekayaan plasma nutfah perlu dilestarikan. Keaneragaman genetik yang tinggi pada padi
lokal perlu diidentifikasi untuk mengetahui keunggulan genetik dan memudahkan
pemanfaatannya dalam kegiatan pemuliaan. Mobilitas padi lokal antar daerah sangat
tinggi sehingga banyak ditemui padi lokal yang memiliki karakter yang sama namun
dengan nama yang berbeda sehingga karakterisasi morfologi penting dilakukan untuk
memudahkan pengelompokan dan mengetahui hubungan kekerabatan di antara padi lokal
yang ada.
Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam pengelompokan adalah karakter
generatif yaitu bulir, gabah dan beras. Bagian generatif tanaman dapat digunakan sebagai
indikator jauh dekatnya kekerabatan diantara varietas padi. Jumlah gabah per malai,
bentuk gabah, warna gabah dan permukaan gabah dapat digunakan merupakan ciri
morfologi karakter generatif (Lesmana, et. al. 2004) yang digunakan untuk mengetahui
kekerabatan varietas padi. Setiap varietas padi lokal memiliki persamaan atau perbedaan
ciri/ karakter yang dapat digunakan untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan
kekerabatan diantara varietas – varietas padi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkarakterisasi bagian generatif dan
mengetahui hubungan kekerabatan antara padi lokal Lombok berdasarkan keragaman
morfologi generatif (bulir, gabah dan beras).
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METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2013 sampai Desember 2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan parameter
kualitatif dan kuantitatif meliputi eksplorasi, karakterisasi dan analisis kekerabatan.
Kegiatan eksplorasi dilakukan di 2 kabupaten di Pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok
Utara (Kec. Bayan) dan Kabupaten Lombok Timur (Kec. Sambelia dan Kec. Jerowaru).
Kegiatan koleksi dilakukan dengan mengumpulkan bagian generatif (bulir, gabah dan
beras) padi lokal sebagai sampel karakterisasi.
Bahan penelitian adalah 4 (empat) bagian generatif padi lokal Lombok yaitu
Jeringo (Sambelia, Lombok Timur), Pare Pria (Bayan, Lombok Utara), Pare Lobak dan
Pare Kumah (Jerowaru, Lombok Timur). Alat yang digunakan antara lain penggaris, alat
tulis, alat penghitung (counter), kamera, kertas millimeter, Panduan Sistem Karakterisasi
dan Evaluasi Tanaman Padi 2003.
Kegiatan karakterisasi dilakukan langsung pada materi koleksi yang diperoleh
dari lokasi eksplorasi dengan mengamati ciri/ karakter morfologi sampel tanaman berupa
bagian generatif tanaman padi lokal baik pada bulir, gabah maupun beras. Karakter yang
diamati adalah jumlah bulir dalam 1 malai, bentuk bulir, ukuran bulir, permukaan bulir,
warna permukaan bulir, keadaan ujung bulir, ekor pada ujung bulir, panjang ekor pada
ujung bulir, warna ekor pada ujung bulir, warna tangkai bulir, bentuk gabah, ukuran
gabah, permukaan gabah, keadaan ujung gabah, ekor pada ujung gabah, panjang ekor
pada ujung gabah, warna ekor pada ujung gabah, warna tangkai gabah, kerontokan gabah,
bentuk beras, ukuran beras dan warna beras.
Data hasil karakterisasi selanjutnya dianalisis untuk mengetahui hubungan
kekerabatan antara varietas padi lokal menggunakan metode Complete Linkage Euclidean
Distance program Minitab 16. Analisis data menghasilkan analisis kelompok (cluster)
berupa dendogram. Dendogram selanjutnya di interpretasikan dalam bentuk cluster yang
menggambarkan kedekatan masing objek secara aglomeratif (Sartono et al. , 2003).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakter dan Keragaman komponen generatif padi lokal
Karakter morfologi yang diamati pada bulir yaitu panjang malai, jumlah
bulir/malai, bentuk, ukuran, permukaan, warna permukaan, keadaan ujung permukaan,
ekor pada ujung permukaan (keberadaan, panjang dan warna), panjang tangkai, serta
warna tangkai bulir. Seluruh karakter ini menunjukkan perbedaan pada tiap varietas padi,
hal ini terjadi karena setiap varietas berasal dari latar belakang dan faktor genetik yang
berbeda. Pada karakter jumlah bulir/malai, semua varietas padi lokal yang dikarakterisasi
memiliki jumlah bulir yang sedikit. Padi lokal umumnya memiliki jumlah bulir yang
sedikit sehingga potensi hasil dan produktivitasnya rendah dibandingkan dengan varietas
unggul baru, sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya minat
petani untuk mengembangkan padi lokal.
Hasil karakterisasi bulir empat varietas padi lokal Lombok menunjukkan bahwa
semua varietas memiliki bentuk bulir sedang (4 varietas), ukuran bulir panjang (2
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varietas) dan sangat panjang (1 varietas) dengan sebagian besar memiliki tipe permukaan
bulir pannose (3 varietas), permukaan bulir semua varietas berwarna hijau kekuningan (4
varietas) dan sebagian besar tidak memiliki titik pada ujung bulir (3 varietas).
Keberadaan ekor merupakan karakter dominan yang menjadi pembatas antara
varietas padi lokal Lombok sesuai dengan Soemartono, et. al, 1972, bahwa perbedaan
mendasar antara padi Indica (bulu) dan padi Javanica (cere) yang mudah diamati adalah
ada tidaknya ekor pada gabah karena padi cere tidak memiliki ekor sedangkan padi bulu
memiliki ekor. Berdasarkan pengelompokan tersebut maka padi lokal yang memiliki ekor
pada ujung bulir yaitu Jeringo, Pare Pria, dan Pare Kumah termasuk dalam kelompok
Oryza sativa Javanica sedangkan Pare Lobak yang tidak memiliki ekor pada ujung
bulirnya termasuk dalam kelompok Oryza sativa Indica. Hal ini sejalan dengan Grist,
1986 yang menggolongkan kelompok Oryza sativa ke 2 sub kelompok, O. sativa Indica
dan O. sativa Javanica.
Tabel 1. Karakteristik Keberadaan Ekor, Ukuran Ekor dan Warna Ekor pada Bulir
Varietas Padi Lokal Lombok
Varietas padi
Keberadaan ekor
Ukuran ekor
Warna ekor
Jeringo
Ada
Panjang
Kuning kecoklatan
Pare Pria
Ada
Pendek
Kuning
Pare Lobak
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pare Kumah
Ada
Sedang
Kuning kecoklatan
Sumber. Tabulasi data primer, 2013
Hasil pengelompokan karakterisasi pada bagian gabah 4 varietas padi lokal
menunjukkan bahwa sebagian besar padi lokal memiliki bentuk gabah sedang (3
varietas), berukuran pendek (2 varietas) dan sedang (2 varietas), tipe permukaan gabah
pannose (3 varietas), warna permukaan gabah kuning kecoklatan (3 varietas) tanpa titik
pada ujung gabah (3 varietas), warna tangkai gabah kuning kecoklatan (4 varietas) dan
kerontokan gabah sukar (4 varietas). Karakter gabah memiliki tingkat keberagaman yang
tinggi diantara varietas padi lokal namun karakter gabah yang sangat menentukan
kelompok padi lokal adalah keberadaan ekor, ukuran ekor dan warna ekor (Tabel 2)
Tabel 2. Karakteristik Keberadaan Ekor, Ukuran Ekor dan Warna Ekor pada Gabah
Varietas Padi Lokal Lombok
Varietas padi

Keberadaan ekor

Ukuran ekor

Warna ekor

Jeringo
Ada
Panjang
Coklat tua
Pare Pria
Ada
Sedang
Kuning kecoklatan
Pare Lobak
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Pare Kumah
Ada
Sedang
Merah kecoklatan
Sumber. Tabulasi Data Primer, 2013
Menurut Irawan, et. al., 2008 karakter morfologis gabah yang dapat digunakan
untuk membedakan berbagai padi lokal adalah bentuk, ukuran, permukaan, warna
permukaan, keadaan ujung permukaan, ekor pada ujung permukaan (keberadaan, panjang
dan warna), panjang tangkai, warna tangkai, serta kerontokan gabah. Padi yang
dibudidayakan saat ini terbagi menjadi 4 golongan yaitu padi dengan ciri umumnya gabah
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ramping dan tidak berbulu (Indica), padi dengan ciri gabah besar dan berbulu (Javanica),
padi dengan ciri gabah bulat, tidak berbulu dan berukuran sedang (Japonica) dan padi
intermediate atau hibrida (Badan Litbang Pertanian dan Komisi Nasional Plasma Nutfah,
2003).
Empat varietas padi lokal Lombok memiliki karakter gabah yang sukar rontok.
Sebagian besar varietas padi lokal memiliki kerontokan gabah yang sukar. Mudah dan
sukar tingkat kerontokan gabah dipengaruhi oleh faktor genetik. Perbedaan posisi bagian
tanaman tempat gabah menyebabkan adanya perbedaan kerontokan gabah. Pada padi
Javanica gabah lepas dari malai pada bagian bawah gluma sedangkan pada padi Indica
bagian tempat gabah lepas terletak di atas gluma (Gould, 1968, Hitchcock, 1971 in
Makarim, et. al., 2009. Kondisi disebabkan oleh perbedaan komposisi penyusun sekam
yang membungkus biji pada gabah pada golongan padi. Pada padi Javanica sekam terdiri
atas gluma rudimenter dan sebagian dari tangkai gabah (pedicel) sedangkan pada padi
Indica sekam dibentuk oleh palea, lemma mandul dan rakhilla (Chang dan Bardenas,
1976; Yoshida, 1981 in Makarim, et. al., 2009).
Karakter morfologis beras yang dapat digunakan untuk membedakan kelompok
padi lokal adalah bentuk, ukuran, warna permukaan, serta ada/tidaknya zat perekat
(glutinous) pada permukaan beras (Irawan, et. al., 2008).
Tabel 3. Karakteristik Morfologi Beras pada Varietas Padi Lokal Lombok
KLASIFIKASI
VARIETAS PADI
Membulat (bold)
Sedang (Medium
Pendek (short)
Sedang (Medium
Panjang (long)
Putih
Putih kehijauan
Putih kecoklatan
Merah kecoklatan
Hitam

Bentuk Beras pada Varietas Padi
Jeringo, Pare Pria, Pare Lobak
Pare Kumah
Ukuran Beras pada Varietas Padi
Jeringo, Pare Pria, Pare Lobak
Pare Kumah
Warna Permukaan Beras pada Varietas Padi
Jeringo, Pare Pria, Pare Lobak, Pare Kumah
-

Sumber. Tabulasi Data Primer, 2013
Hasil karakterisasi pada bagian beras menunjukkan bahwa sebagian besar beras
memiliki bentuk membulat, berukuran pendek dan berwarna putih kecoklatan (Jeringo,
Pare Pria, Pare Lobak). Karakter beras secara umum dipengaruhi oleh faktor genetik dan
lingkungan. Faktor genetik padi merupakan faktor utama penentu karakter gabah dan
beras. Ukuran dan bentuk, warna, pengapuran (chalky), kandungan amilosa-amilopektin,
konsistensi gel, suhu gelatinisasi, dan aroma beras merupakan karakter yang diturunkan
secara genetik. Faktor lingkungan yang mempengaruhi karakter varietas antara lain
adalah butir kuning rusak, butir hijau mengapur, butir retak, dan kadar air beras (Anonim
2003).
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Warna beras yang berbeda-beda disebabkan oleh faktor genetik disebabkan adanya
perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endosperm dan komposisi pati dalam
endosperm menyebabkan perbedaan warna beras yang terbentuk pada masing – masing
varietas padi. Beras biasa berwarna putih kecoklatan agak transparan karena hanya
memiliki sedikit aleuron, dan umumnya dengan kandungan amilosa 20%.
Hubungan Kekerabatan Padi Lokal Berdasarkan Keragaman Generatif Padi Lokal
Dendogram adalah suatu format sederhana untuk menggambarkan jarak genetik
yang ditampilkan dalam bentuk diagram pohon (Kovach, 2007). Fungsi penggunaan
dendogram ialah untuk menggambarkan hubungan kekerabatan antar sampel yang
diamati (Santika et al., 2010), Pengelompokan ciri yang sama menjadi dasar untuk
pengklasifikasian. Setiap varietas padi memiliki persamaan serta perbedaan karakter yang
menjadi dasar pengelompokan antara setiap varietas. Adanya persamaan dan perbedaan
tersebut sering digunakan untuk mengetahui jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar
varietas padi. Semakin banyak persamaan karakter tanaman padi semakin dekat hubungan
kekerabatan genetiknya, sebaliknya semakin banyak perbedaan karakter tanaman maka
semakin jauh hubungan kekerabatannya. Pengelompokan berdasarkan karakter yang sama
merupakan dasar dalam pengklasifikasian varietas (Irawan et al. 2008). Pengelompokan
dilakukan secara hierarchi (Santoso, 2004) dengan metode aglomeratif (Sartono et al.,
2003) yaitu memulai mengelompokkan dua atau lebih objek berdasarkan kesamaan
paling dekat, seterusnya hingga membentuk pohon dari yang paling mirip sampai paling
tidak mirip dengan tingkatan yang jelas antar objek.
Hasil analisis gerombol (cluster) menunjukkan bahwa pada empat varietas padi
lokal terbagi dalam dua kelompok besar (Gambar 1). Kelompok pertama beranggotakan
Jeringo, Pare Pria dan Pare Kumah sedangkan kelompok kedua beranggotakan Pare
Lobak. Kedua kelompok ini terbentuk pada nilai kesamaan 0,00% yang menunjukkan
bahwa kedua kelompok secara genetik berasal dari kelompok yang berbeda. Karakter
yang utama menjadi pemisah kelompok adalah keberadaan ekor pada ujung bulir dan
gabah. Menurut Grist, 1986, varietas padi yang memiliki ekor pada ujung bulir dan gabah
termasuk dalam kelompok Oryza sativa Javanica sedangkan varietas padi yang tidak
memiliki ekor pada ujung bulir dan gabah termasuk kelompok Oryza sativa Indica.
Pada nilai kesamaan 45,23% kelompok pertama karena adanya perbedaan karakter tipe
permukaan bulir dan gabah, bentuk beras dan ukuran beras terbagi menjadi sub kelompok
1 (Jeringo, dan Pare Pria) dan sub kelompok 2 (Pare Kumah). Pada nilai kesamaan
53,91% Jeringo dan Pare Pria terpisah karena adanya perbedaan karakter ukuran bulir dan
panjang ekor pada ujung bulir.
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Gambar 1. Dendogram Koefisien Kemiripan Sifat Generatif (Bulir, Gabah, Beras) 4
Varietas Padi Lokal Lombok (1= Jeringo, 2= Pare Pria, 3= Pare Lobak,
4=Pare Kumah)
Hasil analisis kekerabatan menunjukkan bahwa Jeringo dengan Pare Pria (nilai
kesamaan=53.91%) serta Jeringo dan Pare Pria dengan Pare Kumah (nilai
kesamaan=45.23%) pada kelompok Oryza sativa Javanica memiliki tingkat kemiripan
yang jauh, sesuai dengan Cahyarini. et, al., 2004 bahwa nilai kemiripan kurang dari 0,6
atau 60% menunjukkan nilai kemiripan yang jauh. Tingkat kemiripan yang dekat antar
varietas padi lokal mengindikasikan varietas padi lokal tersebut memiliki jarak genetik
yang dekat sesuai dengan Lee, 1998 bahwa individu dengan jarak genetik yang dekat
akan berkerabat dekat sebaliknya jika memiliki kekerabatan yang jauh maka mempunyai
jarak genetik yang jauh.
Asal sumber pengambilan sampel bagian generatif varietas padi lokal tidak
memiliki hubungan dengan kekerabatan diantara padi lokal. Jeringo (Sambelia, Lombok
Timur) memiliki kekerabatan dekat dengan Pare Pria (Bayan, Lombok Utara) dan Pare
Kumah (Jerowaru, Lombok Timur). Pare Lobak bahkan tidak memiliki kekerabatan dekat
dengan Pare Kumah yang sama-sama diperoleh di Jerowaru, Lombok Timur, kondisi ini
sesuai dengan Ahmad. et. al, 1980 in Daradjat et. al., 1991 bahwa geneotip yang berasal
dari daerah yang sama tidak selalu berada dalam kelompok yang sama sehingga diversitas
geografi tidak selalu ada hubungannya dengan diversitas genetik.
Empat padi lokal Lombok terbagi dalam golongan padi Indica dan Javanica,
keberadaan padi lokal tersebut menyebar secara tidak merata di pulau Lombok, menurut
Silitonga, 2004 padi Javanica yang merupakan varietas khas Indonesia dan tidak
dibudidayakan di negara lain banyak dibudidayakan di Jawa, Lombok, Bali, bagian Barat
Sumbawa, dan beberapa daerah terpencil lainnya, sedangkan padi Indica banyak
dibudidayakan di luar Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa. namun di daerah tersebut
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akhirnya dijumpai padi Javanica yang dulunya dibawa oleh para transmigran asal Jawa.
Penyebaran padi Indica dan Javanica secara merata diharapkan mampu meningkatkan
keanekaragaman genetik dalam rangka mencapai produksi pangan yang lebih baik.
KESIMPULAN
1. Padi lokal Lombok memiliki keanekaragaman karakter bagian generatif baik pada
bulir, gabah maupun beras.
2. Varietas padi lokal Lombok berdasarkan karakter bagian generative dikelompokkan
dalam 2 golongan yaitu Oryza sativa indica dan Oryza sativa javanica berdasarkan
indikator karakter keberaadaan ekor baik pada bulir maupun gabah.
3. Varietas Jeringo berdasarkan karakter generative memiliki kekerabatan dekat dengan
Pare Pria dan Pare Kumah yang tergolong padi Oryza sativa Javanica, sedangkan Pare
Lobak tergolong padi Oryza sativa. Indica sehingga tidak memiliki kekerabatan dekat
dengan padi lokal lainnya.
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN KERING DAN PENDAPATAN

PETANI MELALUI PENERAPAN POLA TANAM TANAMAN PANGAN
DI KECAMATAN LABANGKA KABUPATEN SUMBAWA
Sudarto, Yohanes G. Bulu dan Ika Novita Sari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jln. Raya Peninjoan Narmada, Lombok Barat-NTB
ABSTRAK
Pengkajian bertujuan untuk mengetahui peningkatan produktivitas lahan kering dan
tingkat pendapatan petani melalui penerapan pola tanam tumpang gilir jagung dengan
kacang tanah. Pengkajian dilaksanakan di kecamatan Labangka, kabupaten Sumbawa
dari bulan November 2014 hingga bulan Agustus 2015. Pengkajian menggunakan
pendekatan on farm research, melibatkan petani kooperator sebanyak 15 orang dengan
luas 15 ha. Untuk mempercepatan proses diseminasi teknologi maka pengkajian juga
menggunakan pendekatan reset aksi dengan melibatkan peneliti dan penyuluh dalam
pendampingan teknologi selama pengkajian. Data yang dikumpulkan meliputi data
agronomi dan sosial ekonomi. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung,
pencatatan, pengukuran, dan wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Data
agronomi dianalisis secara deskriptif dan data sosial ekonomi dianalisa menggunakan
analisis anggaran parsial (partial budget analysis) untuk mengevaluasi kelayakan
ekonomi dari teknologi usahatani. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pola introduksi
(tumpang gilir jagung dengan kacang tanah) diperoleh produksi jagung sebesar 7.200
kg/ha dengan penerimaan Rp 22.320.000/ha dan produksi kacang tanah 1.200 kg/ha
dengan penerimaan Rp 10.800.000/ha. Total penerimaan petani pola introduksi sebesar
Rp 33.120.000 dengan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 25.745.000/ha. Tingkat
produksi jagung dari penerapan teknologi pola petani (monokultur jagung) sebesar 6.900
kg/ha dengan penerimaan sebesar Rp 15.990.000/ha. Penerapan teknologi tumpang gilir
jagung dengan kacang tanah memberi tambahan keuntungan pada satu satuan lahan
sebesar Rp 9.755.555/ha/tahun.
Kata kunci: produktivitas, lahan kering, pola tanam, keuntungan
PENDAHULUAN
Kabupaten Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir berpotensi sebagai
penyangga nasional produksi pangan dilahan kering, khususnya jagung, kedelai dan
kacang tanah. Hal ini terlihat bahwa luas panen jagung di Kabupaten Sumbawa adalah
terluas di NTB yaitu 38.174 ha (34,62%) dari total luas panen jagung di NTB. Upaya
peningkatan produktivitas jagung juga menjadi bagian dari upaya khusus nasional
mengingat produktivitas rata-rata jagung di Kabupaten Sumbawa masih di bawah
produktivitas rata-rata NTB yaitu 57,47 kw/ha (BPS NTB, 2015), sedangkan luas panen
kacang tanah 1.215 ha dengan produksi rata-rata 1.100 kg/ha.
Permasalahan utama yang dihadapi petani dalam pemanfaatan lahan kering di
Kabupaten Sumbawa adalah rendahnya curah hujan dengan sifat hujan yang eratik. Awal
musim hujan dimulai pada bulan Nopember dan berakhir pada bulan April-Mei. Ditingkat
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lapangan petani hanya memanfaatkan kondisi curah hujan tersebut dengan hanya
menanami lahannya sekali dalam setahun dengan satu jenis tanaman secara terus
menerus. Penanaman satu jenis tanaman secara terus menerus dapat menimbulkan
serangan hama penyakit dan penurunan sifat genetik sehingga produktivitas yang dicapai
rendah. Dalam meningkatkan produksi pangan diperlukan dukungan inovasi dan
teknologi unggul spesifik lokasi. Upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan kering
salah satunya adalah dengan perbaikan pola tanam. Syahruddin et al.( 2015) menyatakan
bahwa perbaikan pola tanam dan introduksi varietas unggul yang dapat beradaptasi
dengan baik pada lahan kering merupakan salah satu alternatif pilihan pangan mendukung
program pencapaian empat target suskses pemerintah. Disebutkan pula, perbaikan pola
tanam bisa menjadi pemutus siklus hama dan penyakit serta menanam tanaman
berdasarkan kebutuhannya sehingga dapat meningkatkan produksi tanaman. Selain itu
juga, dengan perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas pada lahan kering dapat
mengurangi kegagalan panen dan meningkatkan produktivitas lahan kering (Djaenuddin,
2008; Subagyo et al., 1995; Indrianto, 2004; Ikhsan Nur, 2006).
Pola tanam yang dapat diterapkan untuk memanfaatkan besarnya curah hujan dan
meningkatkan produktivitas lahan kering adalah dengan menanam secara tumpang gilir
jagung-kacang tanah. Penerapan sistem tumpang gilir memiliki beberapa keuntungan
antara lain:dapat memperbaiki kesuburan tanah, mengurangi terjadinya erosi dan
meningkatkan pendapatan petani (Sukoco et al., 1992). Keuntungan lain (Ramianna et
al., 1989) mampu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor lingkungan, tenaga kerja,
menekan serangan gulma dan penyakit. Selain itu dapat meningkatkan indeks
pertanaman (IP) dari 100% menjadi 200% melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan
efisiensi sumberdaya air. Haryono (2013) menyatakan bahwa, untuk mengoptimalkan
lahan sub optimal termasuk lahan kering dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu :
a). Optimalisasi lahan sub optimal agar lebih produktif dan lestari, melalui intensifikasi
dengan dukungan inovasi, b). Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanaman baru
dengan memanfaatkan lahan sub optimal potensial. Dukungan inovasi dalam budidaya
palawija dapat melalui pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT), hal ini belajar
dari pengalaman pengembangan PTT padi sawah irigasi dibeberapa sentra produksi. PTT
merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan keserasian dan sinergisme antara
komponen teknologi produksi (budidaya) dengan sumber daya lingkungan setempat
(Badan Litbang Pertanian, 2007). Dengan demikian paket teknologi yang diterapkan
bersifat spesifik lokasi, yang dapat menghasilkan sinergisme dan efisiensi tinggi,
penggunaan varietas unggul, benih bermutu, penyiapan lahan hemat tenaga, populasi
tanaman optimal, pemupukan yang efisien, pengendalian jasad pengganggu dengan
mengutamakan aspek kelestarian lingkungan, teknologi panen dan pasca panen yang
sesuai dengan sosial ekonomi masyarakat setempat. Pengkajian bertujuan untuk
mengetahui peningkatan produktivitas lahan kering dan tingkat pendapatan petani melalui
penerapan pola tanam tumpang gilir jagung dengan kacang tanah.
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MATERI DAN METODE
Lokasi dan waktu pengkajian
Pengkajian dilaksanakan mulai bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan
Agustus 2015 pada lahan kering iklim kering Desa Labangka I Kecamatan Labangka,
Kabupaten Sumbawa. Tanam jagung dimulai pada awal Desember 2014 dan selanjutnya
penerapan pola tanam secara tumpang gilir jagung – kacang tanah yang dimulai bulan
minggu kedua bulan Maret.
Metode pengkajian
Lahan yang dipergunakan untuk pengkajian tersebut seluas 15 ha dan
menggunakan inovasi teknologi jagung tumpang gilir kacang kacang tanah. Petani
pelaksana 15 orang petani. Pengkajian dilaksanakan secara on farm research yang
dilaksanakan oleh petani untuk mendapatkan teknologi budidaya jagung tumpang gilir
kacang tanah, petani dilibatkan dari mulai perencanaan sampai dengan waktu pelaksanaan
pengkajian berlangsung.
Sistem budidaya yang digunakan adalah dengan pendekatan pengelolaan tanaman
terpadu (PTT) yaitu PTT jagung dan PTT kacang tanah. Komponen teknologi yang
diterapkan antara lain : a). Persiapan lahan secara TOT (tanpa olah tanah), b). Benih yang
digunakan adalah benih jagung hibrida sebanyak 20 kg/ha, c). Penanaman dilakukan pada
awal musim hujan dengan cara ditugal dengan jumlah benih 2 biji/lubang, kemudian
ditutup dengan pupuk kandang (bahan organik), d). Jarak tanam 75 cmx 30 cm, dengan
arah barisan barat-timur agar supaya selama masa pertumbuhannya mendapat sinar
optimal, e). Pemeliharaan tanaman jagung meliputi penyiangan, pembumbunan,
pemupukan dan pengendalian hama/penyakit. Penyiangan dilakukan minimal 2 kali pada
tanaman berumur 2 minggu setelah tanam dan 6 minggu setelah tanam yang dibarengi
dengan kegiatan pembubunan.atau tergantung pada pertumbuhan gulma. Webster and
Levy (2004) menyatakan gulma merupakan pesaing utama dan beberapa gulma jenis
rumput, berdaun lebar, dan teki dapat merusak secara ekonomi. Spesies gulma, lamanya
kompetisi, kepadatan gulma yang tumbuh, karakteristik gulma, dan faktor budidaya akan
berpengaruh terhadap kehilangan hasil (Ampong-Nyarko and de Datta, 1991). Pupuk
yang digunakan adalah urea 300 kg/ha, NPK 150-200 kg/ha. Pupuk dasar yang diberikan
adalah NPK seluruh dosis dan urea 1/3 dosis, sedangkan pupuk susulan 2/3 dosis pupuk
urea yang diberikan pada tanaman berumur 5 – 6 minggu setelah tanam. Kasno dan
Rostaman (2013), menyatakan hasil jagung dapat ditingkatkan dengan pemupukan yang
tepat, baik dosis dan waktu maupun jenis pupuk yang diberikan. Hara N, P dan K
merupakan hara makro yang sangat penting bagi perumbuhan tanaman. Pengendalian
hama/penyakit dilakukan dengan cara monitoring populasi hama dan tingkat serangan
penyakit secara periodik. Apabila terjadi serangan yang dianggap melibihi ambang
ekonomi maka dilakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida maupun
fungisida anjuran.
Setelah tanaman jagung masak fisiologis yaitu pada saat tanaman berumur ± 85
hst batang di atas tongkol jagung dipangkas dan dilakukan perempesan bagian daun-daun
dibawah tongkol jagung. Setelah dilakukan pemangkasan dan perempesan kemudian
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lahan dibersihkan dan dilakukan penanaman kacang tanah dengan cara ditugal diantara
barisan jagung, jarak tanam 40 cmx 10-15 cm. Varietas kacang tanah adalah Pelat (lokal
Sumbawa). Jumlah benih untuk kacang tanah 60 kg/ha (ose). Pemupukan menggunakan
NPK dengan dosis 50 kg/ha yang diberikan pada saat tanam. Pengamatan semua
parameter dilakukan menjelang panen, data yang dikumpulkan meliputi data agronomi
dan sosial ekonomi. Data agronomi tanaman jagung meliputi tinggi tanaman (cm), tinggi
tongkol (cm), jumlah baris/tongkol, berat 100 biji (gram) dan produksi (kg/ha),
sedangkan data kacang tanah meliputi: tinggi tanaman (cm), jumlah polong isi/tanaman,
jumlah polong hampa/tanaman, berat 100 biji (gram), produksi (kg/ha) dan diolah secara
deskriptif.
Data sosial ekonomi yang dikumpulkan meliputi: biaya sarana produksi, tenaga
kerja, jumlah produksi, dan nilai produksi. Analisa data menggunakan analisis anggaran
parsial (Partial Budget Analysis) yang merupakan analisis finansial paling sederhana
dalam evaluasi kelayakan suatu teknologi usahatani. Menurut Kasijadi dan Suwono,
2001; Samuelson dan Nordhaus, 1995; Debertin, 1986; Malian et al., 1987 usaha tani
dianggap layak apabila nilai Gross B/C lebih besar dari 1 yang dihitung dengan
persamaan :

Dimana :
P
= Harga produksi (Rp/kg)
Q
= Jumlah produksi (kg/ha)
Bi
= Biaya produksi ke i (Rp/ha)
Untuk mengetahui tingkat kelayakan akibat perubahan komponen teknologi
dianalisis menggunakan losses and gains melalui marginal B/C dan biaya marginal
(MBCR) dengan persamaan:.

Dimana :
Q1
= Produksi petani (kg)
Q2
= Produksi teknologi introduksi (kg)
P1
= Harga produksi petani (Rp/kg)
P2
= Harga produksi teknologi introduksi (Rp/kg)
C1
= Jumlah biaya produksi petani (Rp)
C2
= Jumlah biaya produksi teknologi introduksi (Rp)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola curah hujan lokasi pengkajian
Data curah hujan diperoleh dari stasiun badan pelaksana penyuluhan pertanian
kecamatan (BP3K) Labangka I tahun terakhir (2014/2015) saat pengkajian berlangsung
disajikan pada Gambar 1. Dari data curah hujan yang diperoleh, maka wilayah kecamatan
Labangka sesuai untuk pengembangan beberapa jenis palawija dengan kisaran hujan
bulanan 45,6 hingga 183,3 mm/bulan. Tanaman jagung ditanam pada awal musim hujan
yaitu pada pertengahan bulan Desember. Selama masa pertumbuhan tidak ditemui
kendala dengan curah hujan dan hari hujan (Gambar 1), artinya hujan yang turun
termasuk normal baik itu pada awal pertumbuhan maupun fase reproduktif (pembungaan
dan pengisian biji).
Dengan kondisi curah hujan yang demikian, pertumbuhan jagung secara
agronomis berlangsung dengan normal. Hujan turun dimulai pada bulan Desember 2014
dengan curah hujan sebanyak lebih dari 183,3 mm, pada fase pembungaan dan pengisian
biji yaitu sekitar bulan Pebruari curah hujan masih memenuhi syarat untuk proses
tersebut. Subagyo et al. (1995) melaporkan bahwa tanaman yang ditanam pada kondisi
agroklimat yang sesuai, maka tanaman tersebut akan memperagakan kemampuan genetik
maksimalnya sehingga akan berproduksi secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar 1. Data Curah Hujan dan Hari Hujan Kecamatan Labangka Kabupaten
Sumbawa, Tahun 2014/2015.
Pertumbuhan dan Hasil Panen Tanaman
Data agronomi tanaman jagung dan kacang tanah yang dikumpulkan adalah
tinggi tanaman (cm), tinggi tongkol (cm), jumlah baris/tongkol, jumlah polong
isi/tanaman, jumlah polong hampa/tanaman, berat 100 biji (gram) dan produksi (kg/ha).
Pengukuran tinggi tanaman dan tinggi tongkol jagung dilakukan menjelang panen dan
pengambilan data untuk kacang tanah dilakukan saat panen. Untuk mengetahui keragaan
pertumbuhan dan hasil panen dapat dilihat Tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1. Pertumbuhan dan Hasil Panen Tanaman Jagung dan Kacang Tanah di
Kecamatan Labangka
Parameter
Pola petani
Pola introduksi (jagung-kc. tanah)
(jagung monokultur)
Jagung
Kacang tanah
•
•
•
•

Tinggi tanaman (cm)
196
195
50,1
Tinggi tongkol (cm)
99
99
Jumlah baris/tongkol
14
15
Jumlah polong
isi/tanaman
9,24
• Jumlah polong
hampa/tanaman
2,05
• Berat 100 biji (gram)
29,01
29,78
36,48
• Produksi (kg/ha)
6.900
7.200
1.200
Sumber : data primer diolah
Pertumbuhan tanaman jagung pola petani dan pola introduksi terdapat sedikit
perbedaan, baik itu pada parameter pengamatan tinggi tanaman, tinggi tongkol, jumlah
baris biji per tongkol, berat 100 gram biji dan produksi jagung pipil kering. Terdapat
selisih produksi antara pola introduksi (7.200 kg/ha) dan pola petani (6.900 kg/ha), hal ini
diduga komponen teknologi introduksi yang diterapkan melalui pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu (PTT). Pendekatan pengelolaan tanaman terpadu merupakan model
pengelolaan lahan yang dapat diadaptasikan, mengingat komponen teknologinya dinamis
dan dapat beradaptasi serta bukan paket teknologi sehingga lebih fleksibel.
Tanaman kacang tanah yang ditanam pada awal bulan Maret menunjukkan
penampilan yang cukup baik. Hal ini disebabkan selama fase pertumbuhan curah hujan
dilokasi pengkajian masih cukup untuk pertumbuhannya. Introduksi tanaman kacang
tanah yang ditanam secara tumpang gilir dengan tanaman jagung memberi nilai positif
terhadap peningkatan produktivitas lahan. Produktivitas yang diperoleh dari tanaman
kacang tanah 1.200 kg/ha. Dengan demikian sisa curah hujan di lokasi pengkajian dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan penanaman kacang tanah yang
ditanam secara tumpang gilir dengan tanaman jagung.
Kelayakan Usahatani dan Pola Tanam,
Salah satu faktor penting dalam berusahatani adalah perhitungan tingkat
kelayakan dan efisiensi usahatani (B/C dan MBCR). Dalam analisa usahatani terhadap
kelayakan dari pengkajian pola tanam jagung dengan kacang tanah memberikan
keuntungan dan layak untuk diusahakan dengan nilai keuntungan dan B/C ratio yang
cukup tinggi yaitu Rp. 25.745.000 lebih tinggi bila dibanding dengan pola petani (jagung
monokultur) Rp. 15.990.000, harga jagung kering pipil dilokasi pengkajian Rp. 3.100/kg
dan kacang tanah Rp. 9.000/kg polong kering (Tabel 2).
Jumlah biaya sarana produksi untuk usahatani jagung dengan kacang tanah
sebesar Rp. 3.725.000 lebih besar dari pola petani (jagung monokultur) yaitu Rp.
2.600.000, hal ini terjadi karena pada pola introduksi ada tambahan biaya untuk benih
kacang tanah sebanyak 50 kg (ose) @Rp. 13.000 dan biaya untuk pupuk NPK 100 kg
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@Rp. 2.500. Begitu pula biaya tenaga kerja, pola tanam introduksi jumlahnya juga lebih
besar dari biaya tenaga kerja pola petani. Hal ini terjadi karena ada tambahan biaya dari
kegiatan persiapan lahan, pemeliharaan tanaman kacang tanah dan biaya panennya.
Tabel 2. Analisa Kelayakan Usahatani Pola Tanam Palawija di Kecamatan Labangka
Uraian
Pola tanam
Pola petani (T2)
T1-T2
introduksi (T1)
Biaya sarana produksi
(Rp/ha)
Benih jagung
Benih kacang tanah
Pupuk dan herbisida
Biaya tenaga kerja
(Rp/ha)
Uraian

3.725.000

2.600.000

1.125.000

1.500.000
650.000
1.575.000
3.650.000

1.500.000
1.100.000
2.800.000

850.000

Pola tanam
introduksi (T1)

Pola petani
(T2)

T1-T2

Persiapan lahan
700.000
600.000
Penanaman
1.050.000
900.000
Pemupukan
300.000
200.000
Pemeliharaan
400.000
250.000
Panen dan pasca panen
1.200.000
850.000
Nilai produksi (Rp/ha)
Jagung
22.320.000
21.390.000
930.000
Kacang tanah
10.800.000
10.800.000
Pendapatan (Rp/ha)
33.120.000
21.390.000
11.730.000
Keuntungan (Rp/ha)
25.745.000
15.990.000
9.755.000
B/C ratio
3,49
2,96
Sumber : data primer diolah
Tabel 3. Tambahan Penerimaan, Biaya dan MBCR dari Pola Tanam yang diintroduksikan
Losses
Jumlah
Gain
Jumlah
(kurbanan per hektar)
(Rp/ha)
(perolehan per hektar)
(RP/ha)
Tambahan biaya benih
Tambahan biaya pupuk
Tambahan biaya tenaga kerja
Total

650.000
475.000
850.000

Tambahan penerimaan :
Jagung
Kacang tanah

1.975.000

930.000
10.800.000
11.730.000

Tambahan keuntungan = Total Gain – Total losses
= Rp. 11.730.000 – Rp. 1.975.000
= Rp. 9.755.000
Marginal B/C
= 4,94
Hasil analisis parsial perubahan teknologi (Tabel 3) memperlihatkan bahwa pola
tanam tumpang gilir jagung dengan kacang tanah memberikan keuntungan, artinya setiap
korbanan biaya yang dikeluarkan dapat memberikan tambahan keuntungan yang lebih
besar dari nilai korbanan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MBCR yang lebih besar dari 1.
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Sedangkan hasil analisis parsial perubahan teknologi pada teknologi introduksi terdapat
tambahan biaya/losses sebesar Rp. 1.975.000 diperoleh tambahan penerimaan/gain
sebesar Rp. 11.730.000 sehingga diperoleh tambahan keuntungan sebesar Rp.9.755.000
dan marginal B/C sebesar 4,94.
KESIMPULAN
1. Pengembangan teknologi pola tanam tumpang gilir jagung dengan kacang tanah pada
pertanian lahan kering sangat ditentukan oleh pola curah hujan meliputi jumlah hari
hujan dan curah hujan setiap bulannya mencukupi untuk kebutuhan tanaman.
2. Sisa curah hujan setelah panen jagung yang ditanam pada musim hujan dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui penerapan teknologi
tumpang gilir jagung dengan tanaman kacang tanah..
3. Penerapan pola tanam tumpang gilir jagung dengan tanaman kacang tanah
memberikan tambahan keuntungan sebesar Rp. 9.755.000 /ha/tahun dibandingakan
pendapataan petani yang hanya menanam jagung secara monokultur.
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DINAMIKA TEKNOLOGI BUDIDAYA PADI SISTEM
TANAM BENIH LANGSUNG (TABELA) DI SULAWESI SELATAN
Sahardi Mulia
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17,5 Makassar
E-mail: hsmulia @yahoo.co.id
ABSTRAK
Dinamika teknologi budi daya padi tanam benih langsung (TABELA) di Sulawesi
Selatan, bertujuan untuk mengetahui dinamika perkembangan teknologi budi daya padi
TABELA di Sulawesi Selatan. Menggunakan metode survey di 6 (Enam) Kabupaten
sentra produksi padi Sulawesi Selatan yaitu; Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang,
Luwu dan Luwu Utara. Dilaksanakan bulan Januari-Pebruari 2017. Hasil wawancara
penyuluh pertanian, tokoh masyarakat dan petani diketahui bahwa budidaya padi TABEL
pertama kali dilakukan pada tahun 1975, oleh seorang petani di Kecamatan Mare
Kabupaten Bone yang baru kembali merantau dari Malaysia. TABELA yang dilakukan
yaitu sistem sebar merata (broad cast) pada lahan sawah yang telah diolah sempurna
dan diratakan sebelumnya, TABELA sistem tegel ini jarak tanamnya sepert tandur jajar
pada tanam pindah, setelah itu dikembangkan TABELA larikan dan yang terakhir
TABELA jajar Legowo. Berdasarkan kodisi lahan sawah dikenal 2 (dua) macan TABELA
yaitu; TABELA jenuh air dan TABELA air tegenang. Perkembangan luas tanam
budidaya padi TABEL pada kabupaten sentra produksi padi di Sulsel yaitu Bone sekitar
85%, Soppeng 75%, Wajo 80%, Sidrapa 80%, Pinrang 85%, Luwu 85% dan Luwu Utara
90%, Sinjai dan Bulukumba masing 60% dari luas lahan sawah setiap Kabupaten.
Masalah utama budidaya padi sistem TABELAyaitu; jumlah benig banyak 40-80 kg/ha
pertumbuhan gulama yang cepat, gangguan hama tikus, burung dan keongmas pada
awal pertumbuhan. Keuntungan TABELA: praktis, murah dan mudah dilaksanakan,
menghemat biaya dan tenaga kerja, umur panen lebih cepat.
Kata Kunci: Tanam, Benih, Langsung
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PENDAHULUAN
Potensi lahan sawah di Sulawesi Selatan cukup luas yaitu 600.393 ha, sawah
irigasi 369.850 ha (61,6%), tingkat produktivitas yang diperoleh rata-rata 5,2 t/ha (Distan,
2014). Produktivitas tersebut masih rendah dibandingkan potensihasil varietas unggul
yang mencapai 8-9 t/ha (Badanlitbang, 2014). Hasil pengkajian PTT di Sulawesi Selatan
diperoleh produktivitas padi bekisar 6,5-83 t/ha (Arafah et al, 2001, 2002), sedangkan
hasil pendampingan SL-PTT dalam bentuk display varietas yang memberikan hasil
sampai 10 t/ha (BPTP Sulsel, 2011).
Untuk meningkatkan produktivitas padi di Sulawesi Selatan memerlukan
dukungan teknologi. Di Sulawesi Selatan telah berkembang Indigenous technology
(Teknologi Spedifik lokasi) yaitu teknologi Budidaya Padi Tanam Benih Langsung
(TABELA). Sistem tanam benih langsung (TABELA) adalah penanaman padi tanpa
melalui pesemaian dan pemindahan bibit.
Teknologi TABELA telah berkembang luas pada sentra pengembangan tanaman
padi Sulawesi Selatan, yaitu di Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan
Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan juga Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Teknologi
ini penerapannya sangat praktis untuk dilaksanakan, murah dan hemat tenaga kerja.
(Sahardi 2017).
Budidaya padi dengan tanam benih langsung pada dasarnya dapat dibedakan atas
dua pilihan teknologi, yaitu tanam benih langsung secara merata (broad cast) pada areal
pertanaman dan tanam benih langsung dalam larikan (in rows) (Supriyadi dan Malian,
1993 dalam Anonim,2016a). enurut Adnyana at al., 1997dalam Anonim,2016b, bahwa
bila dibandingkan antara penggunaan cara tanam pindah dengan cara tanam tabela, maka
cara tanam tabela akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain : (a) Biaya tenaga
kerja diluar panen lebih rendah 25–30 persen, (b) Biaya sarana produksi 5–10 persen
lebih rendah, (c) Hasil per hektar 10–25 persen lebih tinggi dan (d) Pendapatan bersih
petani meningkat tabela lebih tinggi 33 - 66% ha/musim (e) umur panen padi lebih cepat
sekitar 7-15 hari. Teknologi budi daya padi tanam benih langsung di Sulawesi Selatan
telah berkembang luas di Sulawesi Selatan dengan berbagai variasi cara tanam. Oleh
karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perkembangan teknologi
budi daya padi tanam benih langsung di Sulawesi Selatan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di 9 (Enam) Kabupaten Sulawesi Selatan yaitu; Bone,
Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu dan Luwu Utara, Sinjai dan Bulukkumba.
Penelitian berlangsung dari bulan Pebruari sampai Maret 2017. Menggunakan metode
survey dengan wawancara langsung ke pada Dinas Pertanian, penyuluh, toko masyarakat
dan petani. Data yang dkumpulkan meliputi; Input budidya padi TABELA dan TAPIN,
produksi padi TABELA dan TAPIN, jumlah tenaga tanam dan waktu menyelesaikan
penanaman per hektar, biaya tanam, luas TABLA, jenis TABELA yang usahakan petani,
keuntungan dan kelemahan TABELA disbanding TAPIN.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tenaga Kerja Usaha Tani Padi
Berkembangannya penerapan teknologi TABELA di Sulawesi Selatan tidak
terlepas dari kelangkaan tenaga kerja dan dengan biaya yang sangat mahal. Petani di
Sulawesi Selatan memiliki lahan sawah yang cukup luas dan juga meliki minimal 2 (dua)
cabang usaha tani, dan sebagian petani bahkan memiliki 3-4 cabang usaha tani (usaha
tani padi, perkebunan, ternak dan tambak), sementari itu tenaga kerja (buru tani) langka
dan mahal. Sedangkan menurut (Supryadi dan Malian , 1993 dalam Anonim 2016) bahwa
budidaya padi tanam pindah yang selama ini dilakukan petani membutuhkan banyak
tenaga kerja teruma untuk kegiatan penanaman. Sementara ketersediaan tenaga kerja
(buruh tani) semakin berkurang. Saat ini banyak generasi muda enggan untuk terjun ke
pertanian. Selama ini kegiatan penanaman padi dilakukan dengan sistem borongan oleh
kaum perempuan yang sudah tua. Pasa masa mendatang dipastikan tenja (buru tani)
dipastikan akan semakin langka dan mahal.
Tabela merupakan salah satu teknologi alternatif yang dapat digunakan pada
daerah-daerah yang lanka tenaga kerja dan dengan upah yang mahal. Hasil penelitian
diperoleh data bahwa penanaman padi dengan sistem TABELA dengan menggunakan
alat sederhana yang bahan utama piparalon diutuhkan waktu sekitar 2-3 jam atau rata-rata
2,5 jam/ha/1 org tenaga operator, biaya tanam sekitar Rp. 200.000 – Rp. 300.000/ha.
Sedangkan budidaya tanam pindah untuk penanaman 1 (satu) ha dengan tenaga kerja
(buru tanam) 10 (sepuluh) orang membuthkan waktu sekitar 6-7 jam atau rata-rata 6,5
jam dengan biaya tanam berkisar Rp. 1.500.000 – Rp. 1.800.000/ha.
Budidaya padi tanam pindah, benih padi disemaikan terlebih dahulu di lahan
yang terpisah dengan lahan budidaya, itu juga membutuhkan tenaga untuk persiapan
lahan semai, penyebaran benih, pencabutan bibit yang sudah siap tanam. Juga diperlukan
tenaga transportasi untuk memindah bibit dari lokasi penyemaian menuju ke lokasi
budidaya. Sedangkan pada budi daya padi tabela tenaga untuk melakukan kegiatankegiatan tersebut tidak ada. Jadi dengan tabela dapat mengurangi penggunaan tenaga
kerja yang tentunya dapat mengurangi biaya produksi. Menurut De Datta dan Flinn
(1986), Moody (1990) dan Washio (1992) bahwa sistem tabela mampu memberikan hasil
yang sebanding dengan hasil padi tapin, bahkan dapat lebih tinggi apabila tingkat
pengelolaan dilakukan secara maksimum.
Dinamika Perkembangan TABELA di Sulawesi Selatan
Dalam teknologi budidaya padi sawah dikenal beberapa cara penanaman padi. Cara
tanam pindah dengan beberapa variasi umur bibit, jarak tanam dan jajar legowo. Cara lain
adalah cara tanam benih langsung (Tabela). Hasil penelitian diketahui bahwa dinamika
perkembangan teknologi budi daya padi sistem TABELA sebagai berikut; (a) TABELA
sebar merata (broad cast), (b) TABELA tegel, (c) TABELA larikan, (d) TABELA jajar
legowo.
a. TABELA sebar merata (broad cast)
Sistem TABELA di Sulawesi Selatan diawali dengan TABELA sebar merata
(broad cast) pada lahan sawah kondisi macak-macak. Hasil Penelitian di ketahui
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bahwa awal mula budidaya padi TABELA pada lahan sawah di Sulawesi Selatan
yaitu sekitar tahun 1975, dengan sistem TABELA sebar merata (broad cast) pada
lahan sawah yang sebelumnya telah diolah sempurna. Penanaman padi sebar merata,
pertama kali dilakukan oleh seorang petani di Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang
baru kembali merantau dari Malaysia. Keberhasilan petani tersebut dengan cepat
diterima oleh petani disekitarnya, dan akhirnya informasi teknologi tersebut tersebar
luas keseluruh wilaya Sulawesi Selatan. TABELA sebar merata ini pelaksanaan sangat
praktis, mudah, waktu tanam sangat cepat hanya 1-2 jam/ha/orang, dengan biaya
tanam yang murah. Namun masalahnya pemeliharaan tanaman sulit dilakukan,
penggunaan benih banyak sekitar 80-100 kh/ha dan produksi padi lebih rendah,
banyak campuran gulma, biji/gabah lebih kecil sehingga mutu hasil rendah (Bangun et
al. 2001).
b. TABELA Sistem Tegel
Seiring dengan perjalanan waktu, karena produktivitas padi yang diperoleh
rendah, petani mulai menyadari kekurangan cara tanam padi TABELA dengan sistem
sebar merata. Badan Litbang Pertanian merespon melalui BPTP mulai
mengintroduksikan TABELA sistem tegel dan TABELA dalam barisan. Cara ini
diawali dengan pengolahan tanah sempurna, dan diratakan , selanjutnya aplikasi
herbisida pra-tumbuh, dan membuat saluran (Caren) di sekeliling petakan sawah14.
Selanjutnya menggaris bidang sawah dengan caplak sehingga membentuk tandur jajar
(kotak-kotak empat persegi), Pada titik petemuan dua garis tersebut diletakan benih,
cara ini juga disebut “TABELA Jappo atau Guguk” sehingga hamparan pertanaman
terlihat lebih rapih16.
Keuntungan dari tanam benih langsung dengan sistem tegel yaitu; jumlah benih
relatif sedikit (30-35 kg/ha) dibanding cara tanam hambur langsung yaitu sekitar 4060 kg/ha. Pemeliharaan tanaman lebih mudah seperti penyiangan, pemupukan, serta
pengendalian hama dan penyakit, sehingga produktivitas yang diperoleh lebih tinggi
dan setara dengan tanam pindah (Ali Imran et al. 2006). Namun kelemahannya adalah
membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dan waktu tanam yang lebih lama (Pane
2006). Oleh karena itu cara ini juga tidak banyak berkembang di kalangan petani.
c. TABELA Sistem larikan.
TABELA sistem larikan penanamannya sudah menggunakan alat tanam benih
langsung (ATABELA). Bahan utama pembuatan ATABELA adalah pipa paralon
berukuran 4 ince, panjangnya berpariasi dari 2 m – 4 m, tergantung luas petakan
sawahnya. Tanah diolah sempurna dan selanjutnya di ratakan. Benih dikecambahkan
dengan terlebih dahu direndan sekitar 24 jam dan kemudiam diperam juga sekitar 24
jam. Pernaman dalam bentuk larikan (in rows), terdapat jarak tanam antar baris
namun dalam barisan tidak ada jarak. Keunggulan TABELA ini yaitu; mudah
dilaksanakan, waktu tanam cepat, praktis, produksi lebih tinggi, tenaga kerja tanam
cukup 1 (satu) orang untuk satu hektar dengan waktu tanam rata-rata 2,5 jam/ha,
pemeliharaan tanaman juga lebih mudah. Kelemahannya menggunakan benih yang
banyak yaitu sekitar 50 – 60 kg/ha.
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d. TABELA Sistem Jajar Legowo
TABELA larikan jajar legowo dapat dilakukan dengan legowo 2:1, atau 4:1 atau
sesuai selera petani. Junmlah benih yang digunakan sekirtar 30-45 kg/ha. Sebelum
benih disebar terlebih dahulu direndam air selama + 24 jam dan dianginkan selama +
24 jam. Kemudian benih dapat disebar di petak sawah dengan menggunakan
ATABELA (Alat tanam benih lansung). Jarak diantara barisan 20 cm - 25 cm
tergantung konsidi lapangan. Kendala dari tanam benih langsung yaitu dapat memicu
pertumbuhan gulma yang lebih tinggi, karena pada saat penanaman dalam keadaan
macak-macak. Hal ini dapat diatasi dengan aplikasi herbisida pra tumbuh. TABELA
jajar legowo baru dikembangkan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Kabupaten
Pinrang dan sekarang Kabupaten lain juga sudah mulai mencobanya.
Budi daya padi tanam benih langsung (TABELA) di Sulawesi Selatan telah
berkembang sangat pesat, tidak hanya pada lahan sawah irigasi, namun juga pada sawah
tadah hujan. Berdasarkan kondisi lahan sawah untuk TABELA di Sulawesi Selatan
dibedakan atas 2 (dua) keadan yaitu; (1) TABELA jenuh air (macak-macak) dan (2)
TABELA air tegenag.
TABELA jenuh air
TABELA jenuh air (macak-macak) yaitu TABELA di laksanakan pada lahan
sawah yang telah
diolah sempurna kemudian diratakan, selanjutnya TABELA
dilaksanakan, pada kondisi lahan jenuh air semua cara tanam benih langsung dapat
dilaksanakan yaitu TABELA sebar rata, TABELA tegel, TABELA larik dan TABELA
jajar legowo. Namun pada kondisi lahan sawah seperti itu menimbulkan beberapa
masalah seperti; serangan hama tikus, burung, pertumbuhan tidak merta, banyak benih
yang mati karena kekeringan, investasi gulma yang tinggi14. Lahan sawah jenuh air untuk
TABELA sebaiknya dibuat saluran cacing kelilig, caren tambah dalam petakan.
TABELA air tegenag
Pada kondisi lahan air tergeng, TABELA tegel tidak dapat dilaksanakan. Tingkat
produktivitas padi yang dicapai pada TABELA air tergenang masih rendah (3 - 4 ton/ha)
pada sawah drainase buruk atau sawah tadah hujan yang sulit diatur airnya. Namun pada
lahan sawah irigasi produktivitasnya cukup tinggi yaitu 6 - 8 t/ha. Menut Pathina et al.
(1991) bahwa untuk meningkatkan produktivitas TABELA pada lahan air tegenang, maka
diperlukan varietas unggul yang mampu berkecamba dan tumbuh baik dapa kondisi
anaerop.
Perkembangan luas tanam budidaya padi TABELA di Sulawesi Selatan saat ini
sebagai berikut; Bone sekitar 85%, Soppeng 75%, Wajo 80%, Sidrapa 80%, Pinrang
85%, Luwu 85% dan Luwu Utara 90%, Sinjai dan Bulukumba 60% dari luas lahan pada
masing-masing Kabupaten. Menurut Bangun et al. (2001), sistem tabela ada beberapa
cara, diantaranya sebar rata (broat cast), sebar tegel (benih ditanam dengan jarak tanam)
dan larikan.
Keuntungan TABELA di Banding Tanam Pindah
Keuntungan tanam benih langsung (TABELA) dibanding tanam pindah (TAPIN)
diantaranya adalah : (a) sangat praktis untuk dilaksanakan, (b) menghemat biaya
penanaman, TABELA hanya menggunakan biaya tanam rata-rata Rp. 300.000/ha,
sedangkan TAPIN jajar legowo Rp. 1.600.000-1.800.000/ha, (c) menghemat penggunaan
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tenaga kerja, dan (d) karena tidak melalui pesemaian, umur panen lebih cepat 10-14
hari20. Jika TABELA dipelihara dengan baik akan memberikan produktivitas yang sama
dengan tanam pindah21
Kelemahan TABELA di Banding Tanam Pindah
Secara umum kelemahan TABELA adalah : (a) pertumbuhan gulma yang cepat yang
dapat mengganggu pertumbuhan tanaman padi, (b) pada awal pertumbuhan rawan dari
serangan hama tikus, burung dan keong mas. Khusus TABELA sebar kelemahannya
adalah (a) TABELA sistem sebar menggunakan banyak benih yaitu rata-rata 80 kg/ha, (b)
TABELA sebar juga sulit melakukan pemeliharan tanaman seperti penyiangan,
pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit, karena itu TABELA sebar
menghasilkan produktivitas padi lebih rendah, banyak campuran gulma.
KESIMPULAN
1. Teknologi budidaya padi tanam benih langsung telah berkembang luas di Sulawesi
Selatan. Berawal dari TABELA sebar merata (broad cast), kemudian TABELA tegel,
selanjutnya ber TABELA larikan dengan mengunakan alat tanam benih langsung dan
yang terahir, TABELA jajar legowo.
2. Berdasarkan kondisi lahan sawah untuk TABELA dikenal 2 (dua) macam TABELA
yaitu; TABELA jenuh air dan TABELA air tergenang.
3. Teknologi budidaya padi tanam benih langsung secara teknis dapat dilaksanakan
dengan mudah, murah dan praktis oleh petani dan secara ekonomi menguntungkan
jika dikelola secara benar.
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POTENSI PENGEMBANGAN LIMBAH SAGU SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN MASYARAKAT
Ida Nur Istina, Taufik Hidayat, Marsid Jahari and Nurhayati
Riau Assesment Institute of Agricultural Technology
Email: idanuristina@gmail.com
ABSTRAK
Sagu merupakan salah satu komoditas perkebunan yang belum banyak mendapatkan
sentuhan teknologi meskipun berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat. Kajian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
pemanfaatan limbah sagu telah dilaksanakan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupten
Kepulauan Meranti dari Pebruari sampai Desember 2016. Hasil kajian menunjukkan
Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi alam berupa limbah sagu sebagai bahan
baku pakan dan kompos yang melimpah (1.780.456,25 ton/tahun) dan belum
dimanfaatkan secara optimal. Pembuatan pakan ternak asal limbah sagu dan kulit kopi
serta limbah lainnya melalui teknologi fermentasi dengan melibatkan mikroba dapat
meningkatkan nilai tambah limbah sagu, mengatasi masalah mahalnya biaya pakan
ternak, meningkatkan produktivitas ternak (0,5 kg/hari) dan pendapatan petani, dan
pembuatan kompos menggunakan biodekomposer orligno memberikan keragaan kompos
terbaik dibandingkan dengan decomposer lainnya.
Kata kunci : limbah sagu, ransum pakan ternak, kompos, peningkatan pendapatan
PENDAHULUAN
Sagu merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berperan sebagai sumber
bahan pangan strategis di masa depan dan sumber bahan baku industri. Menurut
Muhidin, dkk. (2012) sagu, sebagai sumber karbohidrat dapat diolah dalam berbagai
bentuk olahan seperti: sagu rendang, mie sagu, sagu lempeng, tepung komposit pengganti
terigu (Teja dkk., 2008), biskuit sagu, papeda dan jenis olahan lainnya. Sagu sebagai
bahan baku industri seperti plastik degradable (Barlina dan Kurou, 2003), gula cair
(Sarungallo dan Murtiningrum, 2005), Bio MSG (Bujang dan Ahmad, 2000) dan bioetanol (Haska, 1996). Hasil penelitian Muhidin dkk. (2012) menyebutkan bahwa
pertanaman sagu dapat mengurangi efek rumah kaca melalui mekanisme kemampuannya
menekan emisi CH 4 dan menyerap CO 2 (Watanabe, 2008). Selain empulur, kulit batang
yang merupakan limbah dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan berupa
briket arang yang biasanya menjadi bahan campuran batu bara (PT Sara Rasa, 2014).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ampas sagu masih memiliki kandungan protein 2,33,36 % dan pati 52,98 % yang dengan pengayaan nutrisi melalui fermentase
menggunakan Aspergillus niger dapat digunakan sebagai pakan ternak (Ralahalu, 2012).
Hasil penelitian Supriyanto dan Susilawati (2011) menunjukkan bahwa ampas sagu
berpotensi sebagai bahan pembawa aspergilus dan penicillium sp yang merupakan
mikroba potensial sebagai penyedia hara dan bahan baku pestisida hayati
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Usahatani sagu sampai saat ini belum memberikan sumbangan pendapatan yang memadai
bagi petani pengusahanya sebagi akibat sistem budidaya yang masih bersifat subsistem,
belum ditanganinya secara sistematis aspek teknis usahatani, belum diterapkannya
teknologi tepat guna dan pada umumnya persentase tenaga terampil yang rendah. Upaya
pengembangan sagu dari hulu hingga ke hilir dilakukan untuk meningkatkan kinerja sagu
sebagai komoditas strategis guna mendukung ketahanan pangan baik dari aspek teknis
maupun manajemen secara berkelanjutan.
Luas pertanaman sagu di provinsi Riau meliputi 81.841 hektar yang tersebar di
kabupaten Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti dan Pelalawan (Bappeda Riau, 2013) dan
menjadi tulang punggung bagi 20 % penduduk di wilayahnya, dengan rata-rata jumlah
batang siap tebang 60 batang/ha/tahun dan produktivitas sagu tepung sebesar 9.89
ton/ha/tahun. Petani sagu rakyat pada umumnya mengolah sagu basah ke pedagang
pengumpul untuk selanjutnya diolah menjadi sagu kering sehingga harga jualnya murah.
Hal ini dikarenakan petani pada umumnya masih menggantungkan pengeringan pada
panas matahari dan tidak dimilikinya sumber air yang memadai untuk proses pencucian
tepung sagu.
Diversifikasi produk lainnya dalam integrasi berbasis sagu adalah kompos. yang
dihasilkan dari limbah kandang dan limbah padat dapat dimanfaatkan untuk budidaya
sayuran. Limbah sayuran dapat dijadikan bahan campuran dalam pembuatan kompos
limbah sagu untuk mempertahankan kesuburan tanah. Mengingat pentingnya peningkatan
pendapatan petani, maka dilakukan penelitian
METODOLOGI
Penelitian telah dilaksanakan di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupten Kepulauan
Meranti dari Pebruari sampai Desember 2016. Pembuatan kompos menggunakan 5 (lima)
macam perlakuan dekomposer yaitu: 1) EM 4. 2) Orligno, 3) M-Dec, 4) Stardec, dan 5)
Kontrol, yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap dan diulang sebanyak 3 (tiga)
kali. Media pengomposan dengan menggunakan limbah sagu, ditempatkan di tempat
yang terlindung dari hujan dan sinar matahari langsung. Selama pengomposan dilakukan
pembalikan dan pengukuran suhu kompos dan pengukuran pH kompos setiap minggu.
Pembuatan ransum pakan dilakukan dengan menggunakan bahan baku : cacahan pelepah
dan daun sagu 50%, ampas sagu 30%, ampas kopi 10% molasses 3%, dedak 0,575 %,
urea 0,25%, garam 0,1%. Penggunaan probion adalah 0,50% dari total bahan. Semua
bahan dicampur secara merata kemudian disimpan dalam kantong plastik secara anaerob.
Fermentasi dilakukan selama 21 hari. Setelah 21 hari pakan komplit fermentasi diberikan
sebagai pakan ternak. Sebelum diberikan kepada ternak pakan komplit fermentasi
diangin-anginkan terlebih dahulu untuk menghindari ternak kembung karena kandungan
amoniak yang terdapat dalam pakan fermentasi. Data yang diamati meliputi pertumbuhan
bobot badan ternak. Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis secara statistika.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan wilayah
Kabupaten Kep. Meranti memiliki luasan wilayah 4.55,44 km2 yang tersebar di 9
Kecamatan, yaitu: Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Timur, Rangsang,
Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Merbau, Pulau Merbau dan Tasik Putri Puyu.
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur (20,68 persen), dan
kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi (2,18 persen) (Bappeda Kabupaten
kepulauan Meranti, 2016) dan meliputi 96 desa yang tersebar di 3 pulau utama yaitu
Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, dan Pulau Padang, disamping juga masih terdapat
beberapa pulau kecil lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan
Meranti.
Jumlah penduduk 181.095 jiwa, 41.299 KK dengan tingkat kepadatan penduduk
48 jiwa/km, dengan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan sebesar 51,37 % dan

48,63 % atau ratio laki-laki lebih banyak dibanding kan dengan perempuan. lebih
dari 50 persen penduduk usia sekolah memiliki tingkat pendidikan tinggi namun
berdasarkan lapangan kerja sebagai penopang keluarga menunjuk kan bahwa
54,80 % adalah usaha di bidang pertanian
Berdasarkan sector/jenis komoditas yang diusahakan adalah padi, jagung, kacang
tanah, ubi kayu dan ubi rambat yang meliputi 1.469 ha untuk tanaman padi; 64 ha
tanaman jagung; 10 ha ubi rambat dan 71 ha ubi kayu. Komoditas hortikultura yang
diusahakan meliputi tanaman buah-buahan seperti alpukat, manga, duku, durian, Sawo,
papaya, pisang,jeruk besar dan jeruk siam. Komoditas sayuran dataran rendah
berkembang di beberapa kecamatan seperti Tebing Tinggi (terung,kacang panjang, cabe
besar, cabe rawit, ketimun, sawi, tomat, bayam dan kangkung); Tebing Tinggi Timur
(cabe besar, cabe rawit, ketimun, bayam dan kangkung); Merbau (terung,kacang panjang,
cabe besar, cabe rawit, ketimun, sawi, tomat, bayam dan kangkung); Pulau Merbau
(kacang panjang, ketimun, dan bayam) dan Putri Puyu (terung,kacang panjang, cabe
rawit, ketimun, bayam dan kangkung). Pemasaran sayuran ini masih di lingkungan
kabupaten Kepulauan Meranti sendiri.
Komoditas Perkebunan yang diusahakan petani meliputi tanaman karet dengan
luasan, produktivitas dan jumlah petani pelaksananya masing-masing (9.438 ha:0,49
ton/ha:12.683 jiwa); kelapa (27.898: 0,81 ton/ha: 15.396 jiwa ), sagu (42.130 ha: 9,050
ton/ha: 7.123 jiwa), kopi (1.281 ha:1,12 ton/ha: 977 jiwa) dan pinang (162 ha: 0,41
ton/ha: 2.167 jiwa). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa komoditas sagu merupakan
komoditas unggulan dan andalan untuk menopang kesejahteraan pelakunya meskipun
pada kenyataannya belum memberikan sumbangan yang memadai yang salah satunya
diakibatkan oleh belum intensifnya pola usahatani yang dilakukan petani.
Pengolahan sagu pada umumnya dilakukan secara sederhana yaitu mengolah tual
dengan cara memarut dan merendam parutan empulur sagu untuk selanjutnya dikeringkan
di bawah sinar matahari dan dijual dengan harga antara Rp. 2.800 sampai dengan Rp.
3.000.- per kilo sedangkan tepung hasil olahan dari pabrikan bisa mencapai Rp. 6.000,per kilogram. Hal ini dikarenakan mutu tepung. Pengolahan lanjutan tepung sagu pada
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umumnya di lakukan secara home industry menjadi mi sagu, dan sagu rendang yang
dipasarkan di wilayah kabupaten Meranti sendiri maupun di kirim ke pekanbaru

Gambar 1: produk olahan berbahan baku tepung sagu
Sedangkan limbah pengolahan berupa ampas dan limbah cair hanya dibuang
disaluran/parit-parit sehingga mencemari lingkungan dengan bau dan menyebabkan
berkurang/hilangnya biota air seperti ikan dan udang. Berdasarkan hasil penelitian
rendemen tepung sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti hanya 16 % dari empulur
sehingga dapat disimpulkan bahwa kilang sagu akan menghasilkan limbah padat sebesar
1.780456,25 ton/tahun yang belum dimanfaatkan oleh petani. Disisi lain telah banyak
hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan nilai tambah
limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat tidak hanya dalam peningkatan pendapatan
pelaku usahanya tetapi juga melindungi tanah dan air dari pencemaran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ampas sagu masih memiliki kandungan
protein 2,3-3,36 % dan pati 52,98 % yang dengan pengayaan nutrisi melalui fermentase
menggunakan Aspergillus niger dapat digunakan sebagai pakan ternak (Ralahalu, 2012).
Hasil penelitian Simanihuruk dkk. (2011) menunjukkan bahwa silase ampas sagu sebesar
40% yang menggunakan bahan aditif molases 15%, dapat digunakan sebagai pakan basal
pengganti rumput untuk ternak kambing. Selain sebagai pengganti rumput untuk ternak
ruminansia, ampas sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan alternatif untuk
ternak puyuh. Hasil penelitian Efandi (2011) penggunaan produk campuran Ampas Sagu
dan Ampas Tahu Fermentasi (ASATF) dengan kapang Monascus purpureus sebanyak
15% dalam ransum puyuh petelur dapat menurunkankolesterol kuning telur (mg/dl)dan
lemak kuning telur (%) serta meningkatkanwarna kuning telur puyuh puyuh petelur. Pada
kondisi ini diperoleh kolesterol kuning telur 128,67mg/dl, lemak kuning telur 7,22 % dan
warna kuning telur puyuh 8.80.
Hasil penelitian Supriyanto dan Susilawati (2011) menunjukkan bahwa ampas
sagu berpotensi sebagai bahan pembawa aspergilus dan penicillium sp yang merupakan
mikroba potensial sebagai penyedia hara dan bahan baku pestisida hayati. Hal ini seiring
dengan hasil penelitian Uruilal dkk. (2012) yang menyebutkan bahwa kompos ela sagu
dapat dimanfaatkan sebagai media perbanyakan antagonis Trichoderma harzianum;
kompos ela sagu jika dicampurkan dengan dedak dan sekam (1:1:1 v/v) sangat baik untuk
digunakan sebagai media perbanyakan jamur T. harzianum (7,08 x 109/ml) dan
karakteristik bentuk koloni yang padat dibandingkan dengan media kompos ela sagu,
media sekam, media campuran kompos ela sagu dan dedak, dan media campuran kompos
ela sagu dan sekam. La Habi (2007) mengemukakan bahwa, ela sagu segar mengandung
26% C-organik, 1% N total, 1,03% P tersedia, 0,29% K, 3,84% Ca dan 0,05% Mg,
sedangkan ela sagu setelah inkubasi selama tiga bulan mengandung 13,90% kadar air,
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2,85% C-organik, 0,17% N total, 8,71 me 100 g-1 Ca, 187 me 100 g-1 mg, 0,53 me 100
g-1 K, 22,30 me 100 g-1 KTK dan 52,40% BK. Menurut Sangaji (2009), ela sagu
mengandung 86,4% bahan kering, 2,1% protein kasar, 1,8% lemak, 20,3% serat kasar,
4,6% abu, 36,3% selulosa, 14,6% hemiselulosa, 9,7% lignin, 3,3% silica. Hasil penelitian
Santiaji dan Gusnawaty (2007) menunjukan bahwa ela sagu dapat digunakan sebagai
media pertumbuhan jamur glicocladium dan neurospora sitophila.
Ampas hasil pengepresan pati sagu juga dapat digunakan sebagai arang briket.
Hasil pengujian kalor atau panas dari kerapatan briket antara 1.71 ÷ 1.74 gr/cm3 diperoleh
nilai kalor sebesar 4164,9404 ÷ 4320,0727 kcal/kg, dari hasil pengujian tersebut maka
dapat direkomendasikan sebagai bahan bakar alternatif pengganti minyak tanah, karena
mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi atau panas. Kemudian limbah tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai briket arang (Agustinus, 2013).
Ela sagu juga dapat diproses menjadi bokasi yang memperbaiki pertumbuhan
jagung. Hasil penelitian Soplanit dan Soplanit (2012) menunjukkan bahwa aplikasi
bokhasi limbah Ela Sagu dikombinasikan dengan 6 g/10 kg tanah SP 36 mampu
meningkatkan serapan P, tinggi tanaman, dan diameter batang jagung masing-masing
0,15 %, 140,60 cm dan 1,64 cm.
Ampas sagu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bio energi yaitu
bioethanol melalui proses fermentasi dan hidrolisis Idral dkk. (2012). Proses fermentasi
menggunakan fungi Saccaromyces. asam yang paling baik untuk menghidrolisis ampas
sagu adalah asam sulfat dengan konsentrasi 0,3 N selama 120 menit dimana memberikan
konsetrasi gula reduksi sebesar 4,477 g/L. Selama fermentasi berlangsung terjadi
penurunan pH medium dan peningkatan jumlah sel. Produksi Etanol optimum terjadi
pada lama fermentasi 4 hari dengan konsentrasi etanol 7,69%
Pembuatan Kompos
Limbah sagu merupakan ampas empulur sagu yang telah diambil patinya.
Limbah tersebut merupakan alternative pengganti sumber bahan organik. Penambahan
bahan organic ampas sagu akan meningkatkan pH tanah, nisbah C/N, P-tersedia, jumlah
basa, KTK tanah serta menurunkan Al-dd. Menurut Leksana (2000), limbah sagu yang
dimanfaatkan sebagai media tanam tidak dapat langsung digunakan karena banyak
mengandung selulosa dengan nisbah C/N tinggi. Limbah sagu perlu didekomposisi
terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai media tanam.
Dekomposisi limbah sagu dapat dilakukan secara aerb maupun anaerob.
Dekomposisi aerob mengubah bahan organic secara mikrobiologi menjadi humus dengan
bantuan oksigen. Secara anaerob penguraian bahan organic terjadi pada kondisi kurang
oksigen yang akan menghasilkan beberapa senyawa dan gas antara lain gas metan,
hydrogen sulfide, etilen, asam asetat, asam butirat, asam laktat dan asam-asam fenolat
diantaranya asam ferulat, asam p-kumarat dan asam p-hidroksibenzoat. Pembentukan
asam-asam fenolat dar bahan organic tersebut merupakan proses biodegradasi.
Bahan organik dengan nisbah C/N yang tinggi dapat diturunkan dengan
penambahan activator sehingga dapat dipercepat proses dekomposisi bahan organic
tersebut. Kegiatan ini untuk mengetahui tingkat dekomposisi pada beberapa activator
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terhadap kandungan hara, asam fenolat dan lignin.
Sistem pengomposan
digunakan dalam percobaan ini adalah sistem pengomposan anaerobic.

yang

Gambar 2. Keragaan Suhu pada Proses Pengomposan Limbah Ampas Sagu
Gambar 2 menunjukkan bahwa Orligno memiliki kemampuan untuk melakukan
dekomposisi yang lebih baik dibandingkan dengan decomposer lainnya yang ditandai
dengan tinggnya suhu selama prose pengomposan. Tingginya suhu ini menunjukkan
adanya kinerja mikroba dalam melakukan fungsi metabolismenya untuk memecah
substrat sehingga terjadi penguraian. Demikian juga halnya dengan pH kompos
sebagaimana terdapat pada gambar 3.

Gambar 3. pH Kompos Limbah Ampas Sagu
Gambar 3 menunjukkan bahwa penambahan decomposer menyebabkan
terjadinya proses perombakan dimana mikroba menghasilkan eksudat yang bersifat asam
dan melakukan degradasi substrat. PH ini akan meningkat pada saat proses mulai
menurun. Hasil dekomposisi masing-masing decomposer dapat dilihat pada gambar 4
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Gambar 4. Kompos pada akhir pengamatan
Ransum pakan Ternak Sapi berbasis Limbah ampas sagu
Pemanfaatan ampas sagu sebagai bahan pakan membutuhkan sentuhan teknologi
karena ampas sagu mempunyai keterbatasan untuk digunakan sebagai pakan karena
kandungan protein yang sangat rendah yaitu 2,1 % (Sangadji, 2009). Oleh karena itu,
sebelum diberikan kepada ternak sebagai pakan perlu dilakukan pengolahan ampas sagu
terlebih dahulu. Untuk meningkatkan kandungan nutrien dan pengawetan bahan pakan
asal ampas sagu dan kulit kopi maka dapat dilakukan proses pengolahan berupa silase.
Dalam proses ensilase, bakteri asam laktat akan memanfaatkan gula yang terdapat dalam
bahan pakan dan akan terjadi proses fermentasi asam laktat dalam kondisi anaerob. Untuk
mempercepat proses fermentasi silase juga perlu ditambahkan bahan aditif seperti
molases.
Penggunaan berbagai bahan aditif sebagai sumber energi mempercepat proses
pemecahan komponen serat misalnya dengan campuran enzim pemecah selulosa dan
hemiselulosa. Bahan aditif digunakan untuk meningkatkan kadar protein atau karbohidrat
pada material pakan. Biasanya kualitas pakan yang rendah memerlukan bahan aditif
untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak (Pioner Development foundation, 1991).
Molases sebagai unsur pengkaya dapat menurunkan kerusakan komponen BK terutama
karbohidrat terlarut dan dapat meningkatkan kualitas silase (McDonald et al., 1991).
Penambahan bahan aditif ditujukan untuk meningkatkan kualitas silase, terutama
meningkatkan karbohidrat pada material pakan. Ketersediaan bahan yang mengandung
karbohidrat tinggi seperti tepung jagung akan merangsang berlangsungnya proses
fermentasi, sehingga proses pemecahan komponen nutrisi pada material pakan akan
optimal dan penggunaan berbagai aditif sebagai sumber energi mempercepat proses
pemecahan komponen serat.

Gambar 5. Proses pembuatan pakan ternak
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Dalam pemberian pakan fermentasi ini untuk dikonsumsi membutuhkan waktu
adaptasi,karena ini merupakan pakan baru. Pemberian bisa dicampur dengan rumput yang
biasa dikonsumsi oleh ternak sapi. Masa awal rumput lebih banyak dari pakan fermentasi.
Semakin bertambah hari pemberian pakan fermentasi lebih banyak dari rumput.
KESIMPULAN
1. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi alam berupa limbah sagu dan kopi
bahan baku pakan yang melimpah. Ternak masih memanfaatkan pakan alami dan
limbahnya terbuang percuma. Mahalnya biaya pakan ternak ungags dan ikan budidaya
karena wilayah.
2. Pembuatan pakan ternak asal limbah sagu, kopi dan limbah lainnya melalui teknologi
fermentasi dengan melibatkan mikroba dapat meningkatkan nilai tambah limbah sagu,
meningkatkan produktivitas ternak dan pendapatan petani
3. Pembuatan kompos menggunakan biodekomposer orligno memberikan keragaan
kompos terbaik dibandingkan dengan decomposer lainnya.
4. Diseminasi inovasi teknologi melalui temu lapang dan system laku dapat
meningkatkan kinerja inovasi di lapangan
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
BUDIDAYA PADI DENGAN PENDEKATAN PTT PADA KAWASAN
PERTANIAN NASIONAL KOMODITAS PADI
DI NUSA TENGGARA BARAT
Awaludin Hipi, Sylvia K.P. Utami, Bq.Tri Ratna Erawati, dan M. Yasin
Peneliti pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat
Jl. Raya Peninjauan Narmada; Email: awl_h@yahoo.co.id
ABSTRAK
Peningkatan produksi melalui perluasan areal tanam tidak dapat dilakukan terusmenerus karena luas lahan pertanian yang semakin berkurang akibat terjadinya alih
fungsi lahan. Karena itu upaya yang paling realistis adalah melalui peningkatan
produktivitas. Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Nusa tenggara Barat
terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi melalui peningkatan produktivitas
yaitu dengan menerapkan teknologi budidaya padi dengan pendekatan pengelolaan
tanaman terpadu (PTT). Kajian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan tingkat
penerapan teknologi budidaya padi sawah irigasi dengan pendekatan PTT. Kajian
dilaksanakan pada lokasi kawasan nasional tanaman padi di Kecamatan Moyohilir dan
Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa yang mencakup 81 kelompoktani pada
areal seluas 2.000 ha yang tersebar di 10 desa pada MT. 2015. Demfarm teknologi
budidaya dilakukan pada lima kelompoktani dari lima desa dengan total luas 9 ha. Data
yang dikumpulkan berupa data produktivitas padi di kawasan dan pada demfarm, serta
data penerapan teknologi budidaya padi. Data produktivitas dikumpulkan melalui
pengukuran langsung dilapangan, sementara data tingkat penerapan teknologi dilakukan
dengan wawancara dengan petani dengan bantuan kuesioner terstruktur. Hasil kajian
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas padi dengan rata-rata hasil
mencapai 7,73 t/ha sedangkan petani pembanding rata-rata 6,71 t/ha (15,2%).
Penerapan komponen teknologi budidaya padi dengan pendekaan PTT meningkat dari
39,2% sebelum pendampingan menjadi 64,7% setelah pendampingan (meningkat 65%).
Terdapat 6 komponen teknologi budidaya padi yang banyak diterapkan oleh petani yaitu:
penggunaan benih bermutu; penanaman bibit muda; penanaman bibit 1-3
batang/rumpun, penataan tanaman dengan jajar legowo; penggunaan pupuk organik;
dan pengendalian hama sesuai anjuran. Komponen teknologi yang masih memerlukan
usaha untuk ditingkatkan penerapannya oleh petani yaitu: interval pengolahan tanah;
pemupukan berdasar rekomendasi, pengendalian penyakit dan pengelolaan air.
Penerapan komponen teknologi dapat meningkatkan produktivitas padi 13,1% dari
teknologi existing, dan terjadi peningkatan sebesar 5,0% dibanding target hasil rata-rata
padi di NTB.
Kata kunci: produktivitas, penerapan teknologi budidaya padi, kawasan nasional padi.
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PENDAHULUAN
Upaya untuk mempertahankan swasembada beras dalam rangka ketahanan dan
kedaulatan pangan menuntut kerja keras yang berkelanjutan bagi semua pihak terlebih
petani sebagai pelaku utama. Untuk mencapai target besar tersebut, banyak permasalahan
dan kendala yang dihadapi diantarnya perubahan iklim ekstrim yang dapat menimbulkan
kekeringan dan banjir, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), alih fungsi
lahan, pertambahan penduduk dan penerapan teknologi yang masih sederhana.
Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu penghasil padi nasional memiliki lahan
sawah seluas 247.245 ha. Hampir seluruhnya dapat ditanami padi dua kali setahun dalam
pola tanam padi–padi–palawija dengan intensitas 250 – 300%/tahun. (Diperta NTB,
2014). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata luas panen setahun yang mencapai areal
438.057 ha (BPS 2014). Terobosan melalui intensifikasi mampu meningkatkan
produktivitas padi di NTB secara menyolok telah menciptakan swasembada sejak tahun
1984 yang berlanjut hingga saat ini. Pada perkembangan selanjutnya, peningkatan
produktivitas mengalami peningkatan sangat kecil, dalam 10 tahun terakhir rata-rata
produktivitas mencapai 5,93 t/ha dengan rata-rata peningkatan 56 kg/ha (1,23%). Dilain
pihak areal panen meningkat cukup besar yaitu rata-rata 12.849 ha/tahun (2,52%) Diperta
NTB 2012). Hal ini menunjukkan secara nyata bahwa peningkatan produksi padi di NTB
lebih disebabkan peningkatan luas panen ketimbang peningkatan produktivitas.
Pelandaian produktivitas menurut Adiningsih (1992) dapat disebabkan oleh
kemunduran kesehatan fisik, kimia maupun biologi tanah akibat pengelolaan yang kurang
tepat. Penggunaan lahan yang terus menerus akibat penanaman padi intensif
menyebabkan beberapa unsur hara kurang tersedia (K, S, Cu dan Zn), tanaman rentan
hama penyakit dan efisiensi pupuk menurun. Upaya mengatasi gejala ini adalah dengan
perbaikan kesehatan tanah melalui perbaikan pengelolaan tanaman dan tata air irigasi.
Sumarno (2000) melaporkan bahwa upaya penyediaan teknologi yang mendukung
keberlanjutan sistem produksi (sustainable agriculture) dan ramah lingkungan telah
diperkenalkan sejak dekade 80-an melalui teknologi usahatani konservasi, pemanfaatan
pupuk organik, varietas unggul toleran hama penyakit dan pengendalian hama terpadu.
Pengelolaan tanaman terpadu merupakan bagian penting dari upaya menciptakan
pertanian yang efisiens dan berkelanjutan. Sistem produksi input eksternal tinggi sangat
tergantung pada input kimia (pupuk, pestisida), benih hibrida, mekanisasi dengan bahan
bakar minyak dan irigasi (Reijntjes et al, 1992). Sistem pertanian ini mengkonsumsi
sumber-sumber yang tak dapat diperbaharui. Pemanfaatan input buatan yang berlebihan
dan tidak seimbang dapat menimbulkan dampak besar terhadap ekologi, ekonomi, dan
sosial politik.
Filosofi pengelolaan tanaman terpadu adalah pemanfaatan sumberdaya pertanian
secara optimal sehingga petani memperoleh keuntungan maksimum secara berkelanjutan
dalam sistem produksi yang memadukan komponen teknologi sesuai kapasitas lahan.
Kata kunci dari pengelolaan tanaman terpadu adalah sinergis. Setiap komponen
teknologi sumberdaya alam, dan kondisi sosial ekonomi memiliki kemampuan untuk
berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan dan
keserasian antara aspek lingkungan dan aspek ekonomi untuk keberlanjutan sistem
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produksi. Indikator keberhasilan pengelolaan tanaman terpadu yang paling penting
adalah rendahnya biaya produksi, penggunaan sumberdaya pertanian secara efisien dan
pendapatan petani meningkat tanpa merusak lingkungan (Kartaatmadja, 2000).
Berdasarkan kajian yang dilakukan pada kelompoktani yang didampingi di 10
kabupaten/kota se NTB terlihat bahwa produktivitas padi dengan penerapan teknologi
PTT jauh lebih tinggi dibandingkan teknologi non PTT. Petani yang menerapkan
teknologi PTT komponen lengkap produktivitas mencapai 6,76 t/ha (peningkatan 24,95%
dari non PTT), sedangkan produktivitas rata-rata non PTT hanya 5,41 t/ha (BPTP-NTB,
2012). Di tingkat nasional, penerapan teknologi PTT mampu meningkatkan produktivitas
secara nyata, sejak diprogramkan pada tahun 2008 hingga 2011 terjadi peningkatan
produksi rata-rata 2,78% sehingga pada tahun 2012 teknologi PTT padi dilaksanakan
pada areal seluas 4,8 juta ha (Ditjen Tanaman Pangan, 2014). Tujuan pengkajian ini
adalah untuk: 1) Mengetahui penerapan teknologi budidaya padi dengan pendekatan PTT
di kawasan komoditas padi; 2) Mengetahui efektivitas pendampingan di kawasan
komoditas padi.
METODOLOGI
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
Lokasi ditetapkan di Kabupaten Sumbawa yang mencakup areal persawahan
irigasi di Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Moyohilir, dan Kecamatan Moyohulu
seluas 2.500 ha. Kajian Demfarm dilaksanakan pada MK. I. 2015.
Penetapan lokasi dilakukan oleh PPL di setiap WKPP/desa yang mencakup nama
kelompoktani, nama petani, luas areal pemilikan per petani, yang selanjutnya dikompilir
di tingkat BPP/kecamatan untuk dianjukan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian ke Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk disyahkan dalam bentuk
Surat Keputusan Calon Petani Salon Lokasi (CP/CL). CP/CL yang telah disyahkan
menjadi acuan bagi BPTP dalam melaksanakan pendampingan dengan basisi
kelompoktani.
Paket teknologi yang direkomendasikan
Paket teknologi yang dsebar-luaskan menurut komponen secara ringkas adalah:
 Varietas : Inpari 7; Inpari 10; Inpari 19; Inpari 22, Inpari 26; Inpari 30
 Kebutuhan benih 25 kg/ha (bermutu/bersertifikat).
 Persiapan lahan: olah tanah sempurna, bajak pertama minimal 10 hst.
 Bahan organik: kembalikan jerami ke lahan
 Pesemaian: minimal 250 m2/ha, benih disebar 100 gr/m2, dipupuk dengan urea 10
gr/m2 dan NPK Phonska 15 gr/m2.
 Umur bibit: < 21 hari; dan jumlah bibit/rumpun: 1-3 batang
 Penataan tanaman: Legowo 2:1; Legowo 4:1
 Pemupukan: urea 200 kg + NPK Phonska 250 kg/ha diaplikasi 3 kali
 Pengelolaan air: tidak tergenang terus-menerus, tinggi genangan 3-5 cm
 Pengendalian OPT: PHT berdasarkan hasil pengamatan intensif
 Panen: manual, perontokan dengan power threser.
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Data yang dikumpulkan, prosedur pengumpulan, dan analisis data
Data dan informasi yang harus dikumpulkan diantaranya:
a. Penerapan teknologi PTT sekaligus jumlah petani yang mengadopsi setiap komponen
teknologi di setiap kabupaten/kota.
b. Produktivitas padi di lokasi pendampingan berbasis kelompoktani.
c. Produktivitas Demfarm dibandingkan dengan produktivitas non Demfarm.
Prosedur dan instrumen pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sebagai
berikut:
• Data penerapan teknologi dikumpulkan menggunakan instrument berupa daftar
pertanyaan terstruktur (kuesioner) dengan wawancara langsung dengan petani sebagai
responden. Dari setiap desa diperlukan 20 orang responden yang berasal dari sejumlah
kelompoktani, sehingga jumlah responden dari kawasan pendampingan sebanyak 200
orang.
• Data Produktivitas Dalam Kawasan dikumpulkan dengan menggunakan formulir
produktivitas yang telah disiapkan.
• Data Produktivitas Demfarm, dikumpulkan dalam bentuk hasil ubinan sebanyak tiga
ubinan di setiap lokasi Demfarm dan dua ubinan di lokasi Demplot. Selain data hasil
ubinan dalam setiap Demfarm dikumpulkan juga data hasil riel dari setiap petani
kooperator dan data komponen hasil yang diambil secara acak dari tiap lokasi.
• Data penerapan teknologi dianalisis dengan teknik tabulasi dilanjutkan dengan ratarata, sedangkan data produktivitas dianalisis dengan rata-rata kemudian dibandingkan
dengan produktivitas petani yang tidak mendapatkan pendampingan untuk
produktivitas di dalam kawasan serta petani non kooperator untuk produktivitas
Demfarm.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik wilayah kajian
Lokasi kajian ditetapkan Kabupaten Sumbawa diperkirakan karena wilayah tersebut
memiliki areal persawahan yang cukup luas yakni 51.588 ha atau 22,1% dari total areal
sawah di NTB seluas 233.592 ha. Sejalan dengan itu luas panen padi tahunan di
Kabupaten Sumbawa tahun 2012 mencapai 86.024 ha (20,2%) dari total luas panen padi
di NTB yang mencapai 425,448 ha per tahun. Dari areal panen tersebut Kabupaten
Sumbawa menjadi penyumbang produksi padi terbesar kedua setelah Kabupaten Lombok
Tengah yakni sebesar 418.489 ton atau 19,79% dari total produksi padi di NTB tahun
2012 sebesar 2.114.231 ton.
Produktivitas padi di Kabupaten Sumbawa masih rendah, tahun 2012 provitas
padi hanya mencapai 48,65 kw/ha dibawah rata-rata produktivitas Propvinsi NTB yang
mencapai 49,69 kw/ha. Produktivitas padi di Kabupaten Sumbawa berada pada posisi ke
9 dari 10 kabupaten/kota di NTB. Produktivitas rendah memberi isyarat bahwa peluang
peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Sumbawa cukup besar, hal ini sesuai acuan
Program dan Kegaiatan Tanaman Pangan Tahun 2015 yang menetapkan kriteria prioritas
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kawasan tanaman pangan pada potensi produksi dan potensi peningkatan produktivitas
sebesar 1,0 t/ha.
Secara geografis, Kecamatan Moyo Utara dan Kecamatan Moyohilir terletak
berdampingan demikian juga areal persawahan kedua kecamatan tersebut berada dalam
kawasan yang sama yakni di pesisir utara Kabupaten Sumbawa. Kecamatan Moyo Utara
merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Moyo Hilir yang terletak hanya 9,0 km
dari Kota Sumbawa Besar ibu Kota Kabupaten Sumbawa. Wilayah Kecamatan Moyo
Utara memiliki luas wilayah sekitar 9.080 ha dari total luas kabupaten Sumbawa. Dari
luas wilayah tersebut, terdapat areal persawahan seluas 2.169 ha yang bisa ditanami padi
1-3 kali setahun (23,88%) selebihnya berupa lahan kering yang terdiri atas padang
rumput, perkebunan, kawasan hutan.
Demfarm Teknologi Budidaya Padi dengan Pendekatan PTT
Demfarm dilaksanakan di Desa Pungkit dan Desa Songkar, Kecamatan Moyo
Utara dan di Desa Berare, Desa Serading dan Desa Poto Kecamatan Moyohilir.
Pertimbangan untuk pelaksanaan Demfarm di Kecamatan Moyo Utara adalah karena
petani di wilayah tersebut belum banyak menerapkan teknologi PTT sehingga perlu
percontohan dengan sekala yang lebih luas. Sedangkan petani di Moyohilir relatif lebih
banyak menerapkan teknologi PTT sehingga percontohan melalui Demplot dianggap
mencukupi.
Secara agronomis pertumbuhan tanaman padi Demfarm sangat baik ditandai
dengan warna daun hijau tua, batang kokoh dengan tinggi tanaman normal, jumlah
anakan produktif normal, dan pengisian gabah sempurna. Dengan pertumbuhan dan
penampilan tanaman yang sangat baik diperoleh catatan hasil sesuai Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Padi Demfarm di Kawasan Pendampingan Padi Kabupaten Sumbawa, MK.
I. 2015
Hasil GKG (t/ha)
Kenaikan Hasil
Kecamatan/desa
(%)
Demfarm
Pembanding
Moyohilir
Serading
7,69
6,80
13,0
Brare
7,31
6,40
14.2
Poto
7,57
6,72
12,6
Moyo Utara
Pungkit
7,99
6,76
18,2
Songkar
8,09
6,86
17,9
Rata-rata
7,73
6,71
15,2
Data Tabel 1, menjelaskan bahwa keunggulan agronomis tanaman padi Demfarm
cukup kosisten dengan produktivitas. Hal ini ditunjukkan dengan produktivitas rata-rata
padi Demfarm yang jauh lebih tinggi dibanding tanaman padi petani pembanding yaitu
7,73 t/ha berbanding 6,71 t/ha. Ditinjau dari kenaikan hasil tanaman padi Demfarm
memberikan kenaikan hasil 15,2% dibanding tanaman padi pembanding, kenaikan
produktivitas tersebut cukup tinggi dibandingkan target kenaikan produktivitas padi NTB
yang direncanakan yakni sebesar 5%.
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Penerapan Teknologi Budidaya Padi dengan Pendekatan PTT
Data adopsi komponen teknologi pada tabel 2, diperoleh dari hasil adospi
sebelum pendampingan dan sesudah pendampingan terhadap 250 orang responden yang
tersebar di 10 desa pembentuk kawasan pendampingan padi. Jika ditinjau dari aspek
adopsi komponen teknologi nampak bahwa pendampingan berpengaruh nyata terhadap
peningkatan adopsi komponen teknologi. Hal ini nampak dari rata-rata petani pengadopsi
sebelum pendampingan hanya 39,2% dan setelah pendampingan meningkat menjadi
64,7% atau terjadi peningkatan sebesar 65,1%. Jika dilihat per komponen teknologi maka
peningkatan jumlah petani pengadopsi terjadi pada 11 komponen dari 12 komponen
teknologi PTT. Satu-satunya komponen teknologi yang mengalami penurunan setelah
pendampingan adalah interval pengolahan tanah.
Tabel 2. Adopsi Komponen Teknologi PTT Padi Sebelum dan Sesudah Pendampingan di
Kawasan GP-PTT Padi Kabupaten Sumbawa MK I 2015
Petani Pengadopsi (%)
Komponen Teknologi
Sebelum
Setelah
Pendampingan
Pendampingan
Interval waktu olah tanah >7 hari
20,5
12,0
Penanaman varietas anjuran
28,1
42,7
Penggunaan benih bermutu
78,0
98.5
Penanaman bibit muda <22 hari
75,0
96,5
Penanaman bibit 1-3 batang/rumpun
50,5
92,5
Tanam dengan Jajar Legowo
15,5
100,0
Penggunaan bahan organik
7,0
77,0
Pemupukan rekomendasi BPTP
34,2
51,0
Pengend. hama dengan pestisida anjuran
74,7
67,4
Pengend. penyakit dengan pestisida anjuran
42,4
55,0
Pengelolaan air secara efisien
14,5
48,0
Merontok gabah tepat waktu
30,0
36,1
Rata-rata
39,2
64,7
Catatan: kategori tingkat adopsi: 1-20% sangat rendah; >20-40% rendah; >40-60%
sedang; >60-80% tinggi; >80% sangat tinggi.
Penanaman varietas anjuran tergolong tingkat adopsi sedang dengan adopter
42,7%, jika dibandingkan dengan sebelum pendampingan terjadi kenaikan adopter
sebesar 51,9%. Apabila diperhatikan tingkat adopsi yang tergolong sedang dan
peningkatan adopsinya yang cukup besar maka diperkirakan adopsi komponen teknologi
ini berpotensi untuk ditingkatkan. Kunci keberhasilan peningkatan adopsi varietas
anjuran adalah intensitas upaya untuk memperkenalkan varietas tersebut melalui display
varietas dan penyediaan benih hingga ke tingkat pengecer pedesaan. Varietas anjuran
yang disukai petani di kawasan pendampingan antara lain Mekongga, Situbagendit,
Tukad Balian dan Inpari 30.
Penggunaan benih bermutu tergolong tingkat adopsi sangat tinggi dengan adopter
98,5%. Merupakan komponen yang diadopsi meluas baik sebelum pendampingan
maupun setelah pendampingan sehingga peningkatan adopsinya tergolong rendah yakni
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hanya 26,3%. Tingginya adopsi penggunaan benih bermutu karena hampir seluruh petani
kawasan sudah menyadari arti penting benih bermutu, petani mengalami bahwa
penanaman benih bermutu rendah dari hasil panen sebelumnya, atau yang ditukar dari
petani lain tidak memuaskan. Banyak campuran varietas lain sehingga pertumbuhannya
tidak merata dan produktivitasnya rendah.
Penanaman bibit muda tergolong tingkat adopsi sangat tinggi dengan adopter
96,5%. Tingginya adopsi komponen teknologi ini karena hampir seluruh petani di
kawasan memahami manfaat dan keuntungan menanam bibit muda diantaranya: hemat
waktu karena bibit dipindah umur 18-21 hari, kemampuan tanaman padi membentuk
anakan lebih tinggi, dan tanaman tidak stres pasca pindah tanam sehingga
pertumbuhannya lebih cepat dan sehat.
Penanaman bibit 1-3 batang/rumpun tergolong tingkat adopsi sangat tinggi
92,5%. Merupakan komponen teknologi yang diadopsi meluas pada fase pendampingan.
Sebelum pendampingan penerapan komponen teknologi oleh 50,5% adopter (tingkat
adopsi rendah). Karena itu peningkatan adopsi setelah pendampingan cukup besar yakni
83,2%. Diharapkan pengalaman penanaman bibit terbatas ini member pelajaran berharga
bagi petani untuk menghemat biaya sehingga komponen teknologi ini diterapkan secara
berkelanjutan walaupun tidak mendapat bantuan benih dari pemerintah. Walaupun tingkat
adopsi pasca pendampingan sangat tinggi, komponen teknologi ini perlu menjadi prioritas
materi penyuluhan pada pendampingan selanjutnya agar petani benar-benar yakin bahwa
penggunaan benih terbatas (25 kg/ha) lebih baik dibandingkan penggunaan benih
sebelumnya (50-70 kg/ha).
Penataan tanaman dengan Jajar Legowo: tingkat adopsi sangat tinggi dengan
adopter 100%. Merupakan komponen teknologi satu-satunya yang diterapkan oleh semua
petani yang didampingi di kawasan. Namun demikian sebelum pendampingan
komoponen teknologi jajar legowo hanya diterapkan oleh 15,5% petani. Petani yang
menerapkan jajar legowo yang mendapat pendampingan berpendapat bahwa jajar legowo
meningkatkan hasil secara nyata, memudahkan pekerjaan menyiang, memupuk,
menyemprot dan memeriksa serangan OPT, namun perlu dilakukan pengamatan lebih
jauh apabila petani tidak mendapat bantuan biaya pada tahun-tahun selanjutnya.
Penggunaan pupuk organik, tingkat adopsi tinggi, dengan adopter 77,0%.
Merupakan komponen teknologi yang diterapkan relatif meluas oleh petani yang
mendapatkan pendampingan. Terjadi peningkatan adopter 11 kali lipat suatu kenaikan
yang sangat tinggi. Jika diperhatikan betapa besarnya perbedaan adopsi sebelum dan
sesudah pendampingan maka diperkirakan kenaikan tersebut akibat adanya bantuan
pupuk organik dari pemerintah, kasus yang sama dengan jajar legowo.
Efektifitas Pendampingan Kawasan
Data Tabel 3 menunjukkan bahwa produktivitas padi berbanding lurus dengan
tingkat adopsi komponen teknologi PTT. Adopsi komponen teknologi oleh petani GPPTT setelah pendampingan mencapai rata-rata 64,7% merupakan yang tertinggi dari tiga
kategori ternyata memberikan hasil rata-rata tertinggi yakni 6,74 t/ha, disusul petan non
pendampingan dengan rata-rata adopsi 56,1 memberikan hasil rata-rata 6,26 t/ha, dan
adopsi komponen teknologi terendah 39,2% ditunjukkan oleh petani sebelum didampingi,
nampak memberikan hasil terendah 5,96 t/ha. Bila diperhatikan adopsi komponen
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teknologi dan hasil yang dicapai oleh petani non pendampingan nampak mendekati petani
yang mendapat pendampingan. Hal ini diduga sebagai dampak penerapan teknologi oleh
petani pendampingan yang diikuti oleh petani non pendampingan.
Terdapat kecendrungan dari petani non pendampingan untuk mengikuti
penerapan teknologi petani pendampingan karena mereka berada dalam satu kawasan
dengan agroklimat yang sama. Dengan kenyataan tersebut jelas bahwa pendampingan
penerapan teknologi cukup efektif pengaruhnya terhadap peningkatan hasil maupun
penyebaran teknologi bagi petani uang tidak mendapat pendampingan.
Tabel 3. Produktivitas Padi Berdasarkan Status Petanip pada Pendampingan dan Tingkat
Adopsi Teknologi di Kawasan Pendampingan PTT Padi Kab. Sumbawa MK. I.
2015
Adopter (%)

Rerata Provitas
(t/ha)

Sebelum

39,2

5,96

Setelah

64,7

6,74

56,1

6,26

Kategori
Petani
GP-PTT
Pendampingan
Petani
GP-PTT
Pendampingan
Petani non pendampingan

Kecendrungan yang sama terjadi dengan memperhatikan data hasil yang
diperoleh dari ubinan di setiap desa yang mendapat pendampingan dibandingkan dengan
data hasil petani sebelum pendampingan Tabel 4.
Data Tabel 4 secara nyata menunjukkan bahwa produktivitas padi sebelum
pendampingan di dua kecamatan lebih rendah dibandingkan setelah pendampingan.
Secara kawasan rata-rata produktivitas padi setelah pendampingan (MK I 2015) mencapai
6,66 t/ha sedangkan produktivitas seseblum pendampingan (MH 2014/2015) hanya
mencapai 5,29 t/ha atau dengan pendampingan terjadi kenaikan hasil rata-rata sebesar
1,37 t/ha (25,9%) adalah suatu kenaikan hasil yang sangat tinggi jika dibandingkan ratarata kenaikan hasil yang ditargetkan di NTB yaitu 5%. Dari data hasil ini sangat jelas
bahwa pendampingan sangat efektif untuk meningkatkan adopsi komponen teknologi
yang secara langsung berpengaruh pada peningkatan produktivitas padi.
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Tabel 4. Produktivitas Padi Sebelum dan Sesudah Pendampingan Per Desa di Kawasan
Pendampingan PTT Padi di Kabupaten Sumbawa MK I 2015
Kecamatan/
Desa

Rerata Provitas
(t/ha) GKG

Moyohilir
Serading

6,98

Moyo

5,81

Moyo Mekar

5,24

Berare

7,72

Kakiang

7,24

Poto

6,86

Batu Bangka

4,95

Ngeru

4,95

Moyo Utara
Songkar

7,07

Pungkit

7,17

Rerata Kecamatan (t/ha) GKG
MK. I. 2015

MH.2014/2015

6,21

5,22

7,12

5.37

KESIMPULAN
1. Kegiatan Demfarm PTT memberikan contoh nyata penerapan teknologi PTT yang
ditunjukkan dari penampilan agronomi dan rata-rata hasil mencapai 7,73 t/ha
sedangkan hasil dari petani pembanding rata-rata 6,71 t/ha (kenaikan hasil 15,2%)
2. Adopsi 12 komponen teknologi PTT sebagai indikator keberhasilan pendampingan
meningkat dari 39,2% sebelum pendampingan menjadi 64,7% setelah pendampingan
(meningkat 65%) menunjukkan bahwa pendampingan telah berhasil meningkatkan
adopsi komponen teknologi.
3. Terdapat 6 komponen teknologi PTT padi yang diadopsi petani secara meluas sebagai
hasil pendampingan yaitu: penggunaan benih bermutu; penanaman bibit muda;
penanaman bibit 1-3 batang/rumpun, penataan tanaman dengan jajar legowo;
penggunaan pupuk organik; dan pengendalian hama sesuai anjuran.
4. Pendampingan cukup efektif meningkatkan adopsi komponen teknologi PTT yang
tercermin pada hasil panen, hal ini nampak dari adopsi komponen teknologi setelah
pendampingan mencapai 64,7% dengan hasil rata-rata padi sebesar 6,74 t/ha, atau
terjadi kenaikan hasil sebesar 13,1%. Kenaikan ini jauh lebih tinggi dibandingkan
target hasil rata-rata padi NTB sebesar 5,0%.
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MODEL PENGEMBANGAN USAHATANI PADI SAWAH
MENDUKUNG PROGRAM SWASEMBADA BERAS
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI
Djuliati Dampa1), dan Trees A. Pattiasina2)
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Papua
d.dampa@unipa.ac.id, tres_opie@yahoo.co.id
ABSTRAK
Teluk Bintuni sedang mengembangkan usahatani padi sawah untuk mencapai
swasembada beras dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan yang cukup ditinjau
dari aspek kuantitas dan kontinuitas serta aspek kualitas produksi. Tujuan kajian ini
adalah : 1) identifikasi pola produksi usahatani padi sawah di Kabupaten Teluk Bintuni,
2) Melakukan analisis kebutuhan pengembangan model usahatani padi sawah dan 3)
Merumuskan
model pengembangan usahatani padi sawah untuk mendukung
swasembada beras di kabupaten Teluk Bintuni. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Hasil kajian menunjukkan bahwa :
1) Pola produksi beras di Kabupaten Teluk Bintuni ditentukan oleh empat faktor utama
yakni luas lahan garapan, penggunaan varitas, penggunaan pupuk anorganik dan
penerapan tandur jajar, 2) Kebutuhan dasar untuk pengembangan usahatani padi
mendukung swasembada beras meliputi : a. Demonstrasi plot paket teknologi untuk
menemukan model pengembangan usahatani padi sawah dengan mengeliminasi faktorfaktor penghambat yakni kelangkaan pupuk, varitas, dan tandur jajar, b.
Menyebarluaskan hasil uji coba melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi dengan
didukung oleh pendampingan secara intensif dan perbaikan irigasi. 3). Model
pengembangan usahatani padi sawah adalah melakukan kegiatan tindak lanjut hasil
demplot yakni menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat petani
Kata Kunci : Swasembada Beras, Pola Produksi, Model Pengembangan
PENDAHULUAN
Teluk Bintuni merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang
sedang mengembangkan usahatani padi. Tujuannya adalah untuk mencapai swasembada
beras di samping mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat petani
Kabupaten Teluk Bintuni.
Produksi padi di kabupaten Teluk Bintuni sampai tahun 2014 masih tergolong
rendah yaitu hanya rata-rata 1,55 ton GKG/Ha. Pada tahun 2014 telah dilakukan uji
coba budidaya tanaman padi menggunakan galur baru, yaitu galur “Menur”, dengan pola
tanam “tapak macan” seluas 16 ha dengan tingkat produksi mencapai rata-rata 5,11 ton
GKG/Ha. Tingkat produksi ini jauh lebih tinggi dibandingkan produksi padi varitas lain
dengan pola tanam yang telah diterapkan petani selama ini.
Jika produksi ini mampu dicapai oleh seluruh masyarakat petani dan
berkelanjutan, maka ini adalah sebuah lompatan produksi yang luar biasa yakni 2,5 – 4,5
kali produksi. Namun capaian ini masih jauh di bawah tingkat produksi padi di luar
Papua yaitu sebesar 9,00 ton gabah kering/ha/MT atau sebesar 5,400 ton beras/ha/MT.
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Permasalahan mendasar yang dihadapi petani untuk mencapai target produksi
adalah varitas padi, kelangkaan pupuk anorganik dan penerapan tandur jajar. Faktor lain
di luar kemampuan petani adalah kerusakan jaringan irigasi sehingga menyulitkan petani
untuk melakukan penanaman serempak, kurangnya tenaga kerja dalam keluarga yang
berdampak pada sempitnya luas lahan garapan. Untuk memahami lebih jauh kendala
yang dihadapi petani dipandang perlu melakukan kajian pola produksi untuk
merumuskan Model Pengembangan Usahatani Padi Sawah yang lebih berinteraksi
dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat petani serta kondisi bio fisik
wilayah dan kinerja pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni.
Tujuan kajian ini adalah :
1. Melakukan identifikasi pola produksi padi sawah di Kabupaten Teluk Bintuni
2. Melakukan analisis kebutuhan pengembangan model usahatani padi sawah
3. Merumuskan model pengembangan usahatani padi sawah untuk mendukung
swasembada beras di Kabupaten Teluk Bintuni.
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi kajian ditentukan secara purposive di Distrik Manimeri, Tembuni, dan
Distrik Tuhiba. Waktu yang digunakan untuk melakukan studi lapangan selama 12 hari
kerja, mulai tanggal 12 Oktober 2015.
Pengambilan contoh dilakukan secara bertahap (multi stage sampling). Tahap
pertama menentukan lokasi kampung pada masing-masing distrik secara sengaja
(purposive sampling) yaitu kampung yang menjadi sentra produksi beras pada masingmasing Distrik. Tahap kedua memilih kelompok tani secara acak sederhana. Tahap ketiga
memilih responden petani secara acak sederhana dari masing-masing kelompok secara
acak sederhana.
Data yang diperoleh diolah secara tabulasi dan dianalisis dengan menggunakan
statistik deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pola Produksi Padi Sawah
Luas Lahan
Lahan usahatani padi sawah tersebar pada tiga distrik yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sebagai sentra produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni. Di samping
ketiga sentra produksi ini terdapat satu distrik yang juga mengusahakan padi sawah yaitu
Distrik Meyado walaupun kondisi fisik lahannya kurang mendukung. Luas lahan yang
mampu digarap petani maksimum 0,5 Ha, masih jauh dari luas lahan yang dimiliki tiap
petani (2 Ha). Variasi luas lahan pada masing-masing sentra produksi disajikan pada
Gambar 1. Perbedaan luas lahan antar sentra produksi padi disebabkan terbatasnya
jumlah tenaga kerja dalam keluarga petani.
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Gambar 1.

Rata-rata Luas Lahan per Musim Tanam di Beberapa Sentra Produksi
Produksi Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015

Varitas/Galur
Varitas-varitas padi sawah yang digunakan petani selama ini meliputi Inpari 9,
Inpari 10, Inpari 23, Inpari 64 dan Bestari. Jenis-jenis varitas ini merupakan hasil kerja
pemuliaan tanaman tahun 1980-an di Indonesia yang ditanam berulang-ulang oleh petani
padi sawah di kabupaten Teluk Bintuni. Penggunaan varitas secara berulang-ulang
berkaitan erat dengan pandangan petani bahwa varitas ini merupakan varitas terbaik
sehingga petani enggan untuk menggantikannya dengan varitas yang lain. Namun
ditinjau dari produktivitasnya, varitas-varitas ini telah jauh ketinggalan dibandingkan
varitas-varitas temuan baru yang baik untuk diadopsi oleh petani.
Tandur jajar
Tandur jajar yang diterapkan oleh petani selama ini adalah tandur jajar
“legowo”, sebuah teknologi yang telah diterapkan oleh para pendahulunya. Berdasarkan
hal ini, petani juga menganggap bahwa “legowo” adalah tandur jajar yang terbaik,
sehingga petani juga enggan untuk menggantinya dengan tandur jajar lain yang
ditemukan oleh para peneliti selama periode terakhir dalam upaya untuk mencapai
swasembada beras di Indonesia.
Pupuk
Pupuk anorganik yang oleh petani disebut sebagai pupuk pabrik, telah digunakan
oleh para petani sejak mereka mengenal upaya pemerintah meningkatkan produksi padi
dalam rangka mewujudkan swasembada beras. Untuk mengatur distribusi pupuk ini
sebenarnya telah dilakukan secara melembaga oleh kementerian terkait yaitu
Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Hal ini terlihat
dari adanya petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi yang diterbitkan
setiap tahun. Namun berbagai aturan yang diberlakukan pemerintah ini ternyata tidak
menjamin ketersediaan pupuk sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia bahkan
sampai ke Kabupaten Teluk Bintuni. Kondisi ini terbukti dari terjadinya kelangkaan
pupuk di Kabupaten teluk Bintuni. Kelangkaan pupuk ini berdampak pada tingkat
penggunaan pupuk yang tidak sesuai dengan dosis anjuran. Petani memupuk tidak
berdasarkan dosis anjuran, tetapi pada pertimbangan jenis dan jumlah pupuk yang
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dimiliki. Ditemukan petani yang tidak menggunakan pupuk dan jika menggunakan
pupuk dosisnya sangat tidak wajar (jauh lebih rendah dari dosis anjuran).
Selain empat faktor di atas terdapat faktor penghambat yang berada di luar
kemampuan petani, yaitu jaringan irigasi. Ketersediaan jaringan irigasi di sentra-sentra
produksi padi masih terbatas pada Distrik Manimeri. Jaringan irigasi primer sering
mengalami kerusakan karena kualitas bangunan irigasi yang tidak mampu menampung
air sungat Tuarai yang sangat deras terutama pada musim hujan. Hal ini menjadi
persoalan ketika kerusakan terjadi pada awal dan akhir musim tanam. Artinya petani
tidak menanam sesuai anjuran karena terkendala oleh air irigasi, dan pada akhir musim
tanam berdampak pada hasil produksi padi mengalami kerusakan oleh genangan air.
Di dua sentra produksi lainnya, dihadapkan pada belum adanya jaringan irigasi
teknis, sehingga petani tergantung pada musim hujan. Namun di Papua musim hujan
tidak bisa diramalkan dengan tepat sehingga mereka mengandalkan mesin pompa air
yang tidak mungkin bisa dibeli oleh petani secara perorangan. Untuk mengatasi hal ini
Dinas Pertanian telah mendukung penyediaan air irigasi dengan menyalurkan pompa air
pada kelompok tani. Namun belum semua kelompok tani mendapatkan jatah pompa air
sehingga usahataninya benar-benar bergantung pada alam.
Analisa Kebutuhan Pengembangan
Berdasarkan kondisi obyektif dari usahatani padi sawah di Kabupaten Teluk
Bintuni dapat dirumuskan beberapa kebutuhan dasar pengembangan.
Penambahan luas lahan garapan setiap petani
Dilakukan dengan program ekstensifikasi yakni mencetak lahan milik sendiri
menjadi sawah. Hal ini dilakukan melalui upaya Dinas Pertanian sebagai bagian
program nasional pencetakan sawah di Provinsi Papua Barat. Upaya lain yang dapat
dilakukan adalah program intensifikasi yakni penggunaan mesin-mesin pertanian untuk
mensubstitusi tenaga kerja dalam keluarga, antara lain penggunaan traktor untuk
pengolahan tanah, penggunaan mesin untuk penanaman dan mesin panen yang sedang
dipromosi secara luas di Indonesia.
Demontrasi Plot (Demplot) penggunaan galur dan atau varitas baru
Galur/varitas baru telah dan sedang ditemukan oleh beberapa ahli pemuliaan
tanaman di lembaga-lembaga penelitian pertanian di Indonesia. Galur/varitas baru yang
telah ditemukan antara lain Dempo, Mikongga, Ciherang, Cigelis, Menur, Sintanur dan
Sintia. Galur/varitas ini telah diintroduksi secara terbatas oleh para pakar di bidang
pemuliaan tanaman di Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk menyebarluaskan penggunakan
galur/varitas baru perlu dilakukan pendampingan oleh tenaga-tenaga teknis yang
profesional dan mencintai petani.
Demplot tandur jajar
Uji coba tandur jajar dilakukan dengan mengadopsi tandur jajar yang diyakini
memiliki nilai tambah pendapatan yang lebih besar dibandingkan tandur jajar “legowo”.
Jenis tandur jajar yang dinilai memenuhi kriteria ini adalah “ tapak macan”. Namun
penggunaan tandur jajar ini memiliki berbagai macam kendala menurut pemahaman
petani yakni memerlukan tenaga kerja yang banyak, memerlukan waktu kerja yang lebih
lama dan kesulitan dalam penyiangan gulma. Kendala-kendala ini menurut petani
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berakibat pada tingginya biaya produksi. Hal-hal yang dianggap sebagai kendala petani
ini dapat diperkecil dengan upaya melakukan analisis pendapatan usahatani yang perlu
diyakinkan kepada petani bahwa korbanan itu dapat digantikan oleh tambahan
pendapatan sebagai dampak dari penggunaan tandar jajar “tapak macan”.
Produksi pupuk organik dan demplot penggunaan pupuk organik
Pupuk alternatif untuk menggantikan pupuk anorganik yang berada dalam
keadaan langka yang telah mencapai 7 tahun sekarang ini adalah penggunaan pupuk
organik. Namun penggunaan pupuk alternatif ini ternyata tidak terlalu menarik bagi
petani padi sawah di Kabupaten Teluk Bintuni. Para petani senantiasa dibayang-bayangi
oleh kegagalan panen dengan menggunakan pupuk di luar pupuk anorganik. Selain itu
alternatif menggunakan pupuk organik juga dihadapkan pada masalah belum adanya
pihak-pihak yang memproduksi pupuk organik di Kabupaten Teluk Bintuni.
Penyebarluasan hasil-hasil demplot pada masyarakat
Penyebarluasan hasil-hasil demplot kepada masyarakat dapat dilakukan melalui
program ekstensifikasi dan inensifikasi produksi pertanian padi sawah.
Model Pengembangan
Analisis kebutuhan yang telah diprediksi mampu mengatasi permasalahan
pengembangan usahatani padi sawah di Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat hanya
dalam bentuk konsepsi idealis dan bersifat ilmiah murni. Petani tetap menginginkan
adanya bukti nyata dari penggunaan berbagai konsepsi dan teknologi, sehingga perlu
dilakukan uji coba pengembangan model yang memadukan berbagai upaya untuk
mengantisipasi berbagai kendala yang dipikirkan oleh petani. Model pengembangan ini
secara singkat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.
Upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi petani tidak dapat
dilakukan secara parsial tetapi perlu memadukan berbagai macam upaya sebagai sebuah
sistim pengembangan usahatani padi sawah di Kabupaten Teluk Bintuni. Upaya itu
adalah memadukan produksi pupuk organik secara mandiri pada tingkat Kabupaten
Teluk Bintuni, penggunakan varitas unggul dan penerapan tandur jajar “ tapak macan”.
Penyediaan pupuk secara mandiri dilakukan dengan cara membangun rumah produksi
pupuk organik dengan kapasitas produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan
seluruh petani di sentra-sentra produksi padi. Di samping memenuhi kapasitas produksi
yang dibutuhkan, juga perlu memenuhi kualitas sesuai standar mutu pupuk dan dengan
harga yang wajar. Untuk mengadaptasikan petani dengan pupuk organik perlu dilakukan
demplot terlebih dahulu dengan dosis yang tidak meniadakan sama sekali penggunaan
pupuk anorgnik. Dosis pupuk organik yang digunakan adalah 50 persen dan 75 persen
dipadukan dengan pupuk anorganik dengan dosis 50 persen dan 25 persen. Hal ini
diperlukan untuk tetap menghargai keragu-raguan petani dengan mengkombinasikan
pupuk organik dan pupuk anorganik dengan komposisi yang mengarah pada sebuah
kesimpulan bahwa pupuk organik menjadi sebuah alternatif kelangkaan pupuk anorganik
di Kabupaten Teluk Bintuni.
Di samping menyediakan pupuk secara mandiri juga perlu menggunakan varitas
unggul dalam hal produksi dan juga rasa serta memenuhi kriteria pengawetan. Jenis-jenis
varitas/ galur yang dapat diujicobakan adalah varitas-varitas yang telah diintroduksi
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secara terbatas tetapi masih menimbulkan keragu-raguan bagi petani untuk
menggunakannya antara lain Menur, Sintanur, Cigelis, Sintia, Ciherang dan Mikongga.
Selain penggunaan pupuk, penggunaan varitas unggul juga memadukan penggunaan
tandur jajar sebagai bagian integral dari upaya membentuk sebuah model pengmbangan
usahatani padi sawah. Jenis tandur jajar yang dinilai dapat diterapkan oleh petani adalah
tandur jajar “ tapak macan”. Namun hal ini perlu dikaji terlebih dahulu melalui upaya
pembuatan demplot, dengan tidak menghilangkan sama sekali penggunaan tandur jajar
“legowo”. Dari demplot ini diharapkan petani dapat menyaksikan sendiri bahwa
korbanan yang dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan selama proses produksi dapat
ditutupi dari peningkatan produksi yang pada akhirnya berakibat pada tingginya
pendapatan usahatani dengan pola “tapak macan” dibandingkan “legowo”.
Penggunaan paket teknologi diprediksi akan meningkatkan produksi padi dengan
tingkat peningkatan yang berbeda antar varitas yang dipengaruhi oleh pupuk dan tandur
jajar.
Galur menur diprediksi akan mampu menghasilkan produksi 4-8 Ton
GKG/Ha/MT, varitas cigelis mampu menghasilkan produksi 5-6 Ton GKG/Ha/MT dan
varitas pilihan petani yakni IR 64
mampu menghasilkan 3-5 Ton GKG/Ha/MT,
Ciherang mampu menhasilkan produksi 5-7 Ton GKG/Ha/MT dan Sintanur mampu
menghasilkan produksi
5-8
Ton GKG/Ha/MT.
Rata-rata produksi
dengan
menggunakan pupuk organik 50 maupun 75 persen dan menggunakan tandur jajar tapak
macan diprediksi mencapai produksi sebesar 6-8 ton GKG/Ha/MT atau 18-24 ton
GKG/Ha/tahun atau sama dengan 10 - 15 ton beras/Ha/tahun.
Jika jumlah penduduk diprediksi mencapai 66.445 jiwa pada tahun 2020 akan
membutuhkan konsumsi beras sebanyak 8.019, 86 ton . Swasembada beras diperkirakan
akan tercapai
pada tahun 2018 dengan mempertimbangkan variabel-variabel
produktivitas per satuan luas dan frekuensi musim tanam per tahun (Tabel 2.)
Tabel 2. Hasil Analisis Pencapaian Swasembada Beras Melalui Program Intensifikasi
dengan Luas Lahan Usahatani Padi Tetap (735 Ha) di Kabupaten Teluk Bintuni
Total Produksi (ton/tahun)
Produktifitas
Kebutuhan
Tahun
(ton/ha)
Beras
1 MT
2 MT
3 MT
2016
2,700
1 984,53
3 969,00
5 953,59
7 321,38
2017
2,700
1 984,53
3969,00
5 953,59
7 491,20
2018
4,050
2 976,75
5 953,50
8 930,25
7 664,16
2019
4,050
2 976,75
5 953,50
8 930,25
7 840,38
2020
5,400
3 969,00
7 938,00
11 907,00
8 019,86
Sumber: Data primer diolah, 2015
KESIMPULAN
1. Pola produksi padi di Kabupaten Teluk Bintuni ditentukan oleh empat faktor utama
yakni luas lahan garapan, varitas padi yang digunakan, penerapan tandur jajar serta
penggunaan pupuk anorganik.
2. Kebutuhan dasar untuk pengembangan usahatani padi mendukung swasembada beras
meliputi :
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a. Demonstrasi plot paket teknologi untuk menemukan model pengembangan
usahatani padi sawah dengan mengeliminasi faktor-faktor penghambat yakni
kelangkaan pupuk, varitas, dan tandur jajar
b. Menyebarluaskan hasil uji coba melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi
dengan didukung oleh pendampingan secara intensif dan perbaikan irigasi
3. Model pengembangan usahatani padi sawah adalah melakukan kegiatan tindak lanjut
hasil demplot yakni menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat petani dengan
dukungan program ekstensifikasi dan intensifikasi pembangunan pertanian padi
sawah.
Rekomendasi
1. Membangun sebuah rumah produksi pupuk organik di Kabupaten Teluk Bintuni
untuk menjamin ketersediaan pupuk secara kontinu
2. Mendukung dan mendampingi para kontak tani untuk berwirausaha produksi benih
bermutu secara berkelanjutan melalui kegiatan penangkaran benih setiap musim tanam
untuk kebutuhan petani pada musim tanam berikutnya.
3. Membuat demplot paket teknologi ( penggunaan teknologi tandur jajar “tapak
macan”, penggunaan varitas unggul serta penggunakaan pupuk organik) pada setiap
sentra produksi padi
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EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN KAYU MANIS TERHADAP JAMUR
FUSARIUM SECARA IN VITRO
Anak Agung Ketut Darmadi
Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam
Universitas Udayana
ABSTRAK
Penelitian ini untuk menguji efektivitas ekstrak aseton daun kayu manis terhadap
pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum f. sp. capsici, dan F. oxysporum f. sp. cubense.
Daun kayu manis yang digunakan dalam penelitian ini tumbuh di daerah Bedugul
kabupaten Tabanan Bali. Uji efektivitas ekstrak daun kayu manis terhadap jamur uji
dilakukan di Laboratorium Biopestisida Fakultas Pertanian Universitas Udayana,
dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) terdiri atas 6 perlakuan dan 4 kali
ulangan. Perlakuan konsentrasi ekstrak aseton daun kayu manis secara nyata (P<0,05)
dapat menghambat pertumbuhan koloni, biomasa dan pembentukan spora pada jamur
uji yaitu Fusarium oxysporum f.sp. capsici dan F. oxysporum f.sp. cubense secara in vitro
dengan media PDA dan PDB. Aseton yang digunakan untuk melarutkan ekstrak daun
kayu manis. Daya hambat minimum ekstrak daun kayu manis pada ke dua jamur uji yaitu
0,5%. Ekstrak daun kayu manis secara nyata dapat menghambat pertumbuhan koloni,
pembentukan spora dan pertumbuhan biomasa jamur uji. Pada perlakuan konsentrasi
ekstrak 0,5% dapat menghambat pertumbuhan koloni jamur uji yaitu masing-masing
sebesar 35,28%, 22,22%. Pada perlakuan konsentrasi ekstrak 0,5% juga secara nyata
dapat menghambat pembentukan spora dan pertumbuhan biomasa jamur pada jamur uji
yaitu 22,22%, 12,22%, dan 9,72%, 12%, jika dibandingkan kontrol. Ekstrak daun kayu
manis mengandung senyawa alkaloid, steroid, saponin, fenolat, flavonoid dan tannin
yang bersifat sebagai senyawa anti jamur.
Kata kunci: ekstrak daun kayu manis, jamur Fusarium, senyawa anti jamur
PENDAHULUAN
Pengendalian penyakit pada tanaman yang terserang jamur dengan
menggunakan fungisida sintetik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan
seperti resistensi patogen, pencemaran lingkungan, dan matinya organisme non target
(Oka, 1995). Residu fungisida sintetis dapat meracuni konsumen baik hewan maupun
manusia. Salah satu cara untuk mengurangi dampak akibat penggunaan fungisida sintetik
yaitu dengan penggunaan biofungisida atau fungisida nabati, yaitu penggunaan ekstrak
tumbuhan yang mempunyai senyawa aktif yang berpotensi sebagai anti jamur.
Penggunaan ekstrak tanaman memiliki beberapa keunggulan seperti bersifat ekonomi,
mudah terurai dan ramah lingkungan (Shivanna dan Garampalli, 2014). an
Ekstrak tanaman yang diperoleh dari berbagai bagian tanaman mengandung banyak
senyawa dengan sifat antimikroba. Senyawa ini dapat diperoleh dari akar, kulit, biji,
tunas, daun, bunga dan buah. Beberapa penelitian melaporkan bahwa sifat anti jamur
ekstrak rimpang lengkuas (Alpinia galanga) pada media PDA mampu menghambat
pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum (Suprapta et al., 2005; Suprapta dan Khalimi,
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2009). Ekstrak rimpang lengkuas (Alpinia galanga) dan ekstrak daun pepaya (Carica
papaya) mempunyai aktivitas anti jamur terhadap Ceratocystis sp. (Suprapta et al., 2001).
Bubuk kulit kayu manis terdaftar dalam Pharmacopoiea Herba Inggris sebagai obat
khusus untuk pencernaan yang terganggu atau sakit perut dengan mual. Dalam
Phytomedicine Eropa minyak kayu manis (0,05-0,2 g per hari) digunakan dalam teh
untuk anti bakteri dan membunuh jamur (Dao et al.,1999). Kayu manis (Cinnamomum
zeylanicum J. Presl.) juga mengandung senyawa volatil eugenol yaitu hanya sebesar 8%
sedangkan sinamaldehid sebesar 75%. Gabungan senyawa eugenol dan sinamaldehid
pada kayu manis dapat menghambat spora Bacillus anthracis sedangkan senyawa
eugenol pada cengkeh dapat menghambat perkecambahan spora B. subtilis secara in vitro.
Kayu manis adalah rempah-rempah yang paling efektif, menghambat tiga spesies
Penicillium selama lebih dari 21 hari (Davidson, 1997). Menurut Cowan (1999) telah
melaporkan bahwa zat dimiliki oleh kayu manis yang berperan sebagai antijamur adalah
minyak atsiri sebanyak 1-4% yang didominasi oleh cinnamaldehyde (3-fenil-akrolein)
sebanyak 77-80% dan eugenol (2-Methoxy-4-(2- propenyl)phenol) sebanyak < 10%,
cinnamicacid, condensed tannin, cathecin, limonene, dan coumarin. Zat aktif kayu manis
yaitu limonene berperan sebagai antimikroba dengan cara merusak membran sel mikroba,
sedangkan mekanisme kerja cinnamaldehyde sebagai antimikroba adalah terlibat dalam
proses kerusakan membran mikroba oleh senyawa lipofilik. Darmadi et al., (2016)
melaporkan bahwa perlakuan formula ekstrak daun kayu manis secara nyata (P<0,05)
mengurangi persentase penyakit layu Fusarium pada tanaman tomat. Perlakuan 2%
merupakan perlakuan yang memberikan perlindungan terbaik bagi tanaman tomat dalam
pengendalian penyakit layu Fusarium dengan daya hambat 80,95%, diikuti dengan
perlakuan 1,75%, 1,50%, 1,25% dan 1%. Perlakuan ekstrak daun kayu manis konsentrasi
0%-2% berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap berat buah per tanaman.
Maka dari itu, salah satu kajian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
menguji efektivitas ekstrak daun kayu manis pada beberapa jamur Fusarium yaitu
Fusarium oxysporum f. sp. capsici jamur penyebab penyakit pada tanaman cabe,
F.oxysporum f.sp. cubense adalah jamur penyebab penyakit pada tanaman pisang.
METODE PENELITIAN
Ekstraksi Daun Kayu Manis
Daun kayu manis (Cinnamomum burmanni Blume) yang digunakan dalam
penelitian ini berasal Bedugul desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten
Tabanan-Bali. Daun kayu manis yang digunakan adalah daun keempat dari ujung sampai
daun kesembilan yang telah berwarna hijau. Daun kayu manis diambil zat aktifnya
dengan ekstraksi. Ekstraksi dilakukan dengan menyincang kecil-kecil daun tanaman yang
telah kering lalu diblender. Daun yang telah diblender kemudian dimaserasi di dalam
aseton dengan perbandingan 1:10 selama 48 jam dengan tujuan untuk menarik zat aktif
pada bahan yang akan digunakan sebagai pestisida nabati. Filtrat diperoleh dengan
penyaringan melalui 4 lapis kain kasa dan kertas saring Whatman no. 2, kemudian
diuapkan dengan menggunakan vaccum rotary evaporator pada suhu 40ºC, sehingga
diperoleh ekstrak kasar.
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Ekstrak kasar ditimbang, dicatat beratnya dan dikalibrasi dengan berat eseton dalam
volume yang sama dengan ekstrak kasar daun tanaman. Pengenceran ekstrak dilakukan
dengan menambahkan air Tween-80 10% sebagai pengemulsinya.
Uji Aktivitas Anti Jamur Ekstrak Kasar Daun Kayu Manis pada Media PDA
terhadap Koloni Jamur
Pengujian dilakukan dengan menguji aktivitas anti jamur ekstrak kasar daun kayu
manis, terhadap F. oxysporum f.sp. capsici, F. oxysporum f.sp. cubense. Cawan Petri
yang telah berisi 10 ml media PDA dan 200 µl suspensi F. oxysporum f.sp. capsici, F.
oxysporum f.sp. cubense dibiarkan memadat. Setelah padat, sumur difusi dengan diameter
0,5 mm dibuat masing-masing sebanyak 2 buah pada setiap cawan Petri dengan
menggunakan cork borer. Setiap sumur difusi diisi dengan 20 µl ekstrak kasar daun kayu
manis dengan konsentrasi 100%. Menurut Ardiansyah (2005), jika diameter zona
hambatan ≥ 20 mm (daya hambat sangat kuat), 10–20 mm (daya hambat kuat), 5-10 mm
(daya hambat sedang), dan < 5 mm (daya hambat kurang atau lemah).
Pengujian untuk mengetahui Minimum Inhibitory Concentration (MIC) juga dilakukan
dengan metode sumur difusi dengan beberapa konsentrasi ekstrak, yaitu: 0,5%,
0,6%,0,7%, 0.8% dan 0,9% dan kontrol 0%.
Uji Persentase Daya Hambat Ekstrak Kasar Daun Kayu Manis pada Media PDA
terhadap Koloni Jamur
Pengujian persentase daya hambat menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan tujuh konsentrasi ekstrak, yaitu: 0%, 0,5%, 0,6%, 0,7%, 0,8%, dan 0,9%.
Konsentrasi tersebut diperoleh dengan menuangkan ekstrak konsentrasi 10% ke dalam
cawan Petri. Misalnya untuk memperoleh media dengan konsentrasi ekstrak 0,5%, media
PDA 10 ml ditambahkan 500 µl ekstrak 10%. Tunggu beberapa saat sampai campuran
PDA dan ekstrak memadat kemudian jamur F. oxysporum f.sp. capsici yang telah
dibiakkan pada cawan Petri diambil dan dipisahkan dengan menggunakan cork borer
diameter 5 mm, kemudian menggunakan jarum ose isolat jamur tersebut diletakkan tepat
di bagian tengah cawan Petri. Setiap konsentrasi ekstrak dibuat dengan tiga kali ulangan.
Kultur jamur tanpa ekstrak disiapkan sebagai kontrol. Selanjutnya diinkubasi pada suhu
kamar selama beberapa hari hingga jamur pada kontrol memenuhi cawan Petri. Hal yang
sama juga dilakukan terhadap jamur uji F. oxysporum f.sp. cubense.
Pengamatan dilakukan setiap hari dengan mengukur diameter koloni jamur pada
setiap perlakuan. Persentase daya hambat dihitung dengan membandingkan pertumbuhan
jamur pada media yang diberi ekstrak dengan jamur pada media kontrol. Menurut Rai
(2006), daya hambat dihitung setelah jamur pada kontrol memenuhi cawan Petri,
menggunakan rumus:
Daya Hambat (%) =

x 100%
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Pegujian Ekstrak Kasar Daun Kayu Manis Terhadap Pertumbuhan Spora F.
oxysporum f.sp. capsici, F. oxysporum f.sp. cubense, F. oxysporum f.sp. solani
Pengujian pembentukan spora meenggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Pengujian dilakukan dengan menginokulasikan 200 µl suspensi spora pada 10 ml media
PDB (Potato Dextrose Broth), kemudian masing-masing ditambahkan dengan ekstrak
daun kayu manis sehingga masing-masing mengandung variasi konsentrasi ekstrak 0,5%,
0,6%, 0,7%, 0,8%, dan 0,9%. Kontrol dibuat dengan menambahkan suspensi jamur dalam
media PDB tanpa ekstrak. Setiap perlakuan dilakukan tiga kali ulangan. Setelah
diinkubasi selama 5 hari pada suhu kamar, dilakukan penghitungan jumlah spora yaitu
mikrokonidia dan makrokonidia yang terbentuk dengan haemasitometer (Subrata, 2006).
Menentukan Daya Hambat Ekstrak Daun Kayu Manis terhadap Biomasa
F.oxysporum f.sp. capsici, F. oxysporum f.sp. cubense
Daya hambat ekstrak kayu manis terhadap biomasa jamur diuji menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pengujian dilakukan dengan menumbuhkan spora
pada media PD-Broth. Suspensi jamur disaring dengan kertas saring Whatman No 2,
sehingga hanya spora yang lolos saringan dan ditampung dalam beaker glass.
Satu ml suspensi spora F. oxysporum f.sp. capsici serta ekstrak daun kayu manis
dimasukkan kedalam media PD Broth yang telah ditempatkan dalam erlemeyer glass.
Konsentrasi masing-masing ekstrak yang diberikan adalah 0,5%; 0,6%; 0,7%; 0,8%,
0,9% dan kontrol yang tanpa perlakuan ekstrak. Volume akhir larutan yang sudah berisi
suspensi spora F. oxysporum f.sp. capsici, ekstrak daun kayu manis serta media PD
Broth adalah 100 ml. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Hal yang
sama juga dilakukan terhadap jamur uji F. oxysporum f.sp. cubense.
Inkubasi dilakukan selama delapan hari. Setelah delapan hari, larutan di disentrifugasi
dengan kecepatan 5.000 rpm selama 3 menit. Endapan yang diperoleh dikeringkan pada
suhu 600 C hingga beratnya konstan. Biomasa ditimbang dan beratnya dibandingkan
dengan berat biomasa jamur pada kontrol / tanpa perlakuan. Daya hambat pembentukan
biomasa dihitung dengan menggunakan rumus:
Daya hambat (%) =

x 100%
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian ekstrak kasar daun kayu manis pada kedua jamur uji yaitu jamur
Fusarium oxysporum f.sp. capsici dan F.oxysporum f.sp. cubense pada media PDA
dengan membentuk zona hambatan dengan diameter berturut-turut sebesar 22,5 mm dan
20 mm (Gambar 1). Ini menandakan bahwa ekstrak daun kayu manis mempunyui daya
hambat yang kuat sampai dengan sangat kuat terhadap pertumbuhan jamur. Menurut
Ardiansyah (2005), jika diameter zona hambatan ≥ 20 mm (daya hambat sangat kuat),
10–20 mm (daya hambat kuat), 5-10 mm (daya hambat sedang), dan < 5 mm (daya
hambat kurang atau lemah). Konsentrasi daya hambat minimum atau minimum inhibitory
concentration (MIC) ekstrak daun kayu manis terhadap pertumbuhan jamur F. oxysporum
f.sp capsici pada media PDA adalah 0.5% (b/v). Menurut Suprapta (2014) semakin kecil
nilai MIC suatu zat atau ekstrak maka semakin tinggi aktivitas fungisidanya atau
sebaliknya.

12
3
A

B

Gambar 1. Foto Daya Hambat Ekstrak Daun Kayu Manis Terhadap 2jamur Uji
Yaitu A. Fusarium Oxysporum F.Sp. Capsici, B. F. Oxysporum F.
Sp. Cubense. 1.Jamur Pada media PDA, 2. zone hambatan yang
terbentuk di sekitar sumur difusi, 3. ekstrak pada
Ekstrak daun kayu manis efektif menghambat pertumbuhan koloni jamur secara
in- vitro pada media PDA. Pada kedua jamur uji yaitu Fusarium oxysporum f.sp. capsici
dan F. oxysporum f. sp. cubense, perlakuan ekstrak daun kayu manis secara nyata
(P<0,05%) menghambat pertumbuhan koloni jamur pada kedua jenis jamur uji (Tabel 1).
Perlakuan dengan konsentrasi 0,5% (b/v) dapat menghambat pertumbuhan koloni jamur
pada kedua jamur uji masing-masing sebesar 35,28% dan 22,22%. Pada perlakuan
dengan 0,7% tidak terjadi pertumbuhan koloni jamur pada jamur uji F. oxysporum f.sp
capsici artinya perlakuan ekstrak daun kayu manis memberikan daya hambat 100% pada
pertumbuhan koloni jamur F. oxysporum f.sp capsici. Perlakuan 0,7% pada jamur uji
lainnya yaitu F. oxysporum f.sp. cubense memberikan daya hambat sebesar 37,22%.
Perlakukan ekstrak daun kayu manis memberikan daya hambat yang kuat terhadap
pertumbuhan koloni jamur F.oxysporum f.sp. capsici. Hal ini mengindikasikan bahwa
ekstrak daun kayu manis dapat bersifat sebagai fungitoksik atau fungisida pada jamur F.
oxysporum f. sp capsici dan bersifat fungistatis pada jamur lainnya yaitu F. oxysporum
f.sp. cubense. Menurut Pelzcar dan Chan (1988), suatu antimikroba dapat bersifat
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fungistatis atau fungitoksik. Fungistatis merupakan keadaan yang menggambarkan kerja
suatu bahan atau senyawa yang menghambat pertumbuhan jamur. Hal tersebut bisa
terjadi karena konsentrasi antimikroba yang diberikan terlalu rendah. Sedangkan
fungitoksik merupakan keadaan yang menggambarkan kerja suatu bahan atau senyawa
yang menghentikan pertumbuhan atau membunuh jamur. Fungistatik dapat diubah
menjadi fungitoksik dengan cara menaikkan konsentrasi suatu antimikroba sampai titik
kritis, dimana fungi tersebut dapat dibunuh oleh fungisida tersebut. Begitupun sebaliknya,
untuk menurunkan pengaruh fungisida dari taraf fungitoksik menjadi fungistatik
diperoleh dengan cara menurunkan konsentrasi fungisida yang diberikan. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa di dalam ekstrak daun kayu manis terdapat senyawa yang
bersifat anti jamur.
Tabel 1. Daya Hambat Ekstrak Daun Kayu Manis terhadap Pertumbuhan Koloni,
Pembentukan Spora dan Pertumbuhan Biomassa Kedua Jamur Uji yaitu Jamur Fusarium
oxysporum f.sp. capsici dan F. oxysporum f.sp. cubense, 9 HSI (Hari Setelah Inokulasi)
Jenis jamur

Konsen
trasi (%)

Pertumbu
han koloni
(mm)

Daya
hambat
(%)

Fusarium
oxysporum
f.sp. capsici

0

85,8a*

0

Pemben
tukan spora
(x104
ml-1)
13,5a*

0.5

55,5b

35,28

0.6

48,8c

0.7

F.
oxysporum
f.sp.
cubense

Daya
hambat
(%)
0

Partum
buhan
biomassa
(mg/100ml)
180a*

10,5b

22,22

162,5b

9,72

43,15

8,5c

37,04

152,5c

15,3

0d

100

6,5d

51,85

140d

22,22

0.8

0d

100

5,5e

59,26

130e

27,78

0.9

0d

100

2,8f

79,26

122,5f

32,22

0

90a*

0

18a*

0

125a*

0

0.5

70b

22,22

15,8b

12,22

110b

12

0.6

66,25c

26,35

13,5c

25

90c

28

0.7

56,5d

37,22

11,5d

36,11

80d

36

0.8

50,5e

43,88

7,5e

58,33

70e

44

0.9

44,5f

50,55

4f

77,8

57,5f

54

* Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan berbeda
berdasarkan Duncan’s Multiple Range Test pada taraf 5%

Daya
hambat
(%)
0

tidak nyata

Penelitian tentang ekstrak tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan miselia
jamur juga pernah dilaporkan oleh Monteiro et al.,(2013) yaitu menguji ekstrak tanaman
dan minyak esensial dari Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris, Cinnamomum
zeylanicum dan Syzigium aromaticum terhadap pertumbuhan miselia dan konidia jamur
Fusarium oxysporum f. sp. cubense penyebab penyakit Panama pada pisang. Hasil
penelitiannya adalah ekstrak tanaman dan minyak esensial dari tanaman Cinnamomum
zeylanicum and Syzigium aromaticum efektif menghambat pertumbuhan miselium jamur
uji. Ekstrak tanaman C. zeylanicum dan S. aromaticum efektif menghambat pertumbuhan
miselium jamur pada konsentrasi 5% dengan daya hambat masing- masing sebesar
40,37% dan 54,44%. Minyak esensial dari C. zeylanicum dan S. aromaticum dapat
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menghambat pertumbuhan miselium jamur pada konsentrasi 250 ppm dengan daya
hambat masing-masing sebesar 78,70% dan 63,52%.
Perlakuan ekstrak daun kayu manis pada konsentrasi 0,5 - 0,9% secara nyata
(P<0,05) menghambat pembentukan spora kedua jamur uji yaitu F. oxysporum f.sp.
capsici dan F. oxysporum f.sp. cubense pada media PDB. Ekstrak daun kayu manis
dengan perlakuan 0,5% dapat menghambat pembentukan spora jamur pada kedua jamur
uji masing-masing sebesar 22,22% dan 12,22%. Sedangkan ekstrak daun kayu manis
pada konsentrasi 0,5% dapat menghambat pembentukan spora jamur pada kedua jamur
uji berturut-turut sebesar 79,26% dan 77,8% (Tabel 1). Penelitian tentang daya hambat
pembentukan spora jamur sangat penting dilakukan karena spora adalah merupakan alat
perkembangbiakan jamur. Penghambatan pembentukan spora akan mengakibatkan
berkurangnya terbentuknya inokulum sehingga berkurangnya jumlah inokulum pada saat
melakukan infeksi pada tanaman inang (Agrios, 1996).
Menurut Babiah et al., (2014) melaporkan jenis lichen Flavoparmelia caperata
diuji dengan empat jenis jamur patogen yaitu Fusarium oxysporum, Fusarium solani,
Aspergillus niger and Aspergillus flavus. Dengan menggunakan 3 pelarut yaitu aseton,
metanol dan kloroform. Pelarut aseton dan metanol pada ekstrak lichen secara nyata dapat
menghambat pertumbuhan meselia jamur pada jamur A. niger dengan diameter daya
hambat sebesar (12,6 mm ± 0,5 pelarut aseton) dan (12,0 mm ± 0,0 pelarut metanol).
Dengan MIC sebesar 3,12 - 12,5 mg/ml. Hasil ini mengindikasikan bahwa lichen bersifat
sebagai antimikroba.
Perlakuan ekstrak daun kayu manis secara nyata (P<0,05%) dapat menhambat
pertumbuhan biomassa kedua jamur uji yaitu Fusarium oxysporum f.sp. capsici dan F.
oxysporum f.sp. cubense. Pada perlakuan 0,5% ekstrak daun kayu manis dapat
menghambat pertumbuhan biomassa kedua jamur uji masing-masing sebesar 9,72% dan
12%. Pada konsentrasi 0,9% dapat menghambat biomassa kedua jamur uji berturut-turut
sebesar 32,22% dan 54% (Table 1.). Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun kayu manis
maka semakin besar daya hambat terhadap pertumbuhan biomassa ketiga jamur uji.
Ekstrak daun kayu manis dapat menghambat pertumbuhan biomassa kedua jamur uji, hal
ini mengindakasikan bahwa ekstrak daun kayu manis mengandung senyawa metabolit
sekunder berfungsi sebagai senyawa anti jamur. Senyawa metabolit sekunder dapat
bersifat sebagai anti mikroba (Nwaogu et al., 2007).
Penelitian tentang ekstrak tanaman yang menghambat pertumbuhan biomassa
jamur pernah dilaporkan oleh Sudirga et al., (2014) bahwa ekstrak methanol daun awar awar atau Ficus septica dapat menghambat pertumbuhan biomassa jamur Colletotrichum
penyebab penyakit antracnosh pada tanaman cabai. Pada perlakuan 1% sampai 5% secara
nyata (P<0,05%) ekstrak daun awar-awar dapat menghambat pertumbuhan biomassa
jamur sebesar 39,53% sampai 99,91%.
Hasil uji fitokimia terhadap ekstrak aseton daun kayu manis menunjukkan bahwa
terdapat beberapa kelompok senyawa yang berpotensi sebagai antijamur yaitu alkaloid,
steroid, saponin, fenolat, flavonoid dan tannin.
Senyawa fitokimia pada tanaman merupakan molekul anti mikroba yang terdapat
dalam tanaman yang berfungsi untuk pertahanan tanaman terhadap patogen. Beberapa
penelitian lain tentang senyawa fitokimia yang terdapat pada tanaman yang dapat
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berfungsi sebagai antimikroba seperti anti jamur yaitu Menurut Singh et al., (2007)
senyawa fitokimia alkaloid Allosecurinine dapat menghambat perkecambahan spora
jamur uji yaitu Alternaria alternata, A. solani, A. brassicicola, A. brassicae, Curvularia
lunata, C. pallescens, C. maculans, Curvularia species, Colletotrichum species, C.
musae, C. gloeosporioides, Erysiphe pisi, Fusarium udum, Helminthosporium
echinoclova, H. pennisetti, H. spiciferum, and Heterosporium sp. Pada konsentrasi yang
sangat rendah yaitu 200 ppm tidak tumbuhnya perkecambahan spora pada jamur
Curvularia lunata, Curvularia sp., Collectotrichum sp., C. musae and Heterosporium sp.
Menurut Ishaq et al., (2014) alkaloid, steroid, saponin, flavonoid, tannin pada
ekstrak tanaman Adiantum capillus veneri bersifat sebagai anti jamur. Dengan
menggunakan pelarut air, metanol, dan etanol pada ekstrak daun, batang dan akar
tanaman A. capillus veneri secara nyata menghambat pertumbuhan jamur uji yaitu
Candida albicans, Trichoderma, Pythium, Aspergillus flavis dan Aspergillus niger
dengan diameter daya hambat berkisar 15 -30 mm.
Menurut Mehta et al., (2014) bahwa alkaloid, tannin, saponin, dan steroid yang
terkandung dalam ekstrak daun Phyllanthus fraternus Webster bersifat sebagai anti
jamur. Dengan menggunakan pelarut metanol ekstrak daun P. fraternus Webster dapat
menghambat pertumbuhan jamur Aspergillus niger dengan diameter daya hambat
sebesar 40 mm.
Saponin termasuk dalam kelompok fitoantisipin yang keberadaannya dalam
tanaman sangat penting sebagai alelopati dan pertahanan terhadap serangga dan patogen.
Saponin yang berfungsi sebagai pertahanan terhadap jamur patogen terdapat pada daun
tanaman tomat yang disebut steroid glikoalkaloid α-tomatin (Mert-Turk, 2005). Penelitian
lain tentang senyawa saponin sebagai senyawa anti jamur telah dilakukan oleh Maatalah
et al., (2012) ekstrak tanaman Anabasis articulata diuji pada jamur Candida albicans
menghasilkan konsentrasi daya hambat minimum (MIC) berkisar 0,5 -1 mg/ml. Setelah
diteliti kandungan senyawa fitokimianya ternyata ekstrak tanaman A. articulata kaya
akan senyawa alkaloid dan saponin.
Senyawa fenolik yang terdapat pada tanaman bersifat sebagai antijamur. Menurut
Pizzolitto et al., (2015) menguji 10 senyawa fenolik yaitu isoeugenol, carvacrol,
thymol,eugenol, phenol, creosol, p-cresol, o-cresol, m-cresol, dan vanillin terhadap jamur
Aspergilus parasiticus. Senyawa fenolik yang paling aktif sebagai anti jamur adalah
senyawa isoeugenol, carvacrol, and thymol dengan nilai MIC (Minimum Inhibiting
Concentration) masing-masing sebesar 1.26 mM, 1.47 mM, and 1.50 mM.
Menurut Mailoa et al., (2014) tannin termasuk senyawa polyfenol merupakan
senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada ekstrak daun tanaman jambu biji
(Psidium guajava L.) dapat merusak membran sel Escherichia coli. Dengan rusaknya
membran sel maka keluar masuknya nutrien menjadi terganggu, pertumbuhan bakteri
mengalami kemunduran, akhirnya bakteri mengalami kematian.
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KESIMPULAN
Ekstrak daun kayu manis secara nyata dapat menghambat pertumbuhan koloni,
pembentukan spora dan pertumbuhan biomasa kedua jamur uji yaitu Fusarium
oxysporum f. sp. capsici dan F. oxysporum f. sp. cubense. Pada perlakuan konsentrasi
ekstrak 0,5% dapat menghambat pertumbuhan koloni kedua jamur uji yaitu masingmasing sebesar 35,28% dan 22,22%. Pada perlakuan konsentrasi ekstrak 0,5% juga
secara nyata dapat menghambat pembentukan spora dan pertumbuhan biomasa jamur
pada kedua jamur uji yaitu 22,22%, 12,22% dan 9,72%, 12% jika dibandingkan kontrol.
Ekstrak aseton daun kayu manis mengandung senyawa alkaloid, steroid, saponin, fenolat,
flavonoid dan tannin yang bersifat sebagai senyawa anti jamur yang dapat menghambat
pertumbuhan kedua jamur uji.
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PENGARUH SISTEM TANAM TERHADAP INTENSITAS SERANGAN
HAMA DAN PENYAKIT SERTA PRODUKSI PADI BERAS HITAM
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Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran-Denpasar Selatan
Email: dellyresiani67@gmail.com
ABSTRAK.
Kajian bertujuan untuk menganalisis serangan hama dan penyakit serta pertumbuhan
dan komponen hasil padi beras hitam akibat perbedaan sistem tanam. Kajian
dilaksanakan di Subak Umelayu, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur,
Kabupaten Badung. Pelaksanaan kajian Maret-Juni 2017. Menggunakan rancangan
acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan sistem tanam (S) dengan 9 kali ulangan. S 1 =
sistem tanam tapin legowo 2:1; S 2 = sistem tanam tapin legowo 4:1; dan S 3 = sistem
tanam tapin tagel 25x25 cm. Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman fase
vegetatif, generatif dan saat panen (cm), jumlah anakan fase vegetatif, generatif dan saat
panen (batang); panjang malai (cm), gabah isi, gabah hampa, gabah total (butir),
intensitas serangan hama dan penyakit (%) dan hasil panen (ton/ha). Analisis data
menggunakan sidik keragaman (ANOVA) dan uji beda BNT 5% untuk setiap parameter
teramati. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan nyata dan tidak nyata antar
perlakuan uji. Tinggi tanaman fase vegetatif dan generatif tertinggi pada perlakuan S 1
(14,20 dan 71,00 cm) sedangkan saat panen pada perlakuan S 2 (144,63 cm). Jumlah
anakan fase generatif dan saat panen tertinggi pada perlakuan S 1 (14,75 dan 13,00
batang per rumpun). Panjang malai terpanjang pada perlakuan S 1 (27,50 cm), gabah isi
dan gabah total tertinggi pada perlakuan S 1 (184,50 dan 218,63 butir per malai). Jenis
OPT dominan yang dijumpai selama kajian meliputi penggerek batang padi, tungro, dan
blas dengan intensitas serangan tertinggi pada perlakuan S 3 berturut-turut 6,63; 7,76;
1,05, dan 5,27 % dengan kategori tingkat serangan ringan. Hasil panen tertinggi
dihasilkan pada perlakuan S 1 sebesar 7,18 ton/ha.
Kata kunci: sistem tanam, serangan hama penyakit, hasil panen, beras hitam.
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PENDAHULUAN
Beras merupakan pangan pokok masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan beras
setiap tahun bertambah seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk.
Menurut Giamerti dan Zuraida (2013) dengan laju pertambahan penduduk rata-rata 1,7%
per tahun dan kebutuhan per kapita sebanyak 134 kg, maka pada tahun 2025 Indonesia
harus mampu menghasilkan padi sebanyak 78 juta ton GKG untuk mencukupi kebutuhan
beras nasional.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, salah
satunya adalah Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) (Giamerti dan
Zuraida, 2013). Melalui Program P2BN pemerintah bertekad meningkatkan produksi
beras 2 juta ton dan selanjutnya meningkat 5% per tahun (Badan Litbang Pertanian,
2011).
Untuk mencapai target tersebut pemerintah mengimplementasikan empat
strategis yaitu (1) peningkatan produktivitas, (2) perluasan areal, (3) pengamanan
produksi, dan (4) penguatan kelembagaan dan pembiayaan serta peningkatan koordinasi
(Badan Litbang Pertanian, 20011).
Aribawa, (2012) menyatakan bahwa peningkatan produktivitas memerlukan
dukungan inovasi teknologi seperti peningkatan indeks panen, varietas unggul,
penggunaan benih bermutu dan berlabel, pengendalian OPT, pengelolaan hara dan
pengaturan populasi tanam melalui perbaikan sistem tanam.
Sistem tanam adalah satu teknik bertanam dalam upaya peningkatan produksi.
Sistem tanam jajar legowo merupakan salah satu inovasi teknologi dalam upaya
peningkatan produktivitas padi. Sistem tanam jajar legowo berupaya meningkatkan
populasi tanaman dengan cara mengatur jarak tanam dan juga memanipulasi lokasi
tanaman sehingga seolah-olah tanaman padi dibuat menjadi tanaman pinggir lebih
banyak. Tanaman padi yang berada di pinggir umumnya akan menghasilkan produksi
lebih tinggi dan kualitas gabah yang lebih baik (Aribawa, 2012).
Berbagai penelitian sistem tanam jajar legowo telah diterapkan di masyarakat
petani. Sistem tanam jajar legowo 2:1; 3:1; 4:1, 5:1, 6:1; dan 12:1. Diantara sistem tanam
jajar legowo tersebut, jajar legowo 2:1 memberikan hasil terbaik dalam peningkatan
produktivitas padi. Hasil penelitian Khairuddin (2005, dalam Aribawa, 2012)
mendapatkan gabah kering giling tertinggi pada varietas Ciherang didapat dengan sistem
tanam legowo 2:1 yaitu 5,5 t GKG h -1 . Hasil penelitian Giamerti dan Zuraida (2013)
yang dilakukan di dataran Waeapo Kabupaten Buru Provinsi Maluku dengan
menggunakan varietas unggul Membramo, Mekongga, Cigeulis, Ciherang dan IR66 yang
ditanam dengan sistem legowo rata-rata memberikan hasil gabah lebih tinggi (5,5–8,3
ton/ha).
Disamping penterapan sistem tanam, penggunaan benih yang mengacu pada dunia
kesehatan mulai diperhatikan para petani. Padi Beras hitam merupakan salah satu beras
yang berpotensi kesehatan. Padi beras hitam, salah satu padi gogo lokal yang
mengandung pigmen paling baik dari padi putih atau warna lainnya (Suardi dan Ridwan,
2009). Padi hitam memiliki keragaman dalam hal warna pada perikarp, aleuron dan
endosperm yaitu merah, biru, dan ungu pekat yang menunjukkan kandungan antosianin
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dan karakter morfologi lainnya (Kristamtini et al. 2012; Sa’adah et al., 2013). Kandungan
gizi beras hitam meliputi kadar abu sebesar 0,71 -1,69%, kadar protein total sebesar 8,4010,44%, kadar lemak total sebesar 2,33-2,88%, kadar serat kasar sebesar 1,09-1,28%,
kadar karbohidrat sebesar 72,49 - 83,94%, kadar protein tercerna sebesar 4,53 - 5,66%
dan kadar Fe sebesar 5,64 - 8,07 ppm. Kandungan antosianin total pada beras hitam
berkisar antara 159,31-359,51 mg/100 g. Antosianin merupakan salah satu senyawa
metabolit sekunder yang memiliki banyak kegunaan dan terdapat di banyak jenis tumbuhtumbuhan (Maulida dan Guntartil, 2015). Antosianin merupakan senyawa organik
golongan flavonoid dengan struktur utama tiga gugus aromatik. Sebagai antioksidan,
antosianin bermanfaat bagi kesehatan, di antaranya untuk mencegah penuaan dini,
melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, sebagai senyawa antiflamasi
dan antikanker, melindungi otak dari kerusakan, mencegah obesitas dan diabetes,
meningkatkan kemampuan memori otak, mencegah penyakit neurologis, dan menangkal
radikal bebas dalam tubuh (Kristamtini et al., 2014).
Pengaruh sistem tanam terhadap serangan hama dan penyakit serta peningkatan
produksi beras hitam di tingkat petani belum banyak informasinya, untuk itu diperlukan
kajian dengan tujuan untuk menganalisis efek perbedaan sistem tanam terhadap serangan
hama dan penyaki, pertumbuhan dan komponen hasil padi beras hitam.
METODELOGI PENELITIAN
Kajian dilaksanakan di Subak Umelayu, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar
Timur, Kabupaten Badung. Kajian dilaksanakan mulai Maret-Juni 2017. Alat dan bahan
yang digunakan pada kajian ini meliputi benih padi beras hitam, pupuk organik, pupuk
anorganik urea dan NPK Phonska, , traktor, cangkul, gasrok, ajir, meteran, sabit,
timbangan, label dan kamera.
Kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan
sistem tanam (S) yakni S1= sistem tanam tapin jajar legowo 2:1; S2 = sistem tanam tapin
jajar legowo 4:1; dan S3= sistem tanam tapin tagel 25x25 cm. Kajian dilaksanakan di
lahan petani. Luas petak yang digunakan disesuaikan dengan lahan petani. Kajian
melibatkan 9 petani aktif yang berfungsi sebagai ulangan.
Pelaksanaan kajian meliputi perlakuan benih, persemaian, dan penanaman. Benih
padi beras hitam ditanam di lahan petani dengan tiga cara tanam, yaitu sistem tanam jajar
legowo 2:1, legowo 4:1, dan tegel sebagai pembanding. Masing-masing sistem tanam
dilakukan di setiap lahan petani. Bibit ditanam berjumlah 3–5 bibit per lubang tanam.
Cara menanam dengan menggunakan sistem legowo 2:1, yaitu setiap dua baris diselingi
satu barisan kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Namun, jarak tanam
dalam barisan yang memanjang dipersempit menjadi setengah jarak tanam dalam barisan,
yaitu 25 cm (jarak antarbarisan) x 12,5 cm (jarak dalam barisan) x 50 cm (jarak lorong).
Cara menanam dengan menggunakan sistem legowo 4:1, yaitu setiap empat baris
diselingi satu barisan kosong dengan lebar dua kali jarak dalam barisan. Namun, jarak
tanam dalam barisan yang memanjang dipersempit menjadi setengah jarak tanam dalam
barisan dengan jarak tanam yang sama dengan legowo 2:1, sedangkan cara tanam tegel,
yaitu tidak ada barisan yang dikosongkan dengan jarak tanam 25 x 25cm. Pemupukan
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sesuai dengan rekomendasi pemupukan yakni pupuk organik 2 ton/ha dan pupuk
anaorganik urea NPK Phonska masing-masing 200 dan 300 kg/ha. Pengendalian hama
dan penyakit sesuai dengan kaidah Pengendalian Hama Terpadu.
Variabel yang diamati meliputi tinggi tanaman pada fase vegetatif (25 Hari
Setelah Tanam/HST), fase generatif (45 HST) dan saat panen, jumlah anakan pada fase
vegetatif (25 HST), fase generatif (45 HST) dan saat panen, panjang malai, gabah isi,
gabah hampa, intensitas serangan sundep, beluk, blas, tungro dan hasil panen.
Data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA). Apabila
perlakuan menunjukkan nilai yang berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda nilai
rata-rata dengan uji BNT 5% (Gomez dan Gomez, 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan sistem tanam berpengaruh nyata dan tidak nyata
terhadap intensitas serangan hama dan penyakit serta produksi padi beras hitam (Tabel 15). Ditemukan beberapa jenis OPT dominan selama kajian, meliputi penggerek batang
padi (sundep dan beluk), tungro dan blas dengan intensitas serangan bervariasi pada
masing-masing perlakuan. Intensitas serangan sundep tertinggi ditemukan pada perlakuan
S3 (Tegel) (6,63%), diikuti perlakuan S2 (Legowo 4:1) (5,39%) dan S1 (Legowo 2:1)
(3,31%). Perlakuan S1 (Legowo 2:1) mampu menekan serangan sundep sebesar 38,89
dan 50,07 % dibandingkan perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan S3 (Tegel) (Tabel 1.)
Intensitas serangan beluk tertinggi juga ditemukan pada perlakuan S3 (Tegel) (7.76%).
Intensitas serangan beluk pada perlakuan S2 (Legowo 4:1) (2,14%) menunjukkan
perbedaan tidak nyata dengan perlakuan S1 (Legowo 2:1) (2,28%). Dikaitkan dengan
sistem tanam, perlakuan S3 (Tegel) berpeluang terbesar sebagai sumber serangan
penggerek batang padi (beluk) yaitu 74,42 dan 70,62% dibandingkan sistem tanam
Legowo 4:1 dan Legowo 2:1 (Tabel 1.).
Tabel 1. Rerata Pengaruh Sistem Tanam terhadap Intensitas Serangan OPT (%)
Perlakuan
Sundep (%)
Beluk (%)
S1 (Legowo 2:1)
S2 (Legowo 4:1)
S3 (Tegel)
KK (%)
BNT 5%
Keterangan:

3,31 c
2,28 b
5,39 b
2,14 b
6,63 a
7,76 a
19,94
12,74
0,39
1,20
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%

Intensitas serangan blas tertinggi ditemukan pada perlakuan S3 (Tegel) (5,21%),
diikuti perlakuan S1 (Legowo 2:1) (3,34%) dan S2 (Legowo 4:1) (3,33%). Sistem tanam
legowo mampu menekan intensitas serangan blas sebesar 36,62 dan 36,81% (Tabel 2.).
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Tabel 2. Rerata Pengaruh Sistem Tanam terhadap Intensitas Serangan OPT (%)
Perlakuan
Blas (%)
Tungro (%)
S1 (Legowo 2:1)
S2 (Legowo 4:1)
S3 (Tegel)
KK (%)
BNT 5%
Keterangan:

3,34 b
0,05 c
3,33 b
0,24 b
5,27 a
1,05 a
20,11
21,40
0,30
0,12
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%

Pada Tabel 2 juga terlihat intensitas serangan tungro tertinggi pada perlakuan S3
(Tegel) dan terendah pada perlakuan S1 (Legowo 2:1). Perlakuan S1 (Legowo
2:1).mampu menekan serangan tungro sebesar 95,23% dibandingkan perlakuan S3
(Tegel).
Komponen pertumbuhan padi beras hitam menunjukkan perbedaan nyata dan
tidak nyata terhadap produksi padi beras hitam. Tinggi tanaman fase vegetatif tertinggi
diperoleh pada perlakuan S1 (Legowo 2:1) (14,20 cm),16,05% lebih tinggi dibanding
perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan 36,90% dari perlakuan S3 (Tegel). Tinggi tanaman fase
generatif tertinggi juga diperoleh pada perlakuan S1 (Legowo 2:1) (71,00 cm), namun
tidak berbeda nyata dengan perlakuan S2 (Legowo 4:1) (70,25 cm). Dibandingkan
dengan perlakuan S3 (Tegel), tinggi tanaman fase generatif pada perlakuan S1 (Legowo
2:1) 8,09% lebih tinggi. Tinggi tanaman pada saat panen tertinggi diperoleh pada
perlakuan S2 (Legowo 4:1) (142,25 cm), namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan S1
(Legowo 2:1) (141,63 cm) dan terendah pada perlakuan S3 (Tegel) (137,38 cm) atau
3,45% terjadi peningkatan pada perlakuan S2 (Legowo 4:1) (Tabel 3.).
Tabel 3. Rerata Pengaruh Sistem Tanam Terhadap Tinggi Tanaman (cm)
Tinggi tanaman (cm)
Perlakuan
Vegetatif
Generatif
Panen
S1 (Legowo 2:1)
14,20 a
71,00 a
141,63 a
S2 (Legowo 4:1)
11,92 b
70,25 a
142,25 a
S3 (Tegel)
8,96 c
65,25 b
137,38 b
KK (%)
7,28
5,97
1,70
BNT 5%
Keterangan:

0,26
1,25
0,90
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%

Jumlah anakan fase vegetatif menunjukkan hasil tidak ada perbedaan secara
nyata, sementara fase generatif dan saat panen berbeda nyata. Jumlah anakan fase
generatif tertinggi diperoleh pada perlakuan S1 (Legowo 2:1) (14,75 cm) 10,98 dan
16,95.% lebih tinggi dibandingkan perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan S3 (Tegel). Jumlah
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anakan pada saat panen tertinggi pada perlakuan S1 (Legowo 2:1), diikuti perlakuan S2
(Legowo 4:1) dan S3 (Tegel). Perlakuan S1 (Legowo 2:1) mampu meningkatkan jumlah
anakan sebesar 7,69 dan 15,38% dibanding perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan S3 (Tegel)
(Tabel 4.).
Tabel 4. Rerata Pengaruh Sistem Tanam Terhadap Jumlah Anakan (batang/rumpun)
Jumlah anakan (batang/rumpun)
Perlakuan
Vegetatif
Generatif
Panen
S1 (Legowo 2:1)
13,50 a
14,75 a
13,00 a
S2 (Legowo 4:1)
14,75 a
13,13 b
12,00 b
S3 (Tegel)
14,25 a
12,25 c
11,00 c
KK (%)
_
10,99
11,92
BNT 5%
_
0,45
0,43
Keterangan:
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%
Panjang malai terpanjang ditemukan pada perlakuan S1 (Legowo 2:1), tidak
berbeda nyata dengan perlakuan S2 (Legowo 4:1). Malai terpendek ditemukan pada
perlakuan S3 (Tegel) (Tabel 5.). Pada Tabel 5. terlihat perlakuan S1 (Legowo 2:1)
mampu menambah panjang malai sebesar 10,00% dibanding perlakuan S3 (Tegel).
Tabel 5. Rerata Pengaruh Sistem Tanam Terhadap Panjang Malai (cm),
Gabah
Isi (butir/malai), dan Gabah Hampa (butir/malai)
Perlakuan
S1 (Legowo 2:1)
S2 (Legowo 4:1)
S3 (Tegel)
KK (%)
BNT 5%
Keterangan:

Gabah isi
(butir/malai)

Gabah hampa
(butir/malai)
27,50 a
184,50 a
34,00 b
27,13 a
163,00 b
45,00 a
24,75 b
125, 5 c
21,50 c
4,56
10,22
36,50
0,37
4,89
3,71
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%
Panjang malai (cm)

Pada Tabel 5 juga terlihat gabah isi tertinggi diperoleh pada perlakuan S1
(Legowo 2:1), 11,65 dan 32,11% lebih tinggi dibanding perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan
S3 (Tegel). Gabah Hampa tertinggi ditemukan pada perlakuan S2 (Legowo 4:1) 24,44%
lebih tinggi dibanding perlakuan S1 (Legowo 2:1) dan terendah pada perlakuan S3
(Tegel).
Gabah total per malai tertinggi ditemukan pada perlakuan S1 (Legowo 2:1), 4,75
dan 32,65% lebih tinggi dibanding perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan S3 (Tegel) (Tabel 6.).
Pada Tabel 6. juga terlihat hasil panen padi beras hitam tertinggi pada perlakuan S1
(Legowo 2:1), 17,13 dan 37,46% lebih tinggi dibanding perlakuan S2 (Legowo 4:1) dan
S3 (Tegel).
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Tabel 6. Rerata pengaruh sistem tanam terhadap dan hasil panen
Total Gabah (butir/malai)
Perlakuan
hasil panen
ton/ha
S1 (Legowo 2:1)
218,63 a
7,18 a
S2 (Legowo 4:1)
208,25 b
5,95 b
S3 (Tegel)
147,25 c
4,49 c
KK (%)
9,03
10,21
BNT 5%
6,55
0,18
Keterangan:
Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom sama
menunjukkan berbeda tidak nyata pada uji BNT 5%
Secara keseluruhan sistem tanam jajar legowo 2:1 memberikan hasil terbaik
dalam menekan serangan hama dan penyakit serta meningkatkan pertumbuhan dan
komponen hasil padi beras hitam dibanding sistem tanam tegel. Kejadian tersebut
disebabkan oleh efek sistem tanam legowo 2:1. Sistem tanam legowo 2:1 akan
memberikan kondisi yang sama pada setiap tanaman padi untuk mendapatkan ruang dan
sinar matahari secara optimal. Menurut Tryni et al. (2004) sistem tanam legowo 2:1 akan
menjadikan semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir, dengan kata lain
seolah-olah semua rumpun tanaman berada di pinggir galengan, sehingga semua tanaman
mendapat efek samping (border effect), dimana tanaman yang mendapat efek samping
pertumbuhan tanaman lebih baik dari tanaman yang tidak mendapat efek samping.
Harjadi (1979) menambahkan bahwa tanaman yang mendapat efek samping, menjadikan
tanaman mampu memanfaatkan faktor-faktor tumbuh yang tersedia seperti cahaya
matahari, air, dan CO 2 dengan lebih baik untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil.
Gardner et al. (1991) menyatakan pertumbuhan tanaman dalam arti sempit berarti
pembelahan sel (peningkatan jumlah sel) dan pembesaran sel (peningkatan ukuran sel)
dan merupakan proses yang tidak dapat berbalik. Yosida (1981) menyatakan bahwa
pertumbuhan tanaman yang optimal berpengaruh besar terhadap panjang malai dan hasil
panen. Tanaman yang tumbuh baik mampu menyerap hara dalam jumlah banyak.
Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh terhadap aktifitas tanaman termasuk aktifitas
fotosintesis, dengan demikian tanaman mampu meningkatkan pertumbuhan dan
komponen hasil tanaman. Di samping border effect, pemberian pupuk dan pengendalian
hama dan penyakit pada sistem tanam jajar legowo 2:1 akan lebih efektif dan efisien
karena distribusi pupuk dan pestisida lebih merata dan langsung ke pertanaman padi.
Sistem tanam jajar legowo meningkatkan produksi padi karena memanfaatkan efek
tanaman pinggir di mana tanaman yang paling pinggir selalu memiliki hasil yang lebih
banyak, selain itu perawatan lebih mudah dalam hal pengendalian hama penyakit dan
pemupukan (Giamerti dan Yursak ,2013).
Tingginya intensitas serangan hama dan penyakit serta lebih rendahnya
pertumbuhan dan komponen hasil pada sistem tegel kemungkinan disebabkan oleh
terjadinya kompetisi antar individu tanaman yang tumbuh dalam suatu hamparan lahan.
Aribawa (2012) menyatakan bahwa pada sistem tegel sebagian besar populasi tanaman
padi berada di tengah lahan. Dengan populasi tanaman yang padat dalam satu hamparan,
959

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

maka akan memicu terjadinya kompetisi antar tanaman dalam hal pemanfaatan sinar
matahari. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan komponen hasil
tanaman.
KESIMPULAN
Perlakuan sistem tanam berpengaruh nyata terhadap serangan hama dan penyakit
tanaman. Intensitas serangan hama dan penyakit tertinggi ditemukan pada sistem tanam
tegel (S3) dan terendah pada sistem tanam jajar legowo 2:1 (S1).
Perlakuan sistem tanam juga berpengaruh nyata terhadap komponen dan hasil panen padi
beras hitam. Tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, gabah isi dan gabah total
tertinggi ditemukan pada sistem tanam jajar legowo 2:1 (S1) dengan peningkatan hasil
panen 37,46% dibanding sistem tegel.
Secara keseluruhan sistem tanam jajar legowo 2:1 merupakan sistem tanam
terbaik dalam menekan serangan hama dan penyakit serta meningkatan produsi beras
hitam.
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ABSTRACT
Acid soil become important area for extensification of soybean in Indonesia, and it also
potential for seed production. Deficiency of N, P and K usually occured at acid soil. The
objective of this research was to study the effect of lime and phosphate dosage
application on N and P uptake in soybean at acid soil (from Banten Province) by using
radio isotopic technique. This study was carried out in 2010 at ILETRI (Indonesian
Legume and Tuber Crops Research Institute) Malang-East Java Indonesia and at the
Laboratory of Isotope and Radiation in Batan. A Factorial Randomized Complete Design
with four replications was used in this study. The first factor was dosage of phosphate (0,
100, and 200 ppm P), and the second factor was dosage of lime (0.00, 0.22, 0.56, 0.94,
and 2.00 time Al-exchange). The application of phosphate fertilizer increased P up take
both from fertilizer (P-derived from fertilizer) and soil (P-derived from soil). Lime
application of 0.22 times Al-exchange and 200 ppm P provide the highest P uptake from
fertilizer. N uptake from soil, fixation, and from fertilizer increased as a rezult of the
increase in P aplication where the highest N uptake was observed from the application of
200 ppm P. Acid soil can be used for soybean seed production by the additionsl of lime in
a proper dose.
Key words : lime, phosphate, N and P uptake, acid soil, soybean.

INTRODUCTION
Soybean is one of important legumes in Indonesia as source of cheap natural
protein for population. The need of soybean continously increase as population inceased.
By the 2015, for example, with the total population of Indonesia which was arround 254
million, it required arround 2,3 million ton of soybean, whereas the total production was
arround 0,9 million ton. Thus, the goverment should import arround 1,4 million ton.
Effort to increase both the planting area and the productivity of soybean have been
continously done through releasing new improved high yield potential varieties,
expanding planting area, and implementation of recomended technology especially on the
centra production areas. Since last several years, goverment policy for food production,
including for soybean, was directed to marginal land, mainly on Ultisol and Oxisol soil.
Ultisol and Oxisol soil types are generally characterized by low fertility mainly as a result
of low soil pH. With intensive degradation process due to mineral weathering, especially
under tropical climate condition, only recalcitran minerals are left, which are usually not
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usefull for crop growth and development. Both Oxisol and Ultisol are usually dominated
by caolinite minerals, oxidized Fe and Al, causing low cation exchange capacity. Besides,
these type of soils usually has high acidity with limiting factor of low nitrogen, fosfor,
calcium, and magnecium, toxic Al ion, Fe and Mn, and also P fixation (Hairiah et al.,
2000).
Most of acid soils in Indonesia have been known lacking N, P, and K (Hairiah et
al., 2000). As a consequence, application of N resulted in low efficiency due to N
fertilizer which is easy to be oxidized so that it also easy to folatilization or drained
before it is absorbed by plant. More ammount of P nutrient are needed, both for fulfill the
crops need and for cover mineral exchange complex of soil. On acid soils, P can also be
fixed by Al and Fe ion as well as Al and Fe oxide (Tan, 1998).
Liming is one of the effort to increase soil pH, leading to increase Ca and P
availability, and also to minimisize Al toxicity (Rosolem et al. 1995). Moody et al.
(1995) reported that additional Ca on acid soil increased yield of mayze and soybean
(Rosolem et al. 1995), and peanut (Norhayati et al. 1995). Such these yield incrase were
due to increase in soil pH causing the decrease in Al toxicity, and the increase in P, Ca,
Mg, and other minerals concentration. Other positive effect was the increase in area
spread of roots, leading to improve mineral absorbtion. Absorbtion of P in plant,
especially in soybean seed inappropriate quantity, is important for improving
physiological quality of seed. Phosphor will be stored in the form of fitin as energy for
seed germination. Seeds lacking P content was implicated to low vigour (Harnowo and
Basuki, 1989).
Isotop method is one of a good method to measure mineral absorbtion from
fertilizer. In soil without P application, nearly 100% of P mineral absorbed by plant
derived from soil. However, by application of P ferttilizer, plants will absorbe P mineral,
both from soil and from fertilizer (Zapata dan Axmann, 1994). Therefore, by using radioisotop technique, the absorbtion proportion of mineral component can be recorded. By
using the N isotop on legume plant, it can be assertained the N absorbtion from air (N
fixation), from soil, and from fertilizer.
This research was conducted to study the effect of lime and phosphate
application on N and P absorbtion in soybean planted on acid soil by using radio isotop
technique.
MATERIALS AND METHOD
This research was conducted in the soil chemical laboratory and greenhouse at
ILETRI (Indonesian Legume and Tuber Crops Research Institute), Malang and The
Laboratory of Isotope and Radiation, BATAN, Jakarta (Indonesia) by using Ultisol soil
from Gajrug, Banten Province. Dry soil samples passing 2 mm sieve were weighted each
3 kg and were put in polybags.
The results of initial soil chemical properties are presented in Table 1. A
completely randomized factorial design with four replications was used in this study. The
first factor is phosphate fertilizer with doses of: 0 ppm (P0), 100 ppm (P1) and 200 ppm
(P2), and the second factor is dose of lime (based on saturated Al) consisting of: 0%
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saturated Al or equivalent to two times of saturated Al (K0), 25% saturated Al or
equivalent to 0.94 times of saturated Al (K1), 50% saturated of Al or equivalent to 0.56
times of saturated Al (K2), 75% saturated Al or tequivalent to 0.22 times of saturated Al
(K3), and 100% saturated Al or without liming (K4).
Table 1. Analysis of soil chemical properties of Ultisol Gajrug, Lebak, Banten.
Analysis
Values
Criteria
pH H 2 O
4,56
Acidic
pH KCl
3,74
Acidic
N-total (%)
0,08
Very low
P-Bray 1 (ppm)
3,94
Very low
Al-exchange (me/100g)
23,64
High
Al saturated (%)
91,66
High
Ca (me/100g)
0,78
Very low
Mg (me/100g)
0,35
Low
K (me/100g)
0,10
Low
Before planting, soil was incubated for 2 weeks, and then planted four seeds of
Slamet variety (plants having nodules), and four soybean seeds which have no nodules
originated from BATAM (as a reference in the determination of N fixation). At the time
of planting, isotope 32P and 15N were applied for all polybags. One week after planting,
only 2 most vigorus seedlings were left, both for Slamet variety (noduled plant) and non
noduled plant. Soybeans were harvested at the beginning of pod formation (42 days), and
the uptake of P and N by plants were observed. The values of uptake of N and P isotope
in the plant without nodules were not shown in this paper as it only used for counting the
proportion of those nutrients uptake.

RESULTS AND DISCUSSION
P Uptake
P absorbed by plants can come from fertilizer or soil. By using the 32P radioisotope
techniques, it can be seen the amount of P absorbed by plants, both from fertilizer and
from soil. It can also be seen the amount of P in the roots, leaves, stems and pods. On soil
without additional fertilizer, P is absorbed by the plants only from soil, while on soil with
additional fertilizer, P is absorbed from soil and from fertilizer (Figure 1). It was also
revealed that, on the observation of P uptake derived from fertilizer (P-dff), increasing
doses of P fertilizer was followed by the increased in P uptake. Liming equivalent to 0.22
times the Al-exchange (application of 200 ppm P) resulted in highest P uptake from
fertilizer; whereas in the treatment without lime, P uptake from fertilizer was the lowest.
Absorbtion of P derived from soil (P-dfs) tended to increase (in the plant) as the increase
in P application. However, there was no statistically significant in P absorbtion from soil
(P-dfs) except on the application of 200 ppm P which increased in P-dfs.
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Figure 1. P uptake from fertilizer (P-dff) and from soil (P-dfs). P0, P1, P2 : 0. 100, 200
ppm P.
The proportion of P uptake by soybean, both from soil and fertilizer are presented
in Figure 2. It shows that in the treatment without P, soybean absorb 100% of P nutrients
from soil, meaning that the need of P entirely depends on P availability in the soil. In the
treatment without liming, with the addition of P at 100 ppm and 200 ppm, P uptake in
plants were mostly from fertilizer. However, with increasing doses of lime, P uptake
shifted i.e. from those derived from fertilizer to those from soil. This suggests that liming
increase the P availability in the soil. This phenomena in line with the objectives of
liming that is to increase soil pH, then with increasing pH the solubility of Al-exchange
decreases so as to release the P bounded by Al. And therefore, this will lead to increase
the absorbtion of P in plant, which will also increase the content of P in seeds. The
appropriate content of P in seeds is very important for the improve of soybean seed
vigour (Harnowo and Basuki, 1989). This result is very usefull for justifying that Ultisol
soil can be used for soybean seed production by additional lime in order to increase soil
pH and P absorbtion in seeds.
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Figure 2. The proportion of P uptake from fertilizer (P-dff) in black bar, and soil (P-dfs)
in white bar.
The results of correlation shows that P uptake was strongly influenced by the
concentration of Fe, Zn and P-Bray 1, where the higher the concentration of Fe and Zn,
the lower the uptake of P. Conversely, the higher the availability of P-Bray 1, the higher
the P uptake. This is indicated by the R value of -0.542** for Fe, -0.290* for Zn, and
0.644** for P-Bray 1 (Table 2).
N Uptake
Liming and phosphate application significantly increase N uptake derived from
fertilizer, fixation and soil. Increasing liming did not followed by an increase in N uptake
derived from N-fertilizer, N-fixation and N-soil. The highest N uptake was noted from
liming equivalent to 0.22 times the Al-exchange, followed by liming of 0.56, 2.00, 0.94
and 0.00 times the Al-exchange, while the increase in P application was followed by the
increase uptake of N- plants derived from N-fertilizer, N-fixation and N-soil (Figure 3).
The application of P fertilizer of 200 ppm and liming of 0.22 times Al-exchange resulted
the highest N uptake. These results are supported by a significant correlation between PBray 1 with the absorbtion of N-total with the R value of 0.631**. Besides, the uptake of
N derived from N-fixation, N-fertilizer and N-soil are also influenced by the availability
of P, where the correlation between P-Bray 1 with N-fixation, N-fertilizer, and N-soil was
0,556**, 0.631**, and 0,641**, respectivelly (Table 2). These results support earlier
finding (Andrew, 1963) which showed that phosphate influence the N fixation through
host plant. A better growth due to availability of phosphate leading to Bradyrhizobium for
better growth and development so as to ideal process for N fixation.
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Figure 3. Plant N uptake derived from N fixation. P0, P1, P2 : 0. 100, 200 ppm P.
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Figure 4. The proportion of N uptake derived from fertilizer (black bar), from fixation
(white bar) and from soil (gray bar).
Figure 4 shows that most of plant N uptake derive from soil N, followed by Nfixation and N-fertilizer, i.e. 81.66%, 16.48%, and 1.87%, respectively. These results also
indicate that the ability of N fixation on acid soil is low. This is due to acidic soil with a
low pH and the contents of Al and micro elements can reduce the ability of bacteria to fix
N from the surrounding air.
Soybean have been known as leguminosae crop abled to absorb N from the
surrounding air (N-fixation), and technique by using isotop 15N can be used to assertain
the ammount of N-fixation. The results showed that N uptake derived from fixation was
affected by both the availability of soil P and plant P uptake. This was shown by the R
967

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

value i.e. 0,928** (Tabel 2). This means that the higher the plant P uptake the higher the
plant N from fixation. These findings in line with the results of Christiansen and Graham
(2002) which showed that the higher the plant P uptake, especially in nodule part, the
higher the content of N derived from fixation. Marschner (1998) stated that P is needed as
energy for N 2 fixation process from the surrounding air, where every N 2 molecule fixed
need 16 ATP molecules. Thus, the more abundance available P in soil, the more icrease N
fixation process.
In this study, we also found that N uptake derivated from fixation was affected by
Fe and Zn concentration in the soil, indicated by R value of -0.597** and -0.292*,
respectively (Table 2). This means that the higher the Fe and Zn concentration in the soil,
the slower the plant uptake N derived from fixation.
Table.2. Correlation values among variables of observation.
pH

Al-exc

1.000
(-)
0.868**
(-)
0.105ns
(-)
0.098ns
(+)
0.026ns
(+)
0.140ns
(+)
0.021ns
(+)
0.027ns
(+)
0.065ns
(+)
0.377**

1.000
(+)
0.387**
(+)
0.339**
(-)
0.130ns
(-)
0.016ns
(-)
0.174ns
(-)
0.116ns
(-)
0.079ns
(-)
0.533**

Fe

Zn

N uptke
(dff)

N
uptake
from
fixation

N
uptake
(dfs)

Uptake
N-tot

Uptake
P-tot

P-Bray 1

pH
Al-exc
Fe
Zn
N uptake
(dff)
N fixation
N-uptake
(dfs)
Uptake
N-tot
Uptake
P-tot
P-Bray 1

1.000
(+)
0.634**
(-)
0.528**
(-)
0.597**
(-)
0.562**
(-)
0.560**
(-)
0.542**
(-)
0.510**

1.000
(-)
0.292*
(-)
0.272*
(-)
0.290*
(-)
0.268*
(-)
0.290*
(-)
0.344**

1.000
(+)
0.906**
(+)
0.972**
(+)
0.963**
(+)
0.933**
(+)
0.633**

1.000
(+)
0.934**
(+)
0.954**
(+)
0.928**
(+)
0.556**

1.000
(+)
0.973**
(+)
0.941**
(+)
0.641**

1.000
(+)
0.932**
(+)
0.631**

1.000
(+)
0.644**

1.000

Note : * significant at 0.05 level, **significant at 0.01 level, ns non significant, n = 60
CONCLUSSIONS
1. P uptake derived from fertilizer (P-dff) increases as application of phosphate fertilizer
increases. Liming equivalent to 0.22 time Al-exchange together with 200 ppm
phosphate fertilizer produced the highest phosphate uptake derived from fertilizer. The
application of phosphate fertilizer also increase phosphate uptake by plant derived
from soil P (P-dfs).
2. Liming equaivalent to 0.22 time Al-exchange together with 200 ppm phosphate
produced the highest N uptake. Most of N plant uptake was derived from soil N,
followed by fixation N, and fertilizer N, i.e. 81.66%, 16.48 dan 1.87%, respectively.
3. Ultisol soil can be used for soybean seed production by liming with the proper dose in
order to increase P content in seed.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi pemupukan fosfat alami
(guano) dan jarak tanam kedelai yang tepat dalam upaya peningkatan produktivitas
kedelai di Provinsi Aceh. Penelitian dilakukan pada lahan kering dari bulan Maret 2016
sampai bulan Juli 2016 di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor yang
diteliti adalah : dosis pupuk guano terdiri dari 4 taraf, yaitu : G 0 = tanpa guano
(Kontrol), G 1 = 100 kg guano/ha, dan G 2 = 200 kg guano/ha. Faktor kedua adalah
jarak tanam, terdiri dari 3 taraf, yaitu: J 1 = (20 x 40) cm ; J 2 = (15 x 40) cm ; dan J 3 =
(10 x 40) cm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberuan guano sebanyak 200 kg/ha
dengan jarak tanam rapat (10cmx40cm) memberikan hasil tertinggi (1,57 ton/ha). Secara
terpisah pemberian guano sebanyak 200 kg/ha dapat meningkatkan hasil kedelai secara
nyata (21,9 %) dibandingkan dengan tanpa guano.
Pemberian guano dapat
memperbaiki sifat fisik tanah sehingga tanaman dengan mudah menyerap unsur hara
baik yang tersedia maupun yang ditambahkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman.
Kata kunci: pemupukan guano, jarak tanam, Kedelai dan lahan kering.
PENDAHULUAN
Selain salah satu komoditi unggulan di Provinsi Aceh, kedelai juga mempunyai
nilai ekonomi tinggi, prospek dan akses pasar baik, agroklimat sesuai dan potensi lahan
cukup, sehingga komoditi ini mempunyai daya saing tinggi dan kompetitif. Sentra
produksi kedelai di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Bireuen (luas panen 9.484 ha), Aceh
Utara (luas panen 1.597 ha), Aceh Tamiang (luas panen 3.089 ha), Aceh Timur (luas
panen 581 ha), dan Kabupaten Pidie (luas panen 3.506 ha) (Badan Litbang pertanian 2010
: BPS 2009).
Produksi kedelai (Glycine max L. Merr.) di Provinsi Aceh mengalami
penurunan. Pada tahun 2014, produksi kedelai tercatat 63.352 ton dengan luas panen
42.784 ha dan dengan produktivitas 1,48 t/ha, namun pada tahun 2015 produksi turun
menjadi 48.866 ton, dengan luas panen 32.796 ha dan produktivitas 1,49 t/ha (BPS 2016).
Upaya peningkatan produksi dan produktivitas program intensifikasi dapat dilakukan
antara lain dengan penerapan teknologi jarak tanam yang tepat. Pengaturan jarak tanam
berarti melakukan pengaturan populasi tanaman. Menurut Viyanti (1999), pengaturan
tanaman dapat dilakukan dengan memanipulasi jarak antarbarisan dan jarak dalam
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barisan. Tanaman membutuhkan kecukupan hara di dalam tanah dan kebutuhan cahaya
yang optimal untuk proses fotosintesis. Fotosintesis yang optimal akan menghasilkan
karbohidrat yang berguna untuk pertumbuhan dan hasil. Adanya kebutuhan cahaya yang
optimal dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah yang terbatas akan memicu kompetisi
antartanaman. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan populasi tanaman dengan
penerapan jarak tanam yang tepat. Menurut Kartasapoetra (1985), jarak tanam yang
terlalu lebar meningkatkan proses penguapan air dari dalam tanah, sehingga mengganggu
perkembangan tanaman, sedangkan jarak tanam yang terlalu rapat berakibat adanya
persaingan bagi tanaman mendapatkan unsur hara, cahaya matahari dan air. Varietas yang
berumur sedang, anjuran jarak tanamnya 40 cm x 15 cm, varietas berumur pendek 40 cm
x 10 cm atau 30 cm x 15 cm (Suhaeni 2007). Hasil penelitian Marliah et.al (2012)
menunjukkan bahwa jarak tanam 40 cm x 40 cm untuk varietas Anjasmoro adalah yang
terbaik karena meningkatkan jumlah polong per tanaman, jumlah polong bernas per
tanaman dan berat biji per tanaman.
Kedelai biasa ditanam di lahan kering atau tegalan pada MT I–II, sedangkan pada
lahan sawah pada MT II–III dengan jarak tanam yang bervariasi. Sebagian besar petani
masih menerapkan berbagai jarak tanam dalam budidaya kedelai. Mereka berpendapat
bahwa jarak tanam yang digunakan adalah yang terbaik dan mampu meningkatkan
produktivitas kedelai. Oleh karena itu, diperlukan kajian jarak tanam kedelai untuk
mengetahui jarak tanam terbaik yang dapat meningkatkan produktivitas. Pengkajian ini
bertujuan untuk mengetahui jarak tanam terbaik dalam meningkatkan produktivitas
kedelai di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemupukan merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam budidaya
pertanian. Pemberian pupuk kedalam tanah bertujuan untuk menambah atau
mempertahankan kesuburan tanah, kesuburan tanah dinilai berdasarkan ketersediaan
unsur hara di dalam tanah, baik hara makro maupun hara mikro secara berkecukupan dan
berimbang. (Chairunas, 2008)
Pemberian pupuk ke dalam tanah akan menambah satu atau lebih unsur hara
tanah dan ini akan mengubah keseimbangan hara lainnya (Silalahi et al., 2006). Hara
nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) merupakan unsur utama yang dibutuhkan untuk
pertumbuhan tanaman kedelai.
Pada tanah masam, fosfat akan bersenyawa dengan alumunium membentuk Al-P
sedangkan pada tanah alkali, fosfat akan bersenyawa dengankalsium membentuk Ca-P
yang sukar larut. Adanya pengikatan fosfat tersebut menyebabkan pemberian pupuk
menjadi tidak efisien. Usaha pertanian yang dilakukan oleh manusia menyebabkan proses
penghanyutan danpencucian zat hara yang hilang dari tanah semakin besar sehingga tanah
menjadi kurangsubur (Hardjowigeno, 1992). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pemupukan adalahtanaman yang akan dipupuk, jenis tanah yang akan dipupuk, jenis
pupuk yang digunakan,dosis pupuk yang diberikan, waktu pemupukan dan cara
pemupukan (Lakitan, 1999).
Unsur P merupakan unsur hara makro yang diperlukan oleh tanaman, yang
berperan penting dalam berbagai proses kehidupan seperti fotosintesis, respirasi, transfer
danpenyimpanan energi, pembelahan dan pembesaran sel, dan metabolisme karbohidrat
dalamtanaman (Salisbury dan Ross, 1995). Ditambahkan oleh Taiz dan Zeiger (2002)
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fosfor jugaberperan sebagai penyusun metabolit dan senyawa komplek sebagai aktivator
dan kofaktoratau penyusun enzim.
Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan Fosfor yaitu dengan
menggunakan Guano. Pupuk Guano adalah pupuk yang berasal dari kotoran unggas atau
kelelawar, berbentuk serbuk dan atau butiran berbau khas, dengan atau penambahan
unsur hara N, P dan K. Guano sangat baik untuk pembungaan dan pembuahan tumbuhan
serta memperbaiki stuktur tanah. Guano selain jenis pupuk yang lambat larut (slow
release), lebih efektif dan efisien dalam pemakaian. Tujuan mendapatkan rekomendasi
pemupukan fosfat alami (guano) pada dua varietas kedelai yang adaptif spesifik lokasi
dan berkelanjutan.
METODE PENELITIAN
Percobaan lapang dilaksanakan kerjasama dengan petani di Desa Durian
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, mulai bulan Juni hingga Nopember 2016.
Lahan diolah sempurna menggunakan hand traktor dan benih sumber yang digunakan
berasal dari UPBS BPTP Aceh varietas Anjasmoro.
Pengkajian ini merupakan kegiatan lapangan, sebelum pelaksanaan penelitian
dilakukan uji PUTK untuk mengetahui ketersedian P pada lahan percobaan dan
dilaksanakan dengan mengutamakan unsur partisipatif dan kemitraan antara pengkaji,
penyuluh lapangan dan petani koperator. Dalam pelaksanaanya melibatkan instansi
terkait, Dinas Pertanian Kabupaten, Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten, BPP Kecamatan dan PPL.
Survei dilakukan untuk mendalami masalah, mengenal lokasi, faktor pendukung
dan penghambat, keadaan petani/masyarakat, keadaan penyuluh serta hal-hal lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan pengkajian. Survei ini dilakukan dengan menggunakan
metode PRA.
Pengkajian ditempatkan pada lokasi yang memiliki lahan pertanaman kedelai.
Petani kooperator adalah petani pelaksana kegiatan pengkajian yang bisa melaksanakan
usahatani kedelai tetapi produktivitas usahataninya masih sangat memungkinkan untuk
ditingkatkan, sehingga dampak penerapan teknologi terlihat dengan nyata. Secara garis
besar kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji beberapa paket teknologi yang dalam
pelaksanaannya menggunakan konsep yaitu, memperkenalkan teknologi pemupukan
berimbang dan varietas unggul.
Metode Penelitian
Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 3
ulangan. Perlakuan adalah sebagai berikut :
Faktor pertama (I)
Takaran guano :
G0 = tanpa guano
G1 = guano 1000 kg/ha
G2 = guano 2000 kg/ha
Faktor kedua (II)
Jarak tanam :

J1 = 40 x 20 cm, 2 tanaman per rumpun
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J2 = 40 x 15 cm, 2 tanaman per rumpun
J3 = 40 x 10 cm, 2 tanaman per rumpun
Pengamatan (data yang dikumpulkan)
1.
Tanah (status hara N, P, K, pH)
2.
Data surah hujan selama penelitian
3.
Pertumbuhan tanaman kedelai (tinggi tanaman, jumlah cabang)
4.
Komoponen hasil (jumlah polong hampa, polong bernas) pertanaman
5.
Bobot 100 biji
6.
Hasil biji kering panen (kadar air biji)
7.
Hama dominan
8.
Analisis usaha tani
Apabila hasil uji F memberi pengaruh yang nyata, maka analisis akan dilanjutkan dengan
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5% (BNT 0,05 ).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Tanaman Kedelai
Tinggi Tanaman Kedelai Saat Panen
Hasil analisis ragam menujukkan bahwa perlakuan guano berpengaruh nyata
terhadap tinggi tanaman pada saat panen. Sedangkan interaksi keduanya (guano x jarak
tanam) tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman saat panen. Rata-rata tinggi
tanaman kedelai pada saat panen akibat perlakuan guano dan jarak tanam disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 2. Rata-Rata Tinggi Tanaman Kedelai saat Panen Akibat Pengaruh Dosis Guano
dan Jarak Pada Lahan Kering Tanam di Kabupaten Aceh Tamiang, MK-2016.
Guano
Jarak tanam
Total
Rata-rata
(kg/ha)
(40x20)cm (40x14)cm (40x10)cm
0
61.27
57.10
63.33
181.70
60.57 b
1000
75.00
58.90
58.23
192.13
64.04 b
2000
78.53
70.73
72.43
221.69
73.90 a
Total
214.80
186.73
193.99
595.52
Rata-rata
71.60 a
62.24 b
64.67 b
66.17
BNT0.05 =
Keterangan: Angka-angka dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut UJI
BNT 0.05
Tanaman kedelai respon terhadap pemberian guano. Pemberian guano nyata
meningkatkan tinggi tanaman kedelai. Pemberian guano dapat memperbaiki tingkat
kesuburan tanah melalui perbaikan sifat fisika tanah sehingga perakaran tanaman dapat
rumbuh dengan baik, ketersediaan hara tercukupi sehingga dapat meningkatkan
pertumbuhan tinggi tanaman kedelai. Pemberian guano sampai 150 kg/ha dapat
memperbaiki sifat fisik tanah sehingga tanaman dengan mudah menyerap unsur hara baik
yang tersedia maupun yang ditambahkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Hal ini
sjalan dengan pendapat Suwarno dkk.,, (2003) yang menyatakan bahwa guano
mempunyai rasio C/N rendah sebesar 5,17. Selanjutnya Suwarno dan Komaruddin Idris,
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( 2007) . Guano merupakan pupuk organik yang kadar N dan P nya jauh lebih tinggi
daripada yang terdapat dalam pupuk kandang, Iimbah pertanian, maupun sampah kota.
Jumlah Cabang Per Tanaman Kedelai
Hasil analisis ragam menujukkan bahwa perlakuan pemberian guano dan
ineraksinya tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang tanaman kedelai.
Sedangkan jarak tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang tanaman kedelai.
Rata-rata jumlah cabang tanaman kedelai akibat perlakuan guano dan jarak tanam
disajikan Tabel 3.
Tabel 3. Rata-Rata Jumlah Cabang Per Tanaman Kedelai Akibat Pengaruh Dosis
Guano dan Jarak pada Lahan Kering Tanam di Kabupaten Aceh Tamiang, MK2016.
Guano
Jarak tanam
Total
Rata-rata
(kg/ha)
(40x20)cm (40x14)cm (40x10)cm
0
4.73
4,77
4.50
14.00
4.67 a
1000
5.43
4.03
4.10
13.56
4.52 a
2000
4.80
4.93
4.27
14.00
4.67 a
Total
14.96
13.73
12.87
41.56
Rata-rata
4.99 a
4.58 b
4.29 b
4.62
BNT0.05 =
Keterangan: Angka-angka dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut UJI
BNT 0.05
Walaupun pemberian guano tidak berbeda nyata secara statistik, pada tabel 3
terlihat kecendungan bahwa semakin tinggi dosis guano semakin banyak jumlah cabang
tanaman kedelai. Pemberian guano dapat memperbaiki tingkat kesuburan tanah melalui
perbaikan sifat fisika tanah sehingga jumlah cabang dapat rumbuh dengan baik,
ketersediaan hara tercukupi sehingga dapat meningkatkan jumlah cabang tanaman
kedelai. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurhayati,et al.,(1986) yang mengatakan
bahwa guano merupakan salah satu bahan organik yang mengandung unsur hara makro
dan mikro terutama unsur p yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang
cukup, dalam guano terdapat 20-24% asam fosfat.
Jumlah Polong Isi Per Tanaman kedelai
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dosis guano dan jarak tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah polong isi per tanaman kedelai. Interaksi keduanya
tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah polong isi per tanaman kedelai. Rata-rata
jumlah cabang tanaman kedelai akibat perlakuan guano dan jarak tanam disajikan pada
Tabel 4.
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Tabel 4. Rata-Rata Jumlah Polong Isi Per Tanaman Kedelai Akibat Pengaruh
Dosis Guano dan Jarak pada Lahan Kering Tanam Di Kabupaten Aceh
Tamiang, MK-2016.
Guano
Jarak tanam
Total
Rata-rata
(kg/ha)
(40x20)cm (40x14)cm (40x10)cm
0
68.93
72.37
82.10
223.40
74.47 c
1000
93.77
95.53
100.37
289.67
96.56 b
2000
116.63
127.87
136.77
381.27
127.09 a
Total
279.33
295.77
319.24
894.34
Rata-rata
93.11 c
98.59 b
106.41 a
99.37
BNT0.05 =
Keterangan: Angka-angka dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut UJI
BNT 0.05
Rata-rata jumlah polong isi kedelai terbanyak terdapat pada perlakuan pemberian
guano 150 kg/ha berbeda nyata dengan perlakuan pemberian guano 50 kg/ha dan tanpa
guano tetapi tidak berbeda nyata dengan pemberian guano 100 kg/ha (Tabel 4).
Disamping itu jarak tanam juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap pengisian
polong kedelai, polong isi terbanyak dijumpai pada jarak tanam rapat (10 cm x 40 cm).
Persentase Polong Hampa Per Tanaman Kedelai
Hasil analisis ragam menujukkan bahwa perlakuan guano berpengaruh nyata
terhadap persetase polong hampa per tanaman kedelai. Pada perlakuan jarak tanam tidak
berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang tanaman kedelai. Interaksi keduanya pada
analisis ragam menujukkan bahwa perlakuan guano dan jarak tanam tidak berpengaruh
nyata terhadap persetase polong hampa per tanaman kedelai. Rata-rata persetase
polong hampa per tanaman kedelai akibat perlakuan guano dan jarak tanam disajikan
pada Tabel 5.
Tabel 5. Rata-rata Persentase Polong Hampa Per Tanaman Kedelai Akibat
Pengaruh Dosis Guano dan Jarak Pada Lahan Kering Tanam di Kabupaten
Aceh Tamiang, MK-2016.
Guano
Jarak tanam
Total
Rata-rata
(kg/ha)
(40x20)cm (40x14)cm (40x10)cm
0
8.55
8.30
8.15
25.00
8.33 a
1000
7.38
7.35
7.48
22.21
7.40 b
2000
6.50
6.04
6.17
18.71
6.24 c
Total
22.43
21.69
21.80
65.92
Rata-rata
7.48 a
7.23 a
7.27 a
7.32
BNT0.05 =
Keterangan: Angka-angka dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut UJI
BNT 0.05
Rata-rata persentase polong hampa per tanaman kedelai terendah terdapat
pada pemberian guano dengan dosis 150 kg/ha berbeda nyata dengan tanpa guano tetapi
tidak berbeda nyata pada pemberian guano 50 kg/ha dan 100 kg/ha.
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Bobot 100 Butir Biji Kedelai
Hasil analisis ragam menujukkan bahwa perlakuan guano dan jarak tanam
berpengaruh sangat nyata terhadap bobot 100 butir biji kedelai. Interaksi keduanya pada
analisis ragam menujukkan tidak berpengaruh nyata terhadap bobot 100 butir biji
kedelai. Rata-rata bobot 100 butir biji kedelai akibat perlakuan guano dan jarak
tanam disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rata-Rata Bobot 100 Butir Biji Kedelai Akibat Pengaruh Dosis Guano
dan Jarak pada Lahan Kering Tanam di Kabupaten Aceh Tamiang, MK-2016.
Guano
Jarak tanam
Total
Rata-rata
(kg/ha)
(40x20)cm (40x14)cm (40x10)cm
0
12.40
12.47
11.17
36.04
12.01 c
1000
13.20
12.30
12.13
37.63
12.54 b
2000
14.20
14.53
14.87
43.60
14.53 a
Total
39.80
39.30
38.17
117.27
Rata-rata
13.27 a
13.10 ab
12.72 b
13.03
BNT0.05 =
Keterangan: Angka-angka dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut UJI
BNT 0.05
Hasil Kedelai (ton/ha)
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa dosis guano dan jarak tanam
berpengaruh nyata terhadap hasil (berat biji per hektar) kedelai. Interaksi keduanya
pada analisis ragam menujukkan tidak berpengaruh nyata terhadap hasil kedelai. Ratarata hasil kedelai akibat perlakuan guano dan jarak tanam disajikan pada Tabel 7.
Tabel 7. Rata-rata Hasil Kedelai (Ton/Ha) Akibat Pengaruh Dosis Guano dan Jarak
Pada Lahan Kering Tanam di Kabupaten Aceh Tamiang, MK-2016.
Guano
Jarak tanam
Total
Rata-rata
(kg/ha)
(40x20)cm (40x14)cm (40x10)cm
0
1.13
1.24
1.34
3.71
1.24 b
1000
1.10
1.34
1.29
3.73
1.24 b
2000
1.38
1.54
1.57
4.49
1.50 a
Total
3.61
4.12
4.20
11.93
Rata-rata
1.20 b
1.37 ab
1.40 a
1.33
BNT0.05 =
Keterangan: Angka-angka dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut UJI
BNT 0.05
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ANALISIS PRODUKSI KEDELAI MELALUI PTT DI KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
Joula Sondakh, Janne H.W. Rembang, Sudarti
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Utara
Jl. Kampus Pertanian Kalasey, Manado 95013, Sulawesi Utara,
Email: joulasondakh@gmail.com
ABSTRAK
Kedelai sebagai pangan utama selain padi dan jagung juga memiliki kegunaan yang
beragam, terutama sebagai bahan baku industri makanan kaya protein nabati dan
sebagai bahan baku industri pakan ternak. Dalam upaya peningkatan produksi dan
produktivitas, maka pemerintah lewat program UPSUS pajale menerapkan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) kedelai yang adalah pendekatan inovatif dan dinamis dalam
upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan komponen teknologi
secara partisipatif bersama petani. Tujuan pengkajian adalah untuk melakukan analisis
finansial usahatani dan mengestimasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi
kedelai. Pengkajian dilakukan pada September 2015 di Kabupaten Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder.
Data primer didapatkan lewat survei terhadap 30 petani peserta PTT kedelai, sedangkan
data sekunder lewat data BPS, hasil penelitian, dan penelusuran data lainnya. Analisis
data dilakukan dengan analisis finansial dan regresi linier berganda untuk melihat aspek
produksi. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil analisis finansial untuk nilai B/C
Ratio usahatani kedelai adalah 0.64 dan R/C Ratio 1.64. Hal ini menunjukkan bahwa
usahatani kedelai 1 ha/MT yang dijalankan masih mengalami kerugian karena terserap
untuk biaya tenaga kerja 73.58% dari total biaya. Keuntungan bersih yang diraih
hanyalah Rp. 730.000/bulan (selama 4 bulan). Namun demikian, penerapan PTT
kedelai telah dapat meningkatkan produksi dari < 1.3 t/ha (teknologi petani) menjadi 1,5
t/ha. Hasil Uji Coefficients, hasil uji t atau nilai probabilitas sig menunjukkan bahwa
pupuk Urea dan SP-36 nilai t -hitung 2,290 dan 2,937 > t -tabel 2,074 berpengaruh nyata
terhadap produksi kedelai pada α 5 %. pupuk KCl t -hitung 2,004 > t -tabel 1,717
berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai pada α 10%, insektisida t -hitung 1,381 > t tabel 1,321 berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai pada α 20%, sedangkan faktor
lainnya dapat dikatakan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai. Program
PTT Kedelai pada prinsipnya merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi petani,
namun pendampingan bagi petani oleh para petugas haruslah intensif dan penggunaan
teknologi anjuran disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan petani dalam
mengadakan.
Kata Kunci : kedelai, produksi, ptt, bolaang mongondow.
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PENDAHULUAN
Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung.
Komoditas ini memiliki kegunaan yang beragam, terutama sebagai bahan baku industri
makanan kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak (Sari, dkk,
2014). Di Indonesia, kedelai merupakan komoditas strategis yang unik didalam sistem
usaha tani dan termasuk dalam tiga besar komoditas pangan utama selain padi dan
jagung. Peran kedelai sangat penting terhadap perkembangan penduduk Indonesia
(Supadi, 2009). Kedelai juga merupakan salah satu sumber protein nabati yang paling
banyak dikonsumsi masyarakat, karena harganya yang relatif terjangkau (Janes dan
Rackmat, 2010). Selain itu kedelai memiliki kemampuan untuk meningkatkan status gizi
rumah tangga, meningkatkan pendapatan, meningkatkan produktivitas tanaman lainnya
(Idrisa, et al.,2010).
Pengadaan dan pengembangan kedelai sangat penting dan startegis, sebab
produksi nasional belum mencukupi kebutuhan nasional. Hal ini disebabkan permintaan
kedelai yang begitu cepat, sementara produksi kedelai berkembang lambat dikarenakan
produktivitas kedelai lokal yang masih rendah (Dela dan Rahmat, 2015), serta pengolahan
tanah kurang cepat, pemupukan yang kurang sempurna, kekeringan, serangan hama
penyakit dan gulma serta tumbth benih yang kurang baik (Syawal, 2007)
Peningkatan produksi pangan dari produk tanaman dan ternak merupakan prioritas
utama Kementerian Pertanian 2015-2019. Percepatan swasembada pangan khususnya beras,
jagung, dan kedelai (Pajale) ditargetkan pada tahun 2017 melalui Program Upaya Khusus
(UPSUS) yang digulirkan pemerintah mulai tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaannya,
maka teknologi budidaya yang dianjurkan mengacu pada Pengelolaan Tanaman Terpadu
(PTT).
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) kedelai adalah suatu pendekatan inovatif dan
dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui perakitan
komponen teknologi secara partisipatif bersama petani (Departemen Pertanian, 2009).
Dalam penerapannya juga memperlihatkan adanya peningkatan produksi dan produktivitas.
Hal ini seperti ditunjukkan lewat hasil penelitian Bahtiar (2015), bahwa dengan penerapan
PTT produksi kedelai dapat meningkat hasil antara 1,9–2,5 t/ha. Angka tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan teknologi petani, dalam hal ini varietas lokal hanya memberikan hasil
rata-rata 0,90 t/ha. Berarti penerapan teknologi PTT meningkatkan hasil dua kali lipat dari
teknologi petani.
Sulawesi Utara memiliki luas wilayah 1.527.310 ha, yang terbagi 15 wilayah
yaitu 11 kabupaten dan 4 kota. Penggunaan untuk lahan kering mencapai 320.449 ha
atau 20.98 % dari luas wilayah antara lain terdapat di kabupaten Bolaang mongondow.
Daerah ini merupakan salah satu sentra produksi komoditas kedelai di lahan kering di
Provinsi Sulawesi Utara. Memiliki luas wilayah 370.397 ha, dari luasan tersebut 14,81 %
atau 54.866 ha lahan kering untuk pengembangan palawija diantaranya tanaman kedelai
(BPS Sulut, 2009; Dinas Pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Utara, 2010 ).
Tingkat produktivitas kedelai di tingkat petani sangat beragam, mulai dari 0,6 –1,2 ton/ha
dengan menerapkan teknologi sederhana dan 1,3 –2,0 ton/ha dengan menerapkan
teknologi yang baik (Irwan, 2012). Tingkat produktivitas tersebut relatif sangat rendah
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jika dibandingkan dengan potensi hasil varietas unggul nasional yang mencapai 2,4- 3,2
t/ha (Balitkabi, 2008b). Keadaan ini menunjukkan bahwa produksi kedelai ditingkat
petani masih dapat ditingkatkan melalui inovasi teknologi.
Salah satu upaya strategis dalam peningkatan produksi kedelai menuju
swasembada dengan produksi 2,8 juta ton, adalah melalui perluasan areal tanam,
mengingat fluktuasi produksi nasional selama ini sangat terkait erat dengan fluktusi areal
panen (Subandi, 2007).
Pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dan berkelanjutan dalam
sistem produksi yang memadukan komponen teknologi sesuai kapasitas lahan seperti
penggunaan teknologi spesifik lokasi, sumberdaya alam, dan kondisi sosial ekonomi
memiliki kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian akan tercipta
suatu keseimbangan dan keserasian antara aspek lingkungan dan aspek ekonomi untuk
keberlanjutan sistem produksi.
Hasil penelitian Isnowati (2014) menunjukkan bahwa secara sendiri-sendiri
faktor produksi yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi kedelai adalah
faktor produksi tanah dan benih. Sedangkan faktor produksi pupuk dan tenaga kerja
adalah tidak signifikan terhadap tingkat produksi kedelai. Uji secara bersamasama atas
pengaruh faktor produksi yang digunakan yaitu tanah, benih, pupuk, dan tenaga kerja
ternyata hasilnya menunjukkan bahwa faktor produksi yang dipakai secara bersama-sama
adalah berpengaruh terhadap tingkat produksi kedelai.
Berdasarkan hal hal diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengestimasi
faktor faktor yang berpengaruh terhadap produksi kedelai serta menganalisis pendapatan
petani dari hasil usahatani kedelainya
METODOLOGI
Pengumpulan data dilakukan pada September 2015 di Kabupaten Bolaang
Mongondow yang merupakan salah satu sentra penghasil kedelai di Sulawesi Utara. Jenis
data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer
didapatkan melalui survei terhadap 30 petani peserta PTT kedelai, dan data sekunder
melalui penelusuran data hasil penelitian, BPS, dan data pendukung lainnya.
Analisis finansial bertujuan untuk melihat kelayakan usaha tani kedelai dengan
menghitung B/C Ratio dan R/C Ratio. Untuk mengungkap faktor yang mempengaruhi
produksi kedelai dilakukan dengan regresi linier berganda dalam bentuk ln untuk
mempermudah prosedur pendugaan, menghomogenkan ragam, dan memperbaiki
kenormalan (Rawlings, 1988).
Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
ln Y = a + b 1 lnX 1 + b 2 lnX 2 +…..+ b n lnX n + e
Keterangan:
Y
X 1 dan X 2
a
Y

= variabel dependen (nilai yang diprediksikan)
= variabel independen
= konstanta (nilai Y apabila X 1 , X 2 …..X n = 0)
= produksi kedelai (kg)

980

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
bi
e

= luas lahan (ha)
= jumlah benih (kg)
= jumlah pupuk urea (kg)
= jumlah pupuk SP36 (kg)
= jumlah pupuk KCL (kg)
= jumlah pupuk kandang
= insektisida
= koefisien regresi (i = 1-11)
= error term
HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lokasi
Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan penghasil kedelai terbesar di
Provinsi Sulawesi Utara. Mengacu pada data BPS Sulut (2016), di Kabupaten Bolaang
Mongondow pada tahun 2015, terdapat tegal/kebun yang tidak diusahakan di daerah ini,
yaitu 33.743 ha (18.80%) dari luas yang tidak diusahakan di Provinsi Sulawesi Utara
179.498 ha. Lahan ini dapat dioptimalkan dan memiliki potensi untuk pengembangan
kedelai.
Data pada Grafik 1 berikut, menunjukkan bahwa daerah ini adalah penghasil
kedelai terbesar di di Sulawesi Utara.
Grafik 1. Produksi Kedelai di Kabupaten Bolmong terhadap Provinsi Sulawesi Utara
Selang Tahun 2011-2015 (Ton).
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Data pada grafik di atas terlihat, bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow
berkontribusi dalam memproduksi kedelai di atas 50% selang lima tahun terakhir yaitu
81.55% (2011), 92.87% (2012), 70.35% (2013); 58.39% (2014); 51.26% (2015). Perlu
diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Utara memiliki 15 kabupaten/kota. Melihat potensi
inilah maka, lewat SK Menteri Pertanian Nomor : 03/Kpts/PD.120/I/2015 tentang
Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu Nasional; Kabupaten Bolaang
Mongondow sebagai daerah Pengembangan Kawasan Kedelai.
Analisis Finansial
Analisis finansial komoditi kedelai dilakukan untuk mengetahui sejauhmana
tingkat pendapatan dalam berusahatani. Dalam analisis digunakan luasan 1 ha dengan
penggunaan varietas Willis. Perlu diketahui bahwa, selain Willis, petani juga
menggunakan varietas lokal Orba Putih yang memiliki produksi ditingkat petani rata-rata
1,3 t/ha.
Untuk lebih jelasnya, hasil analisis finansial dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Analisis finansial usahatani kedelai per ha di Bolaang Mongondow, 2015.
No.
I.
1.

Uraian
Input Produksi
Bahan
− Benih
− Pupuk:
)
ska (kg/ha)
ha)

2.

II.
III.
IV.

Jumlah 1
Tenaga kerja (HOK)
− Pengolahan tanah
− Penanaman
− Pemupukan
− Penyiangan
− Pemberantasan hama dan penyakit
− Panen
− Pasca panen
Jumlah 2
Total Biaya
Penerimaan (Rp/ha)
Keuntungan (Rp): (II – I)
Analisis usahatani:
B/C
R/C

Satuan

Harga (Rp)

Total (Rp)

Proporsi (%)

40

15.000

600.000

50
100
25
100
1 paket

2.500
3.000
3.000
350
250.000

125.000
125.000
75.000
35.000
250.000
1.210.000

2.73
2.73
1.64
0.76
5.46
26.42

borong
10
2
2
2
20
10

800.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
75.000

17.47
15.28
3.06
3.06
3.06
15.28
16.38
73.58

1.500

5.000

800.000
700.000
140.000
140.000
140.000
700.000
750.000
3.370.000
4.580.000
7.500.000
2.920.000

0.64
1.64

Sumber: Data primer 2015, diolah
Hasil analisis finansial di atas menunjukkan bahwa usahatani ditingkat petani
masih belum layak, hal ini dikarenakan nilai B/C ratio < 1. Keuntungan yang didapat
dalam 4 bulan usahatani hanyalah Rp. 2.920.000,- atau bila dibagi per bulan pendapatan
petani dan keluarganya dari budidaya kedelai per ha hanyalah Rp. 730.000/bulan. Tenaga
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kerja menyerap biaya tertinggi yaitu 73.58% dari input produksi. Nilai jual juga
mempengaruhi pendapatan yang diraih, dimana hasil penelitian Bahtiar (2015) di
Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2013 juga menunjukkan hasil yang sama
yaitu harga jual bervariasi antara Rp. 4.500-Rp. 6.500,-. Menurutnya, harga kedelai pada
tingkat petani berfluktuasi dan pemasarannya pun relatif sulit, karena daerah ini jauh dari
pusat perkotaan, sehingga pemasaran hanya kepada pengelola usaha tempe yang juga
tidak banyak kebutuhannya. Daya beli mereka berkisar Rp4.500–6.500/kg, sementara
petani menghendaki Rp7.500/kg.
Padahal petani yang diwawancarai adalah petani yang menerapkan PTT Kedelai,
dimana salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kedelai adalah dengan
intensifikasi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) yang didalamnya memadukan
lima komponen teknologi dasar dan enam komponen teknologi pilihan. Beberapa hasil
kajian menunjukkan produktivitas kedelai dengan penerapan PTT lebih baik dibanding
dengan cara petani (Bahtiar, 2015).
Penggunaan input teknologi sangat mempengaruhi produksi. Tabel 2 adalah data
perbandingan antara teknologi petani peserta PTT yang didapat saat pengkajian dan
teknologi PTT.
Tabel 2. Perbandingan antara Teknologi PTT dan Teknologi Petani Peserta Program PTT
pada Budidaya Kedelai di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2015, 2017.
Komponen
Teknologi PTT*)
Teknologi Petani Peserta
Program PTT**)
Benih (kg/Ha)
40-60
40
Pupuk :
Urea
75
50
SP36
100
100
KCl
100
25
Hasil (t/ha)
3 (potensi)
1.5
Sumber : *) Balitkabi, 2008a dan **) Data Primer, 2015.
Pada tabel di atas terlihat bahwa petani peserta PTT kedelai masih belum
seluruhnya menerapkan teknologi terutama penggunaan pupuk. Namun perlu disadari
bahwa, modal petani masih kurang. Bantuan pemerintah terbesar adalah benih dan pupuk
urea. Untuk pupuk KCl aplikasinya tidak sesuai karena daya beli petani rendah dan
prinsip mereka bahwa jika sudah menggunakan urea dan sp36, maka tidak perlu
menggunakan pupuk kimia lainnya.
Data pada Tabel 2 terlihat bahwa, produksi yang diharapkan dari varietas Wilis yang
merupakan varietas unggul Badan Litbang Pertanian masih di bawah potensi. Dalam
Departemen Pertanian (2009), varietas ini memiliki potensi hasil 3 ton/ha, umur panen
85-90 hari, bobot biji 10.0 g/100biji dan biji berwarna kuning; sedangkan hasil yang
didapat hanya 1,5 t/ha.
Analisis Produksi Kedelai
Hasil identifikasi produksi komoditi kedelai digunakan regresi linier dilakukan
terhadap 30 responden. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut secara terkait :
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Tabel 3a. Model Summaryb hasil analisis komoditi kedelai di Kab. Bolaang
Mongondow, 2015.
Change Statistics
Model

R

Adjusted R Std. Error of R Square
R Square
Square
the Estimate Change F Change df1

.748a

1

.560

.420

304.909

.560

3.998

7

df2

Sig. F Change

22

.006

DurbinWatson
2.096

a. Predictors: (Constant), Insektisida, Pupuk kandang, Luas lahan, Urea, SP-36, KCl,
Benih
b. Dependent Variable: Produksi
Hasil Model Summary, Nilai R square = 0,56 menunjukkan bahwa produksi
kedelai dipengaruhi 56% oleh luas lahan, benih, urea, SP36, KCl, pupuk kandang dan
insektisida sedangkan 44 % disebabkan oleh faktor lain.
Tabel 3b. Hasil Analisis Annova Komoditi Kedelai di Kab. Bolaang Mongondow, 2015.
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
2602084.223
7
371726.318
3.998
.006a
Residual
2045332.443
22
92969.657
Total
4647416.667
29
a. Predictors: (Constant), Insektisida, Pupuk kandang, Luas lahan, Urea, SP-36, KCl,
Benih
b. Dependent Variable: Produksi
Hasil Uji Anova, Nilai F = 3,998 dengan tingkat probabilitas sig. 0,006 berarti
faktor luas lahan, benih, urea, SP36, KCl, pupuk kandang dan insektisida secara bersamasama berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai. Oleh karena probabilitas (0,006) jauh
lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ganda dapat untuk memprediksi produksi.
Tabel 4. Coefficientsa Komoditi Kedelai di Kab. Bolaang Mongondow, 2015.
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
Collinearity Statistics
Model

B

Std. Error

1 (Constant)

1847.673

315.360

Luas lahan

20.657

305.776

Benih

-9.436

Urea

Beta

t

Sig. Tolerance

VIF

5.859 .000
.013

.068 .947

.510

1.961

8.844

-.274 -1.067 .298

.303

3.301

-2.285

.998

-.378 -2.290 .032

.732

1.365

SP-36

2.838

.967

.516 2.937 .008

.649

1.541

KCl

2.479

1.237

.351 2.004 .058

.651

1.537

Pupuk
kandang

-2.224

2.453

-.907 .374

.572

1.748

Insektisida

62.560

45.308

.243 1.381 .181

.645

1.551

-.170

a. Dependent Variable: Produksi
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Hasil Uji Coefficients, hasil uji t atau nilai probabilitas sig menunjukkan bahwa
pupuk Urea dan SP-36 nilai t -hitung 2,290 dan 2,937 > t -tabel 2,074 berpengaruh nyata
terhadap produksi kedelai pada α 5 %. pupuk KCl t -hitung 2,004 > t -tabel 1,717
berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai pada α 10%, insektisida t -hitung 1,381 > t -tabel
1,321 berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai pada α 20%, sedangkan faktor lainnya
dapat dikatakan tidak berpengaruh nyata terhadap produksi kedelai.
KESIMPULAN DAN SARAN
Produksi yang didapat dengan penggunaan varietas unggul Willis, masih dibawah
potensi hasil. Hal ini disebabkan penerapan teknologi PTT Kedelai belum seluruhnya
diterapkan (antara lain penggunaan KCl masih sangat kurang). Oleh karenanya hasil uji
coefficients menunjukkan bahwa penggunaan pupuk berpengaruh terhadap produksi
kedelai yang hanya 1.5 ton/ha. Namun demikian, penerapan PTT kedelai telah dapat
meningkatkan produksi dari < 1.3 t/ha (teknologi petani) menjadi 1,5 t/ha.
Hasil analisis B/C Ratio dan R/C Ratio akhirnya menunjukkan bahwa usahatani
kedelai belum memberikan keuntungan yang layak. Hal ini selain diakibatkan oleh
penerapan penggunaan pupuk sehingga produksi masih rendah dari potensi hasil varietas
yang digunakan juga nilai jual masih belum sesuai.
Program PTT Kedelai pada prinsipnya merupakan kegiatan yang sangat
bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan taraf hidup dari segi finansial. Namun
pendampingan bagi petani oleh para petugas haruslah intensif dan penggunaan teknologi
anjuran disesuaikan dengan ketersediaan dan kemampuan petani dalam mengadakan.
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KERAGAAN USAHATANI JAGUNG YANG DITERAPKAN PETANI
PADA LAHAN KERING
Syuryawati dan Faesal
Balai Penelitian Tanaman Serealia
Jl. Dr. Ratulangi No. 274 Maros, Sulawesi Selatan
ABSTRAK
Penerapan teknologi budi daya jagung ditingkat petani umumnya masih parsial.
Pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT) merupakan upaya yang dapat
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani karena terjadinya efisiensi sistem
produksi. Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui keragaan
usahatani jagung, pendapatan dan tanggapan petani terhadap teknologi produksi jagung
yang diterapkan di lahan kering. Penelitian dilakukan di Takalar pada Agustus 2013
dengan metode survei. Hasil penelitian menunjukkan umumnya petani menggunakan
varietas Bisi-2, hasil yang dicapai tertinggi 4,45 t/ha dengan keuntungan Rp 5,8 juta/ha.
Cara tanam jagung yang dilakukan petani beragam dan hasil berkisar 2,9-9,0 t/ha,
tertinggi 9 t/ha jarak tanam 100 cm x 20 cm dengan keuntungan Rp 21,3 juta/ha.
Penggunaan pupuk, takaran 300 kg urea+100 kg phonska+100 kg ZA/ha memperoleh
hasil tertinggi 9,8 t/ha dan keuntungan sebesar Rp 18 juta/ha. Penerapan tiga komponen
teknologi tersebut menunjukkan efisien usahataninya (R/C ratio > 1). Persepsi petani
terhadap penerapan teknologi yang digunakan bahwa menyukai Bisi-2 karena produksi
tinggi, tersedia dipasaran. Untuk cara tanam dan takaran pupuk yang digunakan, selain
karena sudah kebiasaannya, hemat tenaga kerja dan juga pertanaman bagus. Penerapan
usahatani yang dilakukan petani masih beragam sehingga peranan PPL diperlukan untuk
mendampingi petani agar dapat menerapkan teknologi produksi jagung secara benar dan
tepat untuk menghasilkan produksi dan pendapatan yang optimal.
Kata kunci: Produksi, Pendapatan, Persepsi, Lahan kering, Jagung
PENDAHULUAN
Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis untuk dikembangkan
mengingat fungsinya yang multiguna. Jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, pakan,
bahan baku industri pangan dan bioetanol. Tanaman jagung mempunyai adaptasi yang
luas dan relatif mudah dibudidayakan, sehingga komoditas ini ditanam oleh petani di
Indonesia pada lingkungan fisik dan sosial-ekonomi yang sangat beragam. Jagung dapat
ditanam pada lahan kering, lahan sawah, lebak, dan pasang surut, dengan berbagai jenis
tanah, pada berbagai tipe iklim, dan pada ketinggian tempat 0-2.000 m dari permukaan
laut (Zubachtirodin et al. 2007).
Budi daya jagung yang dilakukan petani produktivitas yang dihasilkan masih
rendah, baru mencapai 5,2 t/ha tahun 2015 (BPS 2016), sementara ditingkat penelitian
dapat mencapai 7-13 t/ha (Puslitbangtan 2009; Aqil dan Arvan 2016), bergantung pada
kondisi lahan dan teknologi produksinya. Penerapan teknologi budi daya jagung ditingkat
petani umumnya masih parsial. Pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu (PTT)
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merupakan upaya yang mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani karena
terjadinya efisiensi sistem produksi. Komponen teknologi yang telah dihasilkan dari
penelitian dirakit dalam satu paket teknologi (varietas unggul, benih bermutu, populasi
tanaman yang optimal, dan pemupukan yang efisien), yang dapat memberikan pengaruh
sinergistik, dan diterapkan dengan pendekatan pengelolaan tanaman secara terpadu sesuai
dengan kondisi lahan dan sosial-ekonomi masyarakat setempat (Zubachtirodin et al.
2012).
Perkembangan teknologi yang semakin maju menuntut perbaikan terhadap
komponen teknologi yang sudah ada dan diterapkan petani untuk meningkatkan
pendapatan. Kariyasa dan Sinaga (2004) menyarankan agar upaya peningkatan produksi
jagung sebaiknya diprioritaskan pada perbaikan teknologi produksi dibanding instrumen
lainnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui teknologi produksi jagung ditingkat petani
dan dampaknya terhadap ekonomi petani maka dilakukan penelitian. Peneitian ini
bertujuan untuk mengetahui keragaan usahatani jagung dan pendapatannya serta
tanggapan petani terhadap teknologi produksi jagung yang diterapkan di lahan kering.
METODOLOGI
Penelitian dilaksanakan pada Agustus 2013 di Kabupaten Takalar yang merupakan
wilayah kegiatan penelitian PTT dan wilayah sentra produksi jagung di Sulawesi Selatan.
Lokasi penelitian yaitu di Desa Tamansayu, Kecamatan Galesong Utara dan Desa
Cikoang, Kecamatan Mangara Bombang. Metode survei digunakan dalam penelitian ini.
Penerapan teknologi berusahatani di tingkat petani yang diamati terdiri atas tiga hal yaitu
penggunaan varietas, cara tanam (jarak tanam), dan pemberian pupuk, yang terkait
dengan komponen dasar penerapan teknologi produksi jagung (PTT). Pengumpulan data
primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada petani
responden baik disekitar penelitian PTT maupun yang diluar lokasi penelitian yang
dipilih secara acak dengan metode acak sederhana (sample random sampling), dan
jumlah petani responden 26 orang.
Data dan informasi yang dikumpulkan adalah yang relevan dengan kegiatan
usahatani. Kajian dititik beratkan pada aspek finansial usahatani jagung, sehingga yang
dikumpulkan meliputi data input/sarana yang digunakan dalam penerapan usahatani
jagung, hasil yang dicapai dari usahatani jagung dan harga produksinya. Selain itu dilihat
juga identitas petani yaitu umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, luas lahan, status
lahan, serta persepsi petani terhadap teknologi yang diterapkan. Data yang terkumpul
dianalisis secara deskriptif, analisis biaya dan pendapatan, serta R/C ratio. Dikatakan
ekonomis atau efisiensi usahatani jika nilai R/C ratio lebih besar 1 (Kadariah 1998;
Simatupang 2002). Perhitungan analisis biaya dan pendapatan untuk mengetahui
keuntungan usahatani, dengan rumus (Soekartawi 1995; Hanafie 2010):
∏ = (Y x Py) – (X x Px), dimana
∏: Keuntungan (Rp/ha)
Y: Hasil yang dicapai (kg/ha)
Py: Harga hasil (Rp/kg)
X: Input yang digunakan (kg, l/ha)
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Px: Harga input (Rp/kg, l)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Identitas Petani Responden
Petani responden di Kabupaten Takalar rata-rata berumur sekitar 22-55 tahun
dengan rata-rata 37 tahun (Tabel 1). Petani ada yang tidak pernah mengikuti pendidikan
sekitar 42%, lainnya tamat SD, SLTP, SLTA, dan ada pendidikan sampai sarjana (D3).
Jumlah anggota keluarga petani rata-rata 4 orang, dan anggota keluarga yang aktif dalam
berusahatani 2 orang. Luas garapan lahan kering untuk pertanaman jagung sekitar 1,17 ha
dengan status lahan sebagian besar sebagai penyakap (50%), kemudiaan pemilik
penggarap (38%), selebihnya petani yang status lahannya disewa (12%).
Tabel 1. Identitas Petani Responden di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Identitas petani responden
Rata-rata
Kisaran
Umur (thn)
37
22-55
Pendidikan (thn)
4
0-15
Jumlah anggota keluarga (org)
4
2-7
Jumlah anggota keluarga yang aktif dalam
2
0-7
berusahatani (org)
Luas lahan (ha)
1, 17
0,3-3,0
Status lahan (org)
Milik
10
38%
Sakap
13
50%
Sewa
3
12%
Sumber: Data primer 2013
Petani dalam mengelola usahatani dipengaruhi beberapa faktor termasuk
identitasnya. Umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pengalaman berusahatani, dan
modal merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku petani terhadap penerimaan dan
adopsi teknologi. Menurut Ebojei et al. (2012) terdapat beberapa variabel sosial yang
mempengaruhi petani dalam mengadopsi teknologi, antara lain umur, status pendidikan
dan pengalaman dalam berusahatani. Umur petani terlihat masih relatif muda (37 tahun)
dan tergolong umur produktif. Umur mempengaruhi kemampuan fisik dan cara berpikir
petani. Umur yang muda lebih dinamis dan lebih cepat tanggap terhadap teknologi baru
yang dianjurkan. Poolsawas (2013) mengatakan petani yang lebih muda dengan tingkat
pendidikan yang relatif lebih baik cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi.
Petani sebagai penyakap dan sewa, dalam pengambilan keputusan terhadap suatu
teknologi baru tidak mudah melakukan perubahan dalam budi daya jagung yang selama
ini dilakukan karena takut pada resiko kegagalan dalam usahataninya, sehingga dalam
pelaksanaan budi daya jagung umumnya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan.
Statusnya sebagai penyakap atau penyewa lahan, ada beban yang harus disiapkan untuk
diberikan kepada pemilik tanah sesuai kesepakatan. Sebagai penggarap ketentuan dengan
sistem bagi hasil (2:1) yaitu 2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian pemilik lahan,
dimana penggarap menanggung semua biaya usahatani. Untuk sewa lahan kering
usahatani jagung rata-rata Rp 300-350 ribu/ha/MT.
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Penerapan Usahatani Jagung dan Persepsinya
Penggunaan Varietas Jagung
Umumnya varietas jagung yang ditanam petani di lokasi penelitian adalah varietas
Bisi-2 karena produksinya tinggi dan mudah diperoleh. Selain itu ada petani yang
menanam Pertiwi (4%) dan Lokal putih (4%). Fisher et al. (2011) dan Kudi et al. (2011)
menyatakan potensi hasil yang tinggi merupakan parameter penentu adopsi varietas
unggul jagung oleh petani. Hasil yang dicapai petani menggunakan Bisi-2 rata-rata
sekitar 4,45 t/ha, sedangkan Pertiwi 4,07 t/ha; dan Lokal putih 2,00 t/ha (Tabel 2).
Produksi jagung yang dihasilkan petani belum optimal, seperti Bisi-2 masih cukup
rendah hanya seperdua dari rata-rata hasil yang dapat dicapainya. Berdasarkan deskripsi
varietas unggul jagung bahwa varietas Bisi-2 rata-rata hasil 8,9 t/ha pipilan kering
(Syuryawati et al. 2007). Hal ini dapat ditingkatkan produktivitasnya jika petani dalam
usaha budi daya jagung diterapkan teknologi produksi jagung yang tepat.
Berdasarkan hasil analisis usahatani yang dilakukan petani dengan menanam
varietas Bisi-2, Pertiwi, dan Lokal putih menunjukkan rata-rata penerimaan yang
diperoleh Rp 5-11,3 juta/ha. Biaya usahatani yang dikeluarkan adalah biaya sarana
produksi dan biaya tenaga kerja termasuk biaya pengolahan lahan. Hasil analisis
usahatani berdasarkan penggunaan varietas yang ditanam petani terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis Usahatani Berdasarkan Varietas yang digunakan dalam Bertanam
Jagung pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Varietas
Uraian
Bisi-2 (n=24)
Pertiwi (n=1)
Lokal putih (n=1)
Produksi (kg/ha)
4453
4067
2000
11.289.306
10.166.667
5.000.000
Penerimaan (Rp/ha)
Biaya produksi (Rp/ha)
3.324.593
3.071.667
2.701.750
Sarana produksi
2.126.250
2.818.000
1.620.000
Tenaga kerja
5.450.843
5.889.667
4.321.750
Jumlah
5.838.463
4.277.000
678.250
Keuntungan (Rp/ha)
R/C ratio
Sumber: Data primer 2013

2,07

1,73

1,16

Pada Tabel 2 terlihat bahwa penerimaan terbesar di peroleh petani yang menanam
varietas hibrida Bisi-2 dan terendah yang menanam Lokal putih. Rata-rata penerimaan
diperoleh petani dari hasil Bisi-2 sebesar Rp 11.289.306/ha dengan harga penjualan Rp
2.525/kg (kisaran Rp 2.300-2.800/kg), dan varietas Pertiwi penerimaan Rp
10.166.667/ha, dari hasil Lokal putih penerimaan petani terendah Rp 5.000.000/ha (harga
jual Rp 2.500/kg). Demikian halnya dengan efisiensi usahatani, nilai tertinggi yang
menanam Bisi-2 nilai R/C 2,07, Pertiwi 1,73 dan terendah Lokal putih 1,16. Dengan
demikian menggunakan varietas Bisi-2 lebih menguntungkan dan lebih efisensi dibanding
varietas lainnya di lahan kering.
Persepsi petani terhadap varieatas jagung (Tabel 3) adalah varietas Bisi-2 disukai
karena hasilnya tinggi dan rendemen tinggi, tersedia di pasaran saat tanam, harganya
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lebih murah dari harga benih jagung hibrida lainnya, cocok ditanam pada musim hujan
karena klobotnya tertutup rapat sehingga tidak mudah rusak. Petani yang menanam
varietas Pertiwi karena ingin mencoba varietas lain selain Bisi-2, sedang petani yang
menanam varietas Lokal putih karena kurang modal tidak mampu untuk membeli benih
jagung kuning. Lemahnya modal usaha berkorelasi dengan tingkat adopsi teknologi oleh
petani. Hasil penelitian Kalinda et al. (2014) bahwa faktor yang berpengaruh terhadap
adopsi varietas unggul jagung bagi petani antara lain status sosial.
Tabel 3. Persepsi Petani Terhadap Varietas yang digunakan dalam berusahatani Jagung
pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Varietas jagung
N
%
Persepsi
Bisi-2
24
92
Produksi tinggi
Benih selalu tersedia
Harganya lebih murah
Cocok di tanam pada MH
Sudah lama menggunakan
Pertiwi
1
4
Mencoba varietas lain selain Bisi-2
Produksi cukup tinggi
Lokal putih
1
4
Modal terbatas, kurang
Sumber: Data primer 2013
Cara Tanam
Umumnya petani menanam jagung secara tanam biasa belum ada yang sistem
tanam legowo, masih dengan jarak tanam sesuai kebiasaan, pengalamannya. Peranan
petugas lapangan pertanian memberikan penyuluhan kepada petani terbatas belum
optimal sehingga petani mendapatkan informasi teknologi baru masih kurang.
Peningkatan pengetahuan dan pemahaman petani terhadap inovasi teknologi sangat perlu
dalam penyerapan teknologi dan peningkatan produktivitasnya.
Petani menggunakan jarak tanam bervariasi dan memberikan hasil jagung yang
berbeda. Moraditochaee et al. (2012) melaporkan jarak tanam antar baris berpengaruh
nyata terhadap biomassa, indeks panen dan jumlah tongkol/tanaman, hasil biji dan bobot
1000 biji. Cara tanam yang memperoleh hasil tertinggi pada jarak tanam 100 cm x 20 cm
yaitu 9 t/ha dan terendah jarak tanam 80 cm x 20 cm hasilnya 2,9 t/ha dan relatif sama
jarak tanam 50 cm x 50 cm dengan hasil 3,0 t/ha (Tabel 4).
Hasil analisis usahatani jarak tanam menunjukkan petani yang menggunakan jarak
tanam sesuai komponen teknologi PTT 70-75 cm x 20 cm dan 70 cm x 40 cm
menghasilkan sekitar 4,01-4,3 t/ha, keuntungan Rp 4,3-6,3 juta/ha dan nilai R/C 1,712,47 (Tabel 4). Keuntungan yang diperoleh ini selain ditentukan hasil yang dicapai juga
besarnya biaya yang dikeluarkan. Petani yang menggunakan sarana produksi dengan
secara tunai lebih rendah biaya usahataninya dibanding dengan sistem yarnen
(pembayaran setelah panen), yang dapat mempengaruhi keuntungan dan nilai efisiensi
usahatani. Rachman dan Saryoko (2008) menyatakan pendapatan dan keuntungan
usahatani jagung dipengaruhi oleh teknik budidaya yang diterapkan, harga yang berlaku
dan hasil yang dicapai. Petani jagung di lahan kering sangat perlukan informasi teknologi
jarak tanam yang lebih baik dan menguntungkan dengan memperhatikan keterbatasan
tenaga kerja dan mutu benih yang digunakan.
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Tabel 4. Analisis Usahatani Berdasarkan Cara Tanam dalam Bertanam Jagung pada
Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Jarak tanam
50 cm x 20 cm
50 cm x 50 cm
60 cm x 20 cm
60 cm x 25 cm
70 cm x 20 cm
70 cm x 25 cm
70 cm x 40 cm
75 cm x 20 cm
80 cm x 20 cm
80 cm x 30 cm
80 cm x 40 cm
100 cm x 20 cm

Produksi
(kg/ha)
6.000
3.000
4.600
6.200
4.067
5.260
4.263
4.010
2.900
3.500
3.225
9.000

Penerimaan
(Rp/ha)
14.400.000
7.500.000
11.500.000
15.500.000
10.166.667
13.350.000
10.558.333
10.675.000
7.630.000
8.800.000
8.012.500
24.300.000

Biaya produksi (Rp/ha)
Saprodi
T. kerja
Jumlah
3.145.000
1.620.000
4.765.000
3.972.000
2.397.500
6.369.500
3.370.000
3.122.000
6.492.000
2.231.250
1.874.000
4.105.250
3.071.667
2.818.000
5.889.667
3.679.162
2.598.869
6.278.031
2.536.208
2.074.000
4.610.208
2.283.500
2.044.500
4.328.000
3.719.875
1.500.000
5.219.875
5.184.167
1.625.833
6.810.000
3.180.000
2.192.000
5.372.000
2.166.000
840.000
3.006.000

Keuntungan
(Rp/ha)
9.635.000
1.130.500
5.008.000
11.394.750
4.277.000
7.071.969
5.948.125
6.347.000
2.410.125
1.990.000
2.640.500
21.294.000

Nilai
R/C
3,02
1,18
1,77
3.78
1,71
2,13
2,29
2,47
1,46
1,29
1,49
8,08

Sumber: Data primer 2013
Tabel 5. Persepsi Petani terhadap Jarak Tanam yang digunakan dalam Berusahatani
Jagung pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Jarak tanam
N
%
Persepsi
50 cm x 20 cm
1
4 Kebiasaan cara tanam jagung
50 cm x 50 cm
1
4 Kebiasaan cara tanam jagung
60 cm x 20 cm
1
4 Kebiasaan cara tanam jagung
60 cm x 25 cm
2
8 - Kebiasaan cara tanam jagung
- Belum ada informasi jarak tanam yang lebih baik
70 cm x 20 cm
1
4 Kebiasaa cara tanam jagung
70 cm x 25 cm
4
15 - Pertanaman bagus
- Belum ada informasi jarak tanam yang lebih baik
70 cm x 40 cm
4
15 - Kebiasaan cara tanam jagung
- Pertanaman bagus
- Hemat tenaga kerja
75 cm x 20 cm
3
12 - Pertanaman bagus
- Informasi PPL
80 cm x 20 cm
3
12 - Kebiasaan cara tanam jagung
- Pertanaman bagus
- Belum ada informasi jarak tanam yang lebih baik
80 cm x 30 cm
2
8 - Pertanaman bagus
- Hemat tenaga kerja
80 cm x 40 cm
3
12 - Pertanaman bagus
- Buah/tongkolnya besar
- Hemat tenaga kerja
100 cm x 20 cm
1
4 - Buah/tongkolnya besar
Sumber: Data primer 2013
Petani bertanam jagung menggunakan cara tanam yang cukup beragam (Tabel 5,
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sudah menjadi kebiasaan dan tenaga
kerja terbatas. Walaupun sudah ada yang menerapkan cara tanam sesuai anjuran PTT.
Komponen teknologi dasar PTT jagung dalam Pedoman Umum PTT Jagung
(Zubachtirodin et al. 2009) bahwa jarak tanam yang dianjurkan adalah 70-75 cm x 20 cm
(1 biji/lubang) atau 70-75 cm x 40 cm (2 biji/lubang) untuk meningkatkan produksi dan
pendapatan petani. Selain itu, tanggapan petani menerapkan cara tanam itu, karena cara
tersebut pertanaman bagus, buahnya besar, dan sesuai petunjuk PPL.
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Pemberian Pupuk
Pemupukan yang dilakukan petani bertanam jagung belum efektif, baik cara, waktu
maupun kebutuhan tanaman. Pertanaman jagung di lahan kering yang dilakukan pada
musim hujan, kebutuhan air sangat bergantung pada curah hujan sehingga waktu
pemupukan yang efektif sulit dilakukan yang dapat mempengaruhi hasil yang dicapai.
Pada cara pemberian pupuk, karena tenaga kerja terbatas petani meletakkan disamping
dekat tanaman tanpa ditutup yang mempercepat penguapan atau setelah memupuk turun
hujan, pupuk yang diberikan tidak dapat diserap tanaman dengan baik. Brady dan Weil
(1996) mengatakan pemberian pupuk nitrogen beberapa sentimeter ke dalam tanah dapat
menekan kehilangan N 25-75%. Demikian pada takaran pupuk, petani menggunakan
dalam jumlah yang berlebihan utamanya pupuk urea sampai takaran 1000 kg/ha.
Kebutuhan N tanaman jagung dapat diestimasi dengan menggunakan bagan warna daun
(BWD). Kekurangan hara N pada fase V12-VT satu skala dibawah titik kritis dapat
mengurangi hasil jagung sebesar 30% (Syafruddin et al. 2008).
Umumnya pupuk anorganik yang digunakan adalah urea dan ZA, sedangkan pupuk
phonska hanya petani tertentu saja karena harganya cukup mahal. Untuk pupuk organik
(pupuk kandang) dan pupuk daun, petani menggunakan pupuk kandang yang mempunyai
ternak sehingga pemberiaannya sangat kurang tergantung tersedianya pupuk kandang dan
pupuk daun diberikan agar pertumbuhan tanaman bagus, subur.
Petani menggunakan pupuk dengan takaran beragam, urea 250-1000 kg/ha,
phonska 85-335 kg/ha, dan pupuk ZA 50-375 kg/ha. Berdasarkan penggunaan pupuk
tersebut, produksi tertinggi yang dihasilkan 9,8 t/ha dan hasil yang terendah 1,5 t/ha
(Tabel 6). Petani yang memperoleh hasil rendah karena beberapa faktor diantaranya
penggunaan pupuk masih rendah, tidak berimbang dan pertanaman juga tergenang karena
banyak hujan. Untuk mendapatkan hasil jagung hibrida yang tinggi pada lahan sub
optimal pemberian pupuk N lebih dari 180 kg/ha (Zubachtirodin dan Subandi 2008;
Faesal dan Syafruddin 2008). Nemati dan Syarifi (2012) mengemukakan jagung
memerlukan pupuk 225 kg N/ha untuk meningkatkan hasil biji, baik kuantitas maupun
kualitas serta karakter agronomi seperti tinggi tanaman, panjang tongkol, dan diameter
tongkol. Hasil penelitian di lahan sawah tadah hujan, pemupukan 202,5-225 kg N+36 kg
P 2 O 5 +60 kg K 2 O/ha layak digunakan (MBCR > 1) karena dapat meningkatkan
produktivitas dan pendapatan. Hasil jagung di Pangkep dan Barru rata-rata 11-12 t/ha,
penerimaan sekitar Rp 27,4-30,4 juta/ha, keuntungan Rp 22,7 juta/ha atau meningkat 13%
dari keuntungan cara petani (Rp 20,1 juta/ha) (Syuryawati dan Faesal 2016).
Usahatani jagung dengan penggunaan pupuk, hasil analisis menguntungkan dengan nilai
jumlah yang bervariasi, kecuali petani yang bermasalah karena faktor hujan mengalami
kerugian (nilai R/C < 1). Hasil jagung petani tertinggi penggunaan pupuk 300 kg urea +
100 kg phonska + 300 kg ZA/ha yaitu 9,8 t/ha, keuntungan Rp 17.990.000 nilai R/C 3,76,
kemudian takaran 500 kg urea + 150 kg ZA/ha hasilnya 9,0 t/ha, keuntungan Rp
21.294.000 dan nilai R/C 8,08 (Tabel 6). Efisiensi usahatani yang diperoleh dapat lebih
tinggi jika besarnya penerimaan yang diperoleh petani lebih tinggi dengan biaya
usahatani lebih rendah. Keterampilan petani sangat berperan dalam mengelolah usahatani
agar usahanya menguntungkan dan lebih efisien. Penerimaan hasil jual jagung oleh petani
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ditentukan oleh harga jagung saat dijual, yang ditentukan oleh kadar air dan pemasaran.
Penjualan dipedagang pengumpul desa lebih rendah harganya dari pedagang di kota yang
memiliki gudang dan ketentuan tertentu termasuk kadar air biji jagung sehingga harganya
lebih tinggi.
Tabel 6. Analisis Usahatani Berdasarkan Penggunaan Pupuk dalam Bertanam Jagung
pada Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Takaran pupuk
Urea+Phonska+ZA+Ppk
Kandang+Ppk Daun
(Kg, L per Ha)
250 + 0 + 50 + 0 + 0
250 + 0 + 165 + 0 + 0
250 + 0 + 250 + 0 + 0
250 + 85 + 0 + 140 + 0
300 + 100 + 300 + 0 + 0
300 + 200 + 200 + 0 + 0
350 + 0 + 150 + 0 + 0
350 + 100 + 100 + 0 + 0
350 + 150 + 150 + 0 + 0
400 + 0 + 200 + 0 + 0
450 + 0 + 150 + 0 + 0
500 + 0 + 150 + 0 + 0
500 + 0 + 200 + 0 + 0
500 + 0 + 250 + 0 + 0
500 + 250 + 350 + 0 + 2
700 + 0 + 300 + 0 + 0
750 + 0 + 150 + 0 + 0
750 + 0 + 250 + 0 + 0
750 + 0 + 375 + 0 + 0
1000 + 335 + 0 + 0 + 0

Produk
si
(Kg/ha
)
1.520
1.733
2.500
2.000
9.800
3.000
6.200
2.000
6.500
4.507
3.000
9.000
4.600
2.413
3.800
6.400
6.300
3.000
6.000
4.000

Penerimaan
(Rp/ha)

Biaya produksi (Rp/ha)
Saprodi
T. kerja
Jumlah

Keuntunga
n (Rp/ha)

Nilai
R/C

3.800.000
4.333.333
6.250.000
5.000.000
24.500.000
7.500.000
15.500.000
5.000.000
17.550.000
11.600.000
7.500.000
24.300.000
11.500.000
8.793.333
10.260.000
16.000.000
15.750.000
8.400.000
15.000.000
9.200.000

2.225.000
1.908.333
2.975.000
2.523.312
2.544.000
3.990.000
2.231.250
2.701.750
2.342.000
3.196.667
3.954.000
2.166.000
3.370.000
2.878.833
4.738.000
3.980.000
4.325.000
5.025.000
5.237.500
5.343.333

861.000
1.291.000
600.000
1.773.343
17.990.000
2.910.000
11.394.750
678.250
11.833.000
5.594.666
-694.000
21.294.000
5.008.000
4.006.500
4.142.000
8.692.000
8.824.000
3.030.000
7.642.500
950.000

1,29
1,42
1,11
1,55
3.76
1,63
3,78
1,16
3,07
1,93
0.92
8,08
1,77
1,84
1,68
2,19
2,27
1.56
2,04
1,12

714.000
1.134.000
2.675.000
703.345
3.966.000
600.000
1.874.000
1.620.000
3.375.000
2.808.667
4.195.000
840.000
3.122.000
1.908.000
1.380.000
3.328.000
2.601.000
345.000
2.120.000
2.906.667

2.939.000
3.042.333
5.650.000
3.226.657
6.510.000
4.590.000
4.105.250
4.321.750
5.717.000
6.005.334
8.149.000
3.006.000
6.492.000
4.786.833
6.118.000
7.308.000
6.926.000
5.370.000
7.357.500
8.250.000

Sumber: Data primer 2013
Petani di Takalar umumnya penggunaan pupuk takaran tinggi karena
pengetahuan mereka pada takaran pupuk yang benar untuk mendapatkan hasil yang
optimal masih sangat terbatas. Petani masih melakukan sesuai informasi yang mereka
dapat bahwa menggunakan benih 1 kg penggunaan pupuk urea 1 sak (50 kg). Tanggapan
lain petani menggunakan takaran pupuk tersebut antara lain karena kebiasaan yang
dilakukan, belum tahu dan melihat bagaimana penggunaan pupuk yang benar (Tabel 7).
Penghematan pupuk N perlu dilakukan untuk menekan biaya usahatani dan meningkatkan
pendapatan. Pemberian N yang tidak tepat akan mengakibatkan sebagian besar pupuk
yang diberikan tidak efisiensi. Aplikasi pupuk N pada saat diperlukan dan penyerapan
maksimum menyebabkan penggunaan N lebih efisien pada tanaman jagung (Walsh et al.
2012). Menurut Saptana (2012) pengembangan usahatani jagung perlu digerakkan oleh
inovasi teknologi dan sumber daya manusia terampil.
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Tabel 7. Persepsi Petani terhadap Penggunaan Pupuk dalam Berusahatani Jagung pada
Lahan Kering. Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, 2013
Penggunaan pupuk
N
%
Persepsi
250 + 0 + 50 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
250 + 0 + 165 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
250 + 0 + 250 + 0 + 0
1
4
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Informasi sesama petani
250 + 85 + 0 + 140 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
300 + 100 + 300 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
300 + 200 + 200 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
350 + 0 + 150 + 0 + 0
2
8
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Pupuk phonska mahal
350 + 100 + 100 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
350 + 150 + 150 + 0 + 0
2
8
Kebiasaan penggunaan pupuk
400 + 0 + 200 + 0 + 0
2
8
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Pupuk phonska mahal
450 + 0 + 150 + 0 + 0
1
4
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Pupuk phonska mahal
500 + 0 + 150 + 0 + 0
2
8
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Pupuk phonska mahal
500 + 0 + 200 + 0 + 0
2
8
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Pupuk phonska mahal
500 + 0 + 250 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
500 + 250 + 350 + 0 + 2
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
750 + 0 + 150 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
750 + 0 + 250 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
700 + 0 + 300 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
751
+ 0 + 375 + 0 + 0
2
8
- Kebiasaan penggunaan pupuk
- Pupuk phonska mahal
1000 + 335 + 0 + 0 + 0
1
4
Kebiasaan penggunaan pupuk
Sumber: Data primer 2013
KESIMPULAN
Varietas jagung yang digunakan petani di Takalar umumnya hibrida Bisi-2 (92%)
dengan hasil 4,45 t/ha dan keuntugan sekitar Rp 5,8 juta/ha (R/C 2,07). Sedang yang
menanam varietas Pertiwi (4%) hasil 4,07 t/ha, keuntungan berkisar Rp 4,3 juta/ha (R/C
1,73) dan yang menggunakan Lokal putih (4%) hasil 2 t/ha, keuntungan Rp 678.250/ha
dan nilai R/C 1,16.
Cara tanam yang dilakukan petani dalam usahatani jagung cukup bervariasi. Cara
tanam yang mendapatkan hasil tertinggi dengan jarak tanam 100 cm x 20 cm yaitu 9 t/ha,
keuntungan Rp 21,3 juta dengan R/C ratio 8,08, sedangkan yang memperoleh hasil
terendah pada jarak tanam 80 cm x 30 cm dengan hasil 2,9 t/ha dan keuntungan Rp 2,4
juta/ha nilai R/C 1,46.
Pemupukan yang diberikan petani dalam bertanam jagung takarannya beragam.
Petani yang menggunakan pupuk 300 kg urea + 100 kg phonska + 300 kg ZA
memberikan hasil tertinggi 9,8 t/ha dengan keuntungan sekitar Rp 18 juta/ha dan nilai
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R/C 3,76; kemudia takaran pupuk 500 kg urea + 150 ZA/ha dengan hasil 9 t/ha dan
keuntungan Rp 21,3 juta/ha nilai R/C 8,08. Efisiensi usahatani yang diperoleh dapat lebih
tinggi jika besarnya penerimaan lebih tinggi dengan biaya usahatani lebih rendah.
Petani menyukai Bisi-2 karena hasil tinggi, mudah diperoleh karena tersedia di
pasaran, baik ditanam pada musim hujan karena klobotnya tertutup rapat tongkol tidak
mudah rusak. Cara tanam yang digunakan petani umumnya masih berdasarkan kebiasaan,
hemat tenaga kerja dan masih kurang informasi jarak tanam yang lebih baik. Pada
pemupukan, pemberiannya sesuai kebiasaan menggunakan pupuk, informasi sesama
petani dan penggunaan phonska kurang karena harganya mahal. Kondisi demikian
peranam PPL sangat diperlukan untuk mendampingi petani agar dalam berusahatani
jagung menerapkan teknologi produksi jagung secara benar dan tepat sehingga
produktivitas dan pendapatan yang diperoleh optimal.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompos kotoran sapi dan mulsa jerami
terhadap peningkatan hasil biji kering panen kedelai edamame. Penelitian dilakukan di
Denpasar pada bulan maret sampai juni 2015. Menggunakan rancangan acak kelompok
faktorial dengan tiga ulangan. Empat perlakuan kompos kotoran sapi (K) sebagai faktor
pertama dan empat perlakuan mulsa jerami (M) sebagai faktor kedua. Variabel yang
diamati meliputi bobot brangkasan per tanaman, Bobot polong pertanaman, bobot biji
per tanaman, bobot per 100 biji , hasil per petak, hasil per hektar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan pupuk kompos kotoran sapi dan mulsa jerami padi 5 t/ha
berpengaruh nyata dan sangat nyata terhadap semua variabel yang diamati. Pada
pemakaian kompos 5 t ha-1 diperoleh hasil panen tertinggi 6 kg perpetak dan 3 ton per
hektar. Usahatani kedelai edamame panen kering secara ekonomis layak dan
menguntungkan karena nilai R/C atas biaya tunai maupun R/C atas biaya total >1,
masing-masing 2,22 dan 2,08.
Kata kunci : kedelai edamame, kompos, mulsa jerami
PENDAHULUAN
Kedelai (Glycine max (L) Merill) adalah salah satu komoditas pangan penting di
Indonesia sebagai sumber protein nabati. Kedelai banyak digemari masyarakat sebagai
bahan pangan yang dapat dikonsumsi dalam bentuk olahan (tahu, tempe, susu, kecap)
atau segar (cukup direbus), juga sebagai pakan ternak dan bahan baku industri (Suprapto
1997).
Menurut Suprapto (2002), kedelai merupakan satu-satunya sayuran yang
mengandung sembilan jenis asam amino esensial. Biji kedelai mengandung zat yang
berguna dan senyawa tertentu yang sangat dibutuhkan organ tubuh manusia untuk
kelangsungan hidupnya, terutama kandungan protein (35%), karbohidrat (35%), dan
lemak (15%), air (13%). Varietas unggul kedelai mengandung protein bisa mencapai 41–
50%.
Edamame bukanlah jenis tanaman kacang-kacangan, melainkan masuk ke dalam
kategori sayuran (green soybean vegetable). Di Jepang, negara asal kedelai ini, edamame
termasuk tanaman tropis dan dijadikan sebagai sayuran serta camilan kesehatan. Kedelai
ini dikategorikan sebagai healthy food. Bahkan di Amerika digunakan sebagai bahan
baku produk kecantikan kulit serta wajah. Edamame mengandung berbagai zat berkhasiat
untuk kesehatan yang dapat menstabilkan kadar gula darah, meningkatkan metabolisme
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dan kadar energi dan membantu membangun otot dan sel-sel sistem imun. Selain itu,
edamame juga mengandung isoflavon, beta karoten dan serat.
Peluang pasar kedelai edamame cukup besar, baik untuk ekspor maupun
memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hingga saat ini masih sedikit petani yang
membudidayakan kedelai edamame khususnya di Bali. Masalah yang dihadapi petani
dalam budidaya kedelai edamame adalah sulit mendapatkan benih.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil kedelai, adalah
dengan pemupukan. Dwijoseputro (1988) menyatakan bahwa pemupukan perlu dilakukan
untuk menambah unsur hara ke dalam tanah, karena tanah mempunyai keterbatasan
dalam menyediakan unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman, di antaranya
adalah pupuk organik.
Pupuk organik dan pemberian mulsa merupakan komponen penting dalam
meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Mulsa adalah bahan atau material yang
digunakan untuk menutupi permukaan tanah dengan tujuan untuk meningkatkan produksi
tanaman. Penggunaan mulsa dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain
menghemat penggunaan air dengan berkurangnya laju evaporasi dari permukaan lahan,
memperkecil fluktuasi suhu tanah sehingga menguntungkan pertumbuhan akar dan mikro
organisme tanah, memperkecil laju erosi tanah baik akibat curah hujan maupun aliran
permukaan dan menghambat laju pertumbuhan gulma (Lakitan 1995).
Vitria (2008) menyatakan bahwa perlakuan kompos kotoran sapi 3 t/ha
meningkatkan hasil kedelai 42–47%. Adimihardja et al. (2000) mengemukakan
pemberian kompos kotoran sapi pada takaran 5 t/ha nyata meningkatkan hasil kedelai dan
kadar C-organik tanah. Suhartina dan Adisarwanto (1996) melaporkan bahwa
penggunaan jerami padi sebagai mulsa yang dihamparkan merata di atas permukaan tanah
sebanyak 5 t/ha menekan pertumbuhan gulma 37–61% dibandingkan dengan tanpa mulsa.
Penggunaan mulsa dan pemberian kompos kotoran sapi memberikan pengaruh positif
terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai.
Pengaruh yang ditimbulkan akibat pemulsaan bergantung dosis yang digunakan.
Pemberian mulsa jerami di permukaan tanah dapat memperbaiki sifat fisika dan kimia
tanah (Dariah 2007). Penambahan mulsa jerami juga dapat memperbaiki agregasi tanah
sehingga meningkatkan pori udara tanah yang merangsang pertumbuhan akar tanaman
(Putra 2009). Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan Penelitian Pemanfaatan
Kompos kotoran sapi dan mulsa jerami terhadap peningkatan hasil kering panen kedelai
edamame serta kelayakan usahataninya.
METODELOGI PENELITIAN
Percobaan dilaksanakan di Kebun Percobaan Denpasar, pada bulan Maret sampai
Juni 2015. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih kedelai
edamame varietas SPM1 (Ship Protection Mitra Tani), kompos kotoran sapi, dan mulsa
jerami. Alat alat yang digunakan adalah pengolahan tanah (bajak dan cangkul), meteran,
timbangan, oven, tali rafia, kantong plastik, alat tulis dan lain-lainnya.
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Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok faktorial, diulang tiga kali. Faktor
I adalah empat dosis kompos kotoran sapi (K), dan faktor II adalah empat dosis mulsa
jerami (M). Perlakuan tersebut adalah:
K0 = Tanpa kompos (kontrol)
M0 = Tanpa mulsa (kontrol)
K1 = 3 t/ha atau 6 kg/petak perlakuan
M1 = 3 t/ha atau 6 kg/petak perlakuan
K2 = 4 t/ha atau 8 kg/petak perlakuan
M2 = 4 t/ha atau 8 kg/petak perlakuan
K3 = 5 t/ha atau 10 kg/petak perlakuan
M3 = 5 t/ha atau 10 kg/petak perlakuan
Kegiatan diawali dengan pembersihan lahan dengan dua kali olah tanah dengan
traktor. Pembuatan petak percobaan dilakukan setelah selesai pengolahan tanah ke dua
dengan ukuran 4 m x 5 m sebanyak 48 petak. Jarak antarpetak perlakuan adalah 0,5 m,
jarak antarulangan 1,0 m. Sebelum benih ditanam terlebih dahulu dibuat lubang tanam
dengan cara ditugal dengan kedalaman +3 cm dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. Benih
kedelai edamame ditanam 1–2 biji/lubang tanam dan ditutup dengan tanah secara merata
dan tidak dipadatkan, kemudian diberikan mulsa jerami diatas bedengan sesuai dengan
perlakuan.
Variabel yang diamati adalah bobot brangkasan, bobot polong, bobot biji , bobot
per 100 biji , hasil kering panen per petak, hasil kering panen per hektar. Data yang
dikumpulkan diolah menggunakan stastistik dengan analisis ragam (ANOVA). Bila
berpengaruh dilanjutkan dengan uji Duncant. Efisiensi usahatani (Soekartawi 2001)
diperoleh dengan menghitung Return Cos Ratio (Analisis R/C), yaitu perbandingan antara
total penerimaan dengan total biaya produksi. R/C ratio = TR/TC di mana R = Total
penerimaan (Rp); TC = Biaya total (Rp), Analisis ini menunjukkan tingkat efisiensi
ekonomi dari usahatani kedelai yang akan dicapai apabila R/C ratio >1 berarti usahatani
efisien dan menguntungkan, R/C ratio = 1 berarti usahatani tidak rugi dan tidak untung
dan jika R/C ratio <1 berarti usahatani belum efisien dan tidak menguntungkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan kompos
kotoran sapi 5 t/ha dan mulsa jerami padi 5 t/ha berpengaruh nyata terhadap bobot
berangkasan kering panen per tanaman yakni rerata 40,05 g dan 38,37 g namun tidak
berbeda nyata dengan perlakuan mulsa 4 t ha-1 dengan bobot 36,72 g. Serta berpengaruh
nyata pada bobot polong kering panen per tanaman masing masing rerata 25,88 g dan
27,36 g namun juga tidak berbeda nyata dengan perlakuan kompos kotoran sapi 4 t ha-1
dan mulsa jerami padi 4 t ha-1 yang masing-masing memiliki bobot 24,53 g dan 23,34
g. (Tabel 1 ).
Tabel 1. Pengaruh Kompos Kotoran Sapi dan Mulsa Jerami Padi Terhadap Bobot
Brangkasan dan Bobot Polong Kering Panen Per Tanaman.
Parameter
Rerata bobot brangkasan kering
Rerata bobot polong
panen per tanaman (g)
kering panen per
tanaman (g)
Faktor kompos kotoran sapi
K0
34,22 a
19,05 a
K1
30,06 a
22,76 a
K2
30,03 b
24,53 b
K3
40,05 c
25,88 b
Faktor mulsa jerami padi
M0
31,72 a
18,85 a
M1
27,54 a
22,66 a
M2
36,72 b
23,34 b
M3
38,37 b
27,36 b
KK (%)
26,22
24,70
BNT 5 %
8,47
5,48
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
Tabel 2. Pengaruh Kompos Kotoran Sapi dan Mulsa Jerami Padi Terhadap Bobot Biji
Kering Panen Per Tanaman dan Bobot Per 100 Biji Kering Panen Per Tanaman.
Parameter
Rerata bobot (g) Biji Kering
Rerata bobot per 100 biji
Panen Per Tanaman
kering panen per tanaman
(g)
Faktor kompos kotoran sapi
K0
8,83 a
4,70 a
K1
14,03 b
5,01 a
K2
14,36 b
5,95 a
K3
14,50 b
6,15 b
Faktor mulsa jerami padi
M0
10,64 a
4,42 a
M1
13,29 a
5,40 a
M2
13,44 a
5,52 a
M3
14,36 b
6,46 b
KK (%)
25,00
25,54
BNT 5 %
3,11
1,33
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Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
Pada Tabel 2 perlakuan kompos kotoran sapi 5 t ha-1 memperlihatkan bobot biji
kering panen per tanaman dengan rerata 14,50 g dan tidak berbeda nyata pada perlakuan
kompos kotoran sapi 4 t ha-1 dan 3 t ha-1 masing-masing memiliki bobot 14,36 g dan
14,03 g, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tanpa kompos kotoran sapi
(kontrol) sedangkan pada perlakuan mulsa jerami 5 t ha-1 memiliki bobot tertinggi yakni
14,36 g.
Perlakuan kompos kotoran sapi dan mulsa jerami padi 5 t ha-1 memberikan efek
peningkatan terhadap bobot per 100 biji kering panen per tanaman tertinggi yakni 6,15 g
dan 6,46 g. Perlakuan kompos kotoran sapi dan mulsa jerami padi 4 t ha-1 dan 3 t ha-1
tidak nyata memberikan efek peningkatan terhadap bobot per 100 biji kering panen per
tanaman begitupun dengan tanpa kompos dan mulsa.
Tabel 3. Pengaruh Kompos Kotoran Sapi dan Mulsa Jerami Padi Terhadap Hasil Biji
Kering Panen Per Petak dan Hasil Biji Kering Panen Per Hektar
Parameter
Hasil biji kering panen per
Hasil biji kering panen
petak (kg)
per hektar (ton)
Faktor kompos kotoran sapi
K0
3,64 a
1,90 a
K1
5,80 b
2,90 b
K2
5,94 b
2,97 c
K3
6,00 b
3,00 d
Faktor mulsa jerami padi
M0
4,40 a
2,20 a
M1
5,50 a
2,75 a
M2
5,81 b
2,86 b
M3
5,68 c
2,96 c
KK (%)
23,79
24,57
BNT 5 %
1,22
6,37
Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan
tidak nyata pada uji BNT taraf 5%
Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis pemberian kompos
kotoran sapi 5 t ha-1 sangat nyata memberikan hasil biji kering panen per petak sebesar
6,00 kg namun tidak berbeda nyata pada perlakuan kompos kotoran sapi 4 t ha-1 dan 3 t
ha-1 yang masing-masing memberikan hasil 5,94 kg dan 5,80 kg per petak. Sedangkan
pada pemberian mulsa 5 t ha-1 berpengaruh nyata memberikan hasil tertinggi sebesar 5,68
kg per petak. Sehingga setelah dikonversi maka hasil analisis menunjukkan dengan
pemberian kompos kotoran sapi 5 t ha-1 sangat nyata memberikan hasil tertinggi biji
kering panen sebesar 3,00 ton per hektar, dan pada pemberian mulsa jerami padi 5 t ha-1
nyata memberikan hasil biji kering panen per hektar sebesar 2,96 ton. Pengaruh
peningkatan hasil biji kering panen dengan perlakuan kompos kotoran sapi dan mulsa
jerami padi pada taraf optimum 5 t ha-1 mampu memberikan efek pada pertumbuhan dan
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hasil tanaman kedelai dibanding dengan perlakuan tanpa pemberian kompos sapi yang
memberikan hasil sebesar 1,90 ton per hektar.
Djajadi et al. (2002) menyatakan bahwa pemberian pupuk kompos ke dalam
tanah dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman, karena pupuk kompos dapat
mencukupi kebutuhan unsur hara makro maupun mikro. Muniapan et al. (1998)
menyatakan bahwa pemberian kompos kotoran sapi ke dalam tanah dapat merangsang
aktivitas enzim tanah dan mikroorganisme tanah.
Ponnamperuma (1984) menyatakan bahwa pupuk kompos organik mampu
menyediakan unsur hara N, P, K dan S yang sangat dibutuhkan tanaman, sehingga unsur
hara yang terkandung dalam kompos seperti kotoran sapi dapat memperbaiki sifat fisik,
kimia dan biologi tanah. Kuntyastuti (1996) menyatakan bahwa rata-rata bobot biji segar
per tanaman meningkat sejalan dengan peningkatan takaran bahan kompos organik.
Gardner et al. (1991), menyatakan bahwa unsur hara P dan K yang terkandung di dalam
pupuk organik yang diberikan dapat memperbaiki sifat fisik tanah dengan jalan
menggemburkan struktur tanah, meningkatkan ketersedian air dan O2 sehingga daya ikat
tanah terhadap air menjadi lebih tinggi dan meningkatkan ketersediaan air di daerah
perakaran. Hal ini akan memperlancar proses fotosintesis untuk membentuk karbohidrat
lebih banyak.
Potensi hasil yang tinggi dipengaruhi oleh unsur hara yang tersedia di tanah.
Kejadian tersebut sejalan dengan penelitian Rasyad dan Idwar (2010), yang menyatakan
bahwa jumlah polong lebih dominan dipengaruhi oleh lingkungan penanaman dibanding
faktor genetik tanaman.
Adimihardja et al. (2000) melaporkan pemberian beberapa jenis pukan sapi,
kambing dan ayam dengan takaran 5 t ha-1 pada tanah Ultisol Jambi nyata meningkatkan
hasil jagung dan kedelai. Hasil penelitian Amanullah et al., (2008) menunjukan bahwa
pupuk organik dapat meningkatkan produksi tanaman hingga dua musim tanam.
Burbey et al. (1998) menyatakan bahwa pemberian bahan organik 5 t ha-1 dan
kapur
3 t/ ha dapat meningkatkan hasil kedelai dua kali lipat dibandingkan tanpa
pemberian pupuk. Bahan kompos bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, untuk
meningkatkan populasi dan aktivitas organisme tanah, untuk meningkatkan struktur tanah
(Lingga dan Marsono, 2001). Indriani ( 2007) menambahkan kompos mempunyai
beberapa sifat yang menguntungkan antara lain : memperbaiki struktur tanah berlempung
sehingga menjadi ringan, memperbesar daya ikat tanah berpasir sehingga tanah tidak
berderai, menambah daya ikat air pada tanah, memperbaiki drainase dan tata udara dalam
tanah, mempertinggi daya ikat tanah terhadap zat hara, mengandung hara yang lengkap
walaupun jumlahnya sedikit, membantu proses pelapukan bahan mineral, memberi
ketersediaan bahan makanan bagi mikroba. Demikian juga Sutejo (2002) menyatakan
bahwa secara fisik pupuk organik kompos kotoran sapi dapat memperbaiki pori-pori
tanah dan meningkat agregat-agregat tanah sehingga drainase dan airase tanah menjadi
lebih baik yang mengakibatkan kemampuan akar dalam menyerap unsur hara akan lebih
baik. Secara kimia pupuk organik kompos kotoran sapi berperan sebagai sumber N, P dan
K serta unsur hara mikro lainnya dan secara biologi mampu menghidupkan jasad renik
sehingga menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
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Kelayakan Usahatani Kedelai Edamame
Hasil biji kering panen kedelai edamame yang ditanam pada lahan seluas 10 are
memberi hasil 256,830 kg dengan harga jual hasil panen kering Rp. 40,000/kg maka
penerimaan mencapai Rp.10.273.200,- Keuntungan usahatani kedelai diperoleh dari
jumlah penerimaan yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi.
Tabel 8. Biaya Usahatani Kedelai Edamame Hasil Biji Kering Panen dilahan Kering
seluas 10 are.
Keterangan
Jumlah Harga
Nilai
% atas
Satuan (Rp)
biaya
(Rp)
Biaya tunai :
Pengolahan lahan (are)
10
25,000
250,000
5,07
Penanaman (are)
10
25,000
250,000
5,07
Penyiangan (are)
10
25,000
250,000
5,07
Pengairan (jam)
15
25,000
375,000
7,61
Benih (kg)
10
60,000
600,000
12,20
Panen (are)
10
50,000
500,000
10,20
Crueser (botol)
4
25,000
100,000
2,03
Kompos kotoran sapi (kg)
1,500
1,000 1,500,000
30,50
Bio Urine (liter)
400
2,000
800,000
16,25
Total biaya tunai
4,625,000
94
Biaya diperhitungkan:
Sewa lahan (10 are)
300,000
300,000
6
Total biaya diperhitungkan
300,000
Total biaya
4,925,000
100
Tabel 9. Pendapatan dan Rasio Penerimaan terhadap Biaya (R/C) Usahatani Kedelai
Edamame Hasil Biji Kering Panen dilahan Kering seluas 10 are
Komponen
Nilai (Rp)
A. Penerimaan Total
10.273.200
B. Biaya Tunai
4,625,000
C. Biaya Diperhitungkan
300,000
D. Total Biaya (B+C)
4,925,000
Pendapatan Atas Biaya Tunai (A-B)
5,648,200
Pendapatan Atas Biaya Total (A-D)
5,348,200
R/C atas biaya tunai
2,22
R/C atas biaya total

2,08

Berdasarkan hasil analisis R/C rasio maka usahatani kedelai edamame layak
dan menguntungkan dengan nilai R/C atas biaya tunai dan atas biaya total masing-masing
2,22 dan 2,08.
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KESIMPULAN
1. Perlakuan pupuk kompos kotoran sapi dan mulsa jerami padi dengan takaran 5 t ha-1
berpengaruh nyata terhadap bobot brangkasan pertanaman, bobot kering panen per
tanaman dan bobot 100 biji kering panen per tanaman. dan sangat nyata pada
pemakaian kompos
5 t ha-1 pada variabel bobot biji kering panen per tanaman,
bobot biji kering panen perpetak dan perhektar, namun berpengaruh nyata pada
pemakaian mulsa jerami 5 t ha-1.
2. Usahatani kedelai edamame dengan perlakuan pupuk kompos kotoran sapi dan mulsa
jerami padi 5 t/ha layak dan menguntungkan dengan R/C atas biaya tunai maupun
atas biaya total masing-masing 2,22 dan 2,08.
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KAJIAN ADAPTASI BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU PADI
SAWAH PADA SENTRA PRODUKSI PADI DI SUBAK BABAKAN,
KECAMATAN KERAMBITAN, TABANAN BALI
I N. Budiana, I N. Duwijana dan IB. Aribawa
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Bali
Jl. By Pass Ngurah Rai, Denpasar Selatan, Tlp.0361-720498
ABSTRAK
Kajian adaptasi beberapa varietas unggul baru (VUB) padi sawah telah dilaksanakan di
lahan sawah di Subak Babakan, Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten
Tabanan Bali pada MK-1 2017. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mempelajari daya
adaptasi dalam hal ini adalah pertumbuhan dan hasil beberapa varietas unggul baru
(VUB) padi sawah di sentra produksi padi di Kabupaten Tabanan, Bali. Pengkajian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat VUB sebagai perlakuan
dengan 5 (lima) kali ulangan. Varietas unggul baru yang dikaji yaitu: Situ Bagendit,
Singkil, Ciherang dan Inpari 16. Parameter tanaman yang diukur adalah: komponen
pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, jumlah anakan), komponen hasil (panjang malai,
berat gabah isi dan hampa per malai), dan potensi hasil padi. Hasil penelitian
menunjukkan perlakuan dalam hal ini varietas berpengaruh nyata terhadap semua
parameter tanaman yang diamati. Potensi hasil padi tertinggi dihasilkan oleh varietas
unggul (VUB) Situ Bagendit, yaitu 7,63 ton GKP/Ha.
Kata kunci : Adaptasi, varietas unggul baru dan lahan sawah
PENDAHULUAN
Kabupaten Tabanan mempunyai luas wilayah sebesar 839,33 km2 dan terletak
pada ketinggian wilayah 0 – 2.276 m di atas permukaan air laut. Sebanyak 23.358 Ha
atau 28,00% dari luas lahan yang ada di Kabupaten Tabanan merupakan lahan
persawahan, sehingga Kabupaten Tabanan dikenal sebagai lumbung berasnya provinsi
Bali. Namun demikian, produktivitas padi yang dicapai masih cukup rendah, yaitu 5,996
ku/ha (BPS, 2017). Penyebab utama rendahnya produktivitas padi di Kabupaten Tabanan
adalah petani belum menerapkan secara optimal inovasi teknologi yang tercantum dalam
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) padi sawah.
Salah satu komponen teknologi dalam PTT yang belum diterapkan secara optimal
oleh petani adalah penggunaan varietas unggul baru, inbrida atau hibrida berdaya hasil
tinggi dan atau bernilai ekonomi tinggi, yang merupakan komponen teknologi dasar PTT
padi sawah (BB Padi, 2013). Saat ini di Provinsi Bali, VUB yang dibudidayakan petani
didominasi oleh lima VUB, dan salah satu diantaranya adalah VUB Ciherang (BPSB,
2013). Penggunaan varietas yang sama secara terus menerus dari musim ke musim dalam
satu hamparan akan berdampak negatif yaitu produktivitas padi cenderung menurun. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pergiliran varietas dengan penggunaan varietas unggul baru
padi lainnya.
Sebagai komponen inovasi teknologi dasar PTT, varietas unggul padi telah
terbukti kehandalannya dalam meningkatkan produksi padi. Hingga saat ini Kementerian
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Pertanian telah melepas lebih dari 233 varietas unggul yang terdiri atas 144 varietas
unggul padi sawah inhibrida, 35 varietas unggul padi hibrida, 30 varietas unggul padi
gogo, dan 24 varietas unggul padi rawa. Sebagian besar dari varietas unggul tersebut
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian (Sembiring, 2010) dan salah satunya adalah
VUB Ciherang. Kelemahan varietas unggul yang ada saat ini di petani, terutama IR-64
dan Ciliwung natara lain, kurang tahan terhadap hama wereng coklat Biotipe 3, tungro,
kesenjangan hasil pada musim hujan dan kemarau relatif tinggi, tidak toleran terhadap
keracunan besi dan suhu rendah. (Makarim dan Las, 2005)
Upaya perakitan varietas unggul baru yang memiliki karakter yang lebih unggul
(kualitas dan kuantitas, termasuk aromatik) dan mempunyai daya adaptasi yang lebih baik
terhadap lingkungan tumbuh tertentu (spesifik) terutama ketahanannya terhadap hama
dan penyakit dari varietas unggul Ciherang, terus dilakukan pemerintah. Akhir-akhir ini
pemerintah telah melepas varietas unggul baru yang diberi nama Inpari (inhibrida padi
irigasi). Beberapa varietas unggul baru Inpari yang berkembang secara terbatas di Bali
diantaranya adalah varietas unggul Inpari 15, Inpari 16, Inpari 42, Inpari 43 dan VUB
Inpari dengan nomor-nomor di atasnya. Untuk mempelajari daya adaptasi VUB Inpari
yang telah dilepas perlu dilakukan pengujian dan demonstrasi varietas unggul baru
(display) yang dilakukan secara partisipatif dengan petani. Hasil kajian yang dilakukan
oleh Suwijana et al. (2014) di MT 2012 terhadap beberapa VUB Inpari seperti Inpari 7,
14 dan 15 menunjukkan tingkat produktivitasnya menapai > 8,00 t GKP/Ha. Hasil kajian
yang lain terhadap beberapa VUB Inpari di beberapa agroekosistem di Bali seperti lahan
dataran medium beriklim basah di kabupaten Bangli, menunjukkan hasil gabah kering
panen tertinggi dihasilkan oleh VUB Inpari 15, yaitu 9,36 ton GKP/ha. (Aribawa et al.,
2013).
Banyak VUB padi yang sudah dilepas tetapi sebagian kurang berkembang. Hal tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain varietas tersebut kurang memiliki keunggulan spesifik, atau
kurang sesuai dengan preferensi petani dan konsumen, atau varietas yang dilepas memiliki beberapa
kelemahan yang sebelumnya belum diantisipasi. Akibatnya petani menanam varietas yang sama seperti
VUB Ciherang dari musim ke musim yang diyakini akan memberikan hasil tinggi, baik kualitas maupun
kuantitasnya. Selain itu, kurangnya pengujian dan demonstrasi yang dilakukan secara
partisipatif menjadi penghambat adopsi VUB oleh petani, sehingga VUB yang telah
dilepas tidak menyebar secara luas di petani. Penyebaran VUB yang terhambat,
disamping disebabkan oleh kegiatan display yang kurang, juga disebabkan oleh
ketersediaan benih oleh penangkar. Penangkar benih biasanya melakukan penangkaran
benih dari varietas yang banyak diminta pasar dan enggan menangkar varietas baru
karena khawatir tida ada peminatnya. Dalam upaya peningkatan produktivitas dan
produksi padi secara berkelanjutan perlu dilakukan sosialisasi dan pengenalan varietas
unggul baru kepada petani secara partisipatif sebagai pengguna melalui kegiatan display,
supaya varietas tersebut cepat menyebar. Kegiatan display VUB seperti VUB Inpari perlu
dilakukan di lahan sawah sentra penghasil padi seperti di subak Babakan, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan Bali. Petani umumnya menanam VUB Ciherang,
Cigeulis, Mekongga, dan Bondoyudo secara terus menerus dengan produktivitas antara
4,0 s/d 5,0 ton GKP/ha.
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Pengenalan dan sosialisasi VUB seperti VUB Inpari di Subak ini belum pernah
dlakukan, sehingga perlu dilakukan kajian ini. Kajian ini bertujuan untuk mengenalkan
(mendisplaykan) dan mempelajari daya adaptasi terutama terhadap pertumbuhan dan
hasil VUB Inpari seperti Inpari 16 sebagai VUB alternatif pilihan petani dalam
melakukan pergiliran varietas di lahan sawahnya di musim-musim tanam berikutnya.
BAHAN DAN METODE
Rancangan Percobaan
Kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) empat perlakuan diulang
lima kali. Perlakuan yang dimaksud adalah : VUB Situ Bagendit, VUB Singkil, VUB
Ciherang dan VUB Inpari 16 yang akan dikaji daya adaptasinya. Pengkajian dilaksanakan
di lahan sawah milik petani seluas sekitar 10.000 m² dengan cara tanam tapin tegel 25 x
25 cm. Pupuk yang digunakan adalah 2 t/ha pupuk organik, 150 kg/ha urea, 200 kg/ha
phonska diberikan 3 kali yaitu 1/3 dari 200 kg/ha pada umur 7 – 10 HST, 1/3 pada umur
20 – 25 HST, dan 1/3 pada umur 35 – 40 HST (hari setelah tanam).
Lokasi dan Waktu Kegiatan
Kajian ini dilaksanakan di Subak Babakan, Desa Timpag, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali yang merupakan salah satu subak sentra penghasil
padi di Kabupaten Tabanan. Subak ini terletak pada ketinggian > 200 m dpl. Kajian
dilakukan pada MK-1 2017, dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2017. Pemilihan
wilayah kegiatan berdasarkan peta AEZ dan merupakan salah satu daerah sentra
penghasil padi. Lahan yang digunakan sebagai tempat kajian ini merupakan lahan sawah
dataran rendah beriklim basah.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam kajian ini ádalah, pupuk organik, varietas
unggul baru (VUB) Inpari yang berasal dari BB Padi dan VUB pembanding yang
disiapkan petani setempat. Selain itu, bahan yang digunakan ádalah : pupuk urea dan
phonska, pupuk organik. Sedangkan alat yang digunakan ádalah alat untuk bercocok
tanam, meteran, timbangan dan alat-alat pertanian lainnya.
Pendekatan
Kegiatan pengkajian ini berdasarkan jenisnya termasuk kajian adaptasi. Oleh karena
itu, untuk mensukseskan kegiatan ini diperlukan kerjasama antar instansi terkait di
daerah, serta partisipasi aktif dari anggota kelompok tani (subak), untuk
mengembangkan/menerapkan model kajian adaptasi ini. Kajian ini menggunakan
pendekatan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu). Adapun komponen PTT yang
digunakan dalam kegiatan ini diantaranya adalah (Tabel 1) :
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Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No. Perlakuan
Komponen Teknologi PTT
1.
Varietas
Varietas unggul baru (VUB) Ciherang
2.
Tanam bibit
15 HSS.
3.
Jumlah bibit/lubang
1-3 bibit untuk tanam pindah
4.
Dosis pupuk anjuran
Rekomendasi Katam (150 kg urea ha-1 dan 200 kg
Phonska ha-1) dan 2,0 ton pupuk organik ha-1.
5.
Pengendalian
Prinsip PHT
hama/penyakit
6.
Pengairan
Pengairan berselang
Tahap Persiapan
Kegiatan dimulai dengan penentuan lokasi dan petani kooperator sebagaii lokasi
pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan dengan instansi terkait (Distan, BPP dan
Kepala Desa), dan dimulai dari tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan, serta
desa/kelompok tani atau subak, untuk mencari masukan dari tingkat lapangan guna
penyempurnaan kegiatan. Sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan persepsi kegiatan
mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan guna penyempurnaan kegiatan di tingkat
lapangan.
Penentuan petani kooperator merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan dengan
instansi terkait dari tingkat propinsi sampai tingkat desa. Secara umum petani kooperator
yang tergabung dalam kegiatan ini harus mempunyai syarat–syarat kriteria antara lain :
1) biasa bercocok tanam padi, 2) berusahatani lebih diutamakan dari pada usaha yang
lainnya, 3) berada dalam satu wilayah desa atau kecamatan yang berorientasi pada
pertanian, 4) bersedia bekerjasama dengan peneliti, penyuluh dan petugas teknis dalam
hal pembinaan, dan 5) berpikiran maju. Berdasarkan kriteria tersebut akan diperoleh
petani koperator yang memiliki kesamaan persepsi dalam berusahatani dan mau
menanggung segala resiko berusahatani. Hal ini sangat penting karena petani koperator
merupakan kunci keberhasilan dalam kegiatan ini.
Metode Kegiatan
Kegiatan ini berbentuk pengkajian dengan melibatkan beberapa orang anggota
petani terpilih yang sudah terbiasa dalam bercocok tanam padi.
Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter tanaman yang diamati dalam penelitian ini adalah :
• Tinggi tanaman, dengan mengukur tanaman dari permukaan tanah sampai ujung malai
tertinggi menjelang panen, jumlah sample 10 rumpun per petak yang ditentukan secara
acak setiap petak.
• Jumlah anakan, dengan menghitung jumlah anakan per rumpun bersamaan dengan
pengukuran tinggi tanaman
• Jumlah gabah isi dan hampa per malai, menghitung jumlah gabah isi per malai dan
gabah hampa per malai dari satu malai utama pada sampel-sampel rumpun yang
diamati.
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• Hasil gabah kering panen per petak, panen semua malai dalam petak dikurangi dengan
dua baris pinggir, setelah itu gabah dijemur dan dibersihkan, ukur kadar air (%),
kemudian ditimbang.
Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Uji rata-rata pengaruh
perlakuan dalam hal ini perbedaan galur harapan, dilakukan dengan uji BNT pada taraf
5% (Gomez dan Gomez, 1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Komponen pertumbuhan yang diamati meliputi tinggi tanaman dan jumlah
anakan pada saat panen dan komponen hasil meliputi panjang malai, jumlah gabah isi dan
hampa per malai dan potensi hasil per hektar dalam bentuk gabah kering panen yang
didapat dari konversi hasil ubinan. Hasil analisis komponen pertumbuhan dan kompnen
hasil disajikan pada Tabel 2. Pada Table 2, terlihat perlakuan berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman, jumlah anakan dan panjang malai yang diamati. Tinggi tanaman tertinggi
dihasilkan oleh varietas Singgkil yaitu 111,00 cm dan berbeda nyata bila dibadingkan
dengan perlakuan lainnya. Namun demikian, menurut Rubiyo et al., (2005) tinggi
tanaman belum bisa menjadi indikasi akan tinggi pula tingkat produksinya. Faktor
lingkungan biofisik memungkinkan pertumbuhan yang berbeda antar perlakuan.
Pertumbuhan tanaman yang tinggi belum menjamin produktivitas tanaman juga tinggi.
Sebaliknya Yosida (1981) menyatakan pertumbuhan tanaman yang tinggi mempunyai
pengaruh yang besar terhadap hubungan antara panjang malai dengan hasil. Tanaman
yang tumbuh baik, mampu menyerap hara dalam jumlah banyak. Ketersediaan hara
dalam tanah berpengaruh terhadap aktivitas tanaman termasuk aktivitas fotosintesis,
sehingga dengan demikian tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan komponen
hasil tanaman. Rata-rata tinggi varietas unggul Singkil di lokasi pengkajian lebih tinggi
bila dibandingkan dengan deskripsi VU bersangkutan yang maksimalnya mencapai 110
cm (Anon, 2010).
Hasil analisis terhadap jumlah anakan menunjukkan perlakuan dalam hal ini
varietas berpengaruh nyata. Jumlah anakan terbanyak dihasilkan oleh varietas unggul Situ
Bagendit, yaitu 26,40 batang per rumpun dan berbeda nyata bila dibadingkan dengan
perlakuan lainnya. Rata-rata jumlah anakan terrendah dihasilkan oleh perlakuan varietas
unggul baru Inpari 16, yaitu 17,20 batang per rumpun. 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).
Sedangkan terhadap panjang malai, perlakuan varietas menunjukkan pengaruh yang
nyata. Panjang malai varietas unggul yang dikaji yang terpanjang dihasilkan oleh varietas
unggul Singkil, yaitu 24,80 cm dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Panjang malai diukur dari buku terakhir sampai butir di ujung malai. Panjang
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malai ditentukan oleh sifat genetik dari varietas dan lingkungan. Panjang malai beraneka
ragam, pendek (20 cm), sedang (20-30 cm) dan panjang (>30 cm). Panjang malai suatu
varietas demikian pula banyaknya cabang tiap malai dan jumlah butir tiap cabang,
tergantung kepada varietas padi yang ditanam dan cara bercocok tanam (Anon., 2009).
Secara umum dapat dikemukakan komponen pertumbuhan dari VUB Inpari yang dikaji
dan demikian juga varietas pembanding menunjukkan data yang bervariasi. Hal ini
menunjukka variasi dari sifat genetis masing-masing VUB Inpari dalam berinteraksi
dengan lingkungan dimana VUB tersebut dibudidayakan. Hal yang sama juga
dikemukakan oleh Aribawa et al. (2013) yang mendapatkan komponen pertumbuhan dari
beberapa VUB yang dikaji dengan varietas pembanding yang sama di Subak Gede,
Tabanan Bali menunjukkan data yang bervariasi juga.
Tabel 2. Rata-Rata Komponen Pertumbuhan dan Kompoen Hasil Beberapa Varietas
Unggul Padi Sawah di Subak Babakan MK-1. 2017
Varietas
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
Panjang malai (cm)
(cm)
(batang/rumpun)
Situ Bagendit
94,00a
26.40c
23.60b
Singkil
111,00c
20.40b
24.80c
IR-64
100,00b
24,00c
22,20b
Inpari 16
101.40b
17.20a
22.60a
BNT 5 %
5,50
3,10
0,45
Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %.
Tabel 3. Rata-rata Kompoen Hasil dan Potensi Hasil Beberapa Varietas Unggul Padi
Sawah di Subak Babakan MK-1. 2017
Varietas
Jumlah gabah
Jumlah gabah
Potensi hasil (t
isi/malai
hampa/malai
GKP/Ha)
Situ Bagendit
107.60b
29.20b
7,36c
Singkil
152.60d
68,00c
5,30b
IR-64
87.20a
197,00d
4,10a
Inpari 16
129.60c
16.40a
5,63b
BNT 5 %
15,00
9,50
1,20
Keterangan : Angka rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama
tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5 %.
Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah isi dan hampa per malai disajikan
pada Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat perlakuan berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah
isi dan hampa per malai. Jumlah gabah isi terbanyak dihasilkan oleh varietas unggul
Singkil, yaitu 152,60 butir per malai dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya dan jumlah gabah hampa terbanyak dihasilkan oleh varietas unggul IR
64, yaitu 197,00 butir hampa per malai dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Kemampuan tanaman menghasilkan gabah isi sangat dipengaruhi oleh
ukuran sumber (source) dan limbung (sink). Sumber (source) merupakan organ tanaman
yang menyuplai asimilat, sedang limbung (sink) adalah bagian tanaman tempat tujuan
translokasi asimilasi. Dalam kaitan antara sumber dan limbung terdapat 3 kemungkinan
yang bisa terjadi, seperti dinyatakan oleh Murata dan Matsushima (1978 dalam Syakhril
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et al., 2014). Ketiga kemungkinan tersebut adalah (1) sumber yang menjadi pembatas; (2)
limbung yang menjadi pembatas, dan (3) sumber dan limbung seimbang. Jumlah gabah
isi per malai merupakan salah satu komponen hasil yang menentukan tingkat
produktivitas suatu varietas atau galur harapan padi. Hasil analisis korelasi umumya
menunjukkan adanya korelasi yang positif antara jumlah gabah isi per malai dengan
tingkat hasil gabah kering giling yang diperoleh (Kamandalu dan Suastika, 2007).
Hasil análisis terhadap potensi hasil padi dalam bentuk gabah kering panen per
hektar disajikan pada Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat perlakuan berpengaruh nyata
terhadap berat gabah kering panen per hektar. Hasil tertinggi terlihat pada varietas uggul
Situ Bagendit, yaitu 7,36 ton GKP/Ha dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Gabah kering panen tertinggi yang dihasilkan oleh varetas unggul Situ
Bagendit ini didukung oleh komponen pertumbuhan dan komponen hasil yang lebih baik
dibadingkan dengan varietas unggul lainnya dan melebihi potensi hasil yang tertera
dideskripsinya yaitu 7,00 ton GKP/Ha (Anon., 2010). Hal yang sama juga dikemukakan
oleh Suwijana et al. (2013) dan Duwijana et al. (2013) yang mendapatkan bahwa varietas
unggul yang sudah lama dilepas seperti varietas unggul Ciherang, Situ Bagendit dan
lainnya memberikan hasil yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan varietas unggul
baru padi yang kahir-akhir ini disebarkan seperti VUB Inpari. Hal ini diduga disebabkan
oleh daya adaptasi dari varietas unggul padi yang sudah lama disebarkan lebih baik bila
dibandingkan dengan varietas unggul padi yang ada saat ini seperti VUB Inpari.
Tingkat Serangan OPT Utama
Untuk mengetahui tingkat serangan OPT utama tanaman padi sawah di lokasi
pengakajian, maka dilakukan pengamatan tanaman dari rumpun yang dipanen sebagai
contoh. Pengamatan dilakukan terhadap tingkat serangan hama dan penyakit, seperti :
penggerak batang padi, bercak daun, bercak gabah dan serangan hama tikus. Hasil
pengamatan tingkat serangan OPT utama disajikan pada Tabel 4 di bawah ini :
Tabel 4. Tingkat Serangan OPT Utama Padi Sawah di Subak Babakan, Kec. Kerambitan
Tabanan MK-1 2017.
Perlakuan
Jenis OPT
Pengerek
Bercak daun
Bercak gabah
Tikus
batang
Situ Bagendit
R
R
R
Singkil
S
S
S
IR 64
S
T
T
Inpari 16
S
S
R
Keterangan : R = rendah; S = sedang; T = tinggi dan - = tak ada serangan
Analisis Usaha Tani
Untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh petani dalam membudidayakan
varietas unggul padi sawah, baik VUB Inpari maupun VUB lainnya, maka dilakukan
analisis usaha tani berdasarkan B/C ratio. Hasil analisis usahatani menunjukkan B/C ratio
>1,00. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya VUB padi sawah layak untuk diusahakan
dan dikembangkan karena menguntungkan dan meningkatkan pendapatan petani (Tabel
5).
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Tabel 5. Hasil Analisis Usaha Tani Per Hektar dari Varietas Unggul Baru Padi Baru
yang Ditanam di Subak Babakan, Kerambitan Tabanan MK-1 2017.
Biaya Produksi
Varietas
Situ Bagendit
Singkil
IR 64
Inpari 16
Saprodi
Benih (kg)
250.000
250.000
250.000
250.000
Pupuk(urea,
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
Ponska dan pupuk
organik)
Pestisida
750.000
750.000
750.000
750.000
Tenaga kerja
Persiapan
550.000
550.000
550.000
550.000
Pengolahan lahan
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Tanam
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
Pemeliharaan
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
Panen
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
Lain-lain
500.000
500.000
500.000
500.000
Total biaya (Rp.,9.050.000
9.050.000
9.050.000
9.050.000
)
Hasil (t/ha)
7,36
5,30
4,10
5,63
Hasilxharga(Rp.
27,600,000
19,875,000
15,375,000
21,112,500
3.750/kg)
Pendapatan
22.450.000
22.412.500
12.700.000
11.575.000
B/C ratio
3.05
2.20
1.70
2.33
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil kajian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya adalah :
1. Perlakuan yang dicoba berpengaruh nyata terhadap seluruh parameter tanaman yang
diamati.
2. Potensi hasil gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh varietas unggul Situ
Bagendit, yaitu 7,36 t GKP/Ha.
3. Tingkat serangan OPT utama padi sawah bervariasi dari rendah sampai tinggi.
4. Tingkat keuntungan yang diperoleh bervariasi dari masing-masing varietas, dengan
B/C ratio antara 1,70 – 3,05
5. Untuk melihat kestabilan varietas unggul baru (VUB) yang dikaji, maka perlu
dilakukan penanaman lanjutan pada musim tanam yang berbeda pada agroekosistem
yang sama atau agrosistem-agroekosistem lahan sawah lainnya.
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PENGKAJIAN PENGARUH APLIKASI HERBISIDA PRA TUMBUH
LOGRAN TERHADAP GULMA PESAING DALAM TEKNOLOGI
TANAM BENIH LANGSUNG
Ida Bagus Kade Suastika dan I.G.K. Dana Arsana
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498,
Email:bptp_bali@yahoo.com
ABSTRAK
Selain masalah ketersediaan varietas yang adaptif dan mampu berkecambah dalam
kondisi aerob, perakaran dalam sehingga tahan rebah serta mempunyai anakan terbatas
dan produktif, masalah gulma merupakan hambatan dalam pengembangan padi tanam
benih langsung (tabela) di Indonesia. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh
aplikasi herbisida pra tumbuh terhadap gulma pesaing dan kehilangan hasil padi dalam
teknologi tanam benih langsung. Penelitian dilaksanakan pada lahan sawah irigasi di
Subak Margaya, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dari bulan Juli sampai
Nopember 2014. Penelitian menggunakan rancangan percobaan sederhana berpasangan
(Paired Comparation) dengan ragam sama dengan dua perlakuan yaitu sistem tabela
dengan herisida pratumbuh dan sistem tabela tanpa herbisda pratumbuh sebagai kontrol.
Masing-masing perlakuan berupa petak alami seluas 0,1 hektar diulang sebanyak 15
kali. ditentukan secara acak sebanyak 15 sampel petak ukuran 1 m2 digunakan sebagai
ulangan. Varietas unggul padi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inpari 24.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi herbisida pra tumbuh logran dapat
menurunkan populasi gulma pesaing pada teknologi tanam benih langsung dibanding
sistem tanam pindah (cara petani) dengan rata-rata populasi gulma utama/m2 yaitu
Cyperus difformis, Leptochloa chinensis, Monochoria vaginalis pada sistem tanam benih
langsung lebih rendah dan berbeda nyata dibanding pada sistem tanam pindah (cara
petani) yaitu 5,5; 3,5; 2,7 dibanding dengan 45,9, 42,1, dan 19,5. Aplikasi herbisida pra
tumbuh logran pada sistem tanam benih lansung dapat menekan kehilangan hasil padi
akibat gulma pesaing hingga 32,67% dibanding dengan sistem tanam pindah.
Kata Kunci: gulma, tanam benih langsung, herbisida pra tumbuh
PENDAHULUAN
Usaha peningkatan produksi padi di Indonesia dilakukan pemerintah melalui
program intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki
teknologi anjuran untuk meningkatkan produktivitas lahan, sedangkan ekstensifikasi
dilukukan untuk memperluas areal produksi. Perluasan areal umumnya diarahkan ke
lahan baru di luar Jawa serta lahan tidur atau meningkatkan indeks panen (IP) pada lahan
yang mempunyai IP rendah.
Pada sistem usaha tani intensif dengan tenaga kerja banyak tersedia dan murah,
sistem tanam pindah (tapin) umum dilakukan petani. Namun, di daerah dengan tenaga
kerja sulit dan mahal sementara harga mesin tanam pindah tidak terjangkau petani, sistem
tanam benih langsung (tabela) dapat menjadi alternatif bagi petani. Kelangkaan tenaga
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kerja sering menyebabkan waktu tanam terlambat, sehingga petani terpaksa menanam
bibit padi yang sudah tua sehingga hasil panen rendah. Di Indonesia, sistem tabela
sudah mulai diadopsi petani, terutama di daerah sentra produksi padi dengan tenaga kerja
langka dan mahal. Di Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung, sistem tabela
basah juga sudah berkembang di kalangan petani karena tenaga kerja yang langka dan
mahal. Di daerah transmigrasi pasang surut Sumatera Selatan, tabur benih rata (broadcast
seeding) cukup populer dengan sebutan sistem tanam “sonor”. Dengan sistem ini, curahan
tenaga kerja untuk menanam padi hanya 1-2 orang/ha (Pane, 2003). Di Provinsi Bali
khususnya di kabupaten Jembrana, sistem tabela basah berkembang di kalangan petani
dengan penaburan benih dalam larikan menggunakan “atabela” (alat tanam benih
langsung).
Gulma merupakan salah satu kendala biotik dalam pengembangan teknologi padi
tabela (Bernasor dan De Datta, 1983) dimana pengelolaan gulma terhambat oleh
kekurangan tenaga kerja, terbatas kontrol air, sumber daya langka, dan tidak memadainya
dalam praktek pengelolaan. Infestasi gulma pada tabela lebih padat daripada padi tapin
karena genangan air tidak ada pada awal pertumbuhan (Moorthy dan Dubey, 1979).
Apabila tanaman tidak disiang sampai umur 6 minggu maka kehilangan hasil sangat
nyata (Dubey et al., 1977), pada hal umur tersebut, bibit gulma rumput dan padi sukar
dibedakan. Penyiangan juga sukar lewat di antara barisan tanpa merusak tanaman padi
yang baru tumbuh, apalagi bila benih ditabur rata.
Gulma menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang, dan
cahaya. Di lahan irigasi, persaingan gulma dengan padi dapat menurunkan hasil 10-40%,
tegantung spesies dan kepadatan gulma, jenis tanah, pasokan air, dan keadaan iklim
(Nantasomsaran dan Moody, 1993). Pada tingkat pengelolaan petani, kehilangan hasil
padi akibat persaingan dengan gulma berkisar antara 10-15% (Nyarko dan De Datta,
1991; Baltazar dan De Datta, 1992), sementara di Karawang tingkat kehingan hasil
tersebut sebesar 8-12% (Pane et al., 2002).
Alternatif pengendalian gulma yang paling tepat dan paktis pada padi sistem
tabela adalah dengan menggunakan herbisida (Pane, 2003). Masalahnya, herbisida yang
banyak dijual di pasaran hanya cocok untuk padi tapin dan kurang sesuai untuk padi
tabela karena tingkat selektivitasnya rendah. Herbisida yang bersifat toleran pada padi
tapin dapat menimbulkan keracunan pada padi tabela. Selektivitas tersebut muncul karena
perbedan umur bibit. Menurut De Datta dan Bernasor (1971), pada sistem tapin, bibit
yang ditanam telah berumur 21 hari sehingga lebih kuat menyaingi gulma dan lebih tahan
terhadap keracunan herbisida. Pada tabela, tanaman padi dan gulma terutama rumput,
mempunyai umur dan morfologi yang relatif sama. Tanaman padi yang masih muda
lebih peka terhadap keracunan herbisida. Oleh karena itu untuk itu mengurangi
keracunan pada padi tabela dapat digunakan herbisida pra tumbuh (sebelum tanam)
dengan sasaran biji-biji gulma dimana aplikasi herbisida pra tumbuh dilakukan pada 5
hari sebelum
Pengkajian dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi herbisida
logran dalam menekan gulma pesaing dan menekan kehilangan hasil padi pada sistem
tanam benih langsung (tabela).
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada lahan sawah irigasi di Subak Margaya, Kecamatan
Denpasar Barat, Kodya Denpasar dari bulan Juli sampai Nopember 2014. Penelitian
menggunakan rancangan percobaan sederhana berpasangan (Paired Comparation)
dengan ragam sama dengan dua perlakuan yaitu sistem tanam benih Itabela) langsung
dengan herisida pratumbuh dan tanam pindah (tapin) tanpa herbisda pratumbuh sebagai
kontrol masing-masing pada lahan seluas 0,1 ha. Masing-masing perlakuan ditentukan
secara acak sebanyak 15 sampel petak ukuran 1 m2 digunakan sebagai ulangan. Varietas
unggul padi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inpari 24.
Pada sistem tabela, benih disebar secara langsung menggunakan alat tanam benih
langsung (atabela) legowo 2:1 dengan kebutuhan benih sebanyak 20-25 kg/ha. Lima hari
sebelum sebar benih, lahan diberi perlakuan herbisida pratumbuh logran dengan dosis 15
g/ha. Benih dipersiapkan 2 hari sebelum sebar dengan merendam benih selama 1 hari dan
diperam selama 1 hari. Pada sistem tapin, bibit padi bermurur 15-18 hari setelah semai
ditanam dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm. Pemupukan menggunakan pupuk Urea dan
Phonska masing-masing dengan dosis 200 kg/ha. Masing-masing 1/3 dosis pupuk Urea
dan Phonska diberikan pada 7-15 hari setelah tanam (hst). Sisanya sebanyak 2/3 dosis
pupuk Urea dan Phonska diberikan pada 30-40 hst.
Parameter yang diukur dalam penelitian ini meliputi populasi gulma, serta
keragaan komponen hasil dan hasil. Pengukuran populasi gulma dilakukan pada umur 30
hst. Sedangkan pengukuran keragaan komponen hasil dan hasil pada saat panen. Data
yang terkumpul kemudian dianalisis dengan uji F-test two sample for variance 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi Gulma
Pengolahan tanah, pengelolaan air serta pemakaian herbisida yang tidak benar
merupakan kendala dalam pengembangan teknologi padi tanam benih langsug.
Pengolahan tanah yang sempurna akan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi
perkecambahan benih padi sehingga pertumbuhan lebih seragam. Namun umumnya
petani mengolah lahan secara borongan atau terburu-buru, sehingga kualitas pengolahan
tanah kurang baik. Tanah masih berbongkah-bongkas dan tidak rata sehingga terdapat
genangan air. Selain itu rimpang dan biji gulma cepat bertunas dan tumbuh kembali untuk
bersaing dengan tanaman. Karena tidak semua petakan bisa dibuat rata, umumnya petani
membuat saluran cacing di dalam petakan untuk mengalirkan air yang tergenang.
Penggunaan benih yang murni, pengolahan tanah yang tepat, pengelolaan air irigasi, serta
pemakaian herbisida yang benar merupakan teknologi yang saling kompatibel dan sinergi
untuk mendukung pengendalian gulma secara efektif.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pertumbuhan gulma pada teknologi padi
tanam benih langsung lebih rendah dibandingkan dengan sistem tanam pindah (Tabel 1).
Jenis gulma yang dominan ditemukan pada usahatani padi dengan sistem tabela dan
sistem tapin pada tahap awal adalah gulma jenis teki Cyperus difformis, gulma jenis
rumput Leptochloa chinensis dan gulma berdaun lebar Monochoria vaginali. Ketiga jenis
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gulma ini juga ditemukan dominan sampai tanaman berumur tua (berbunga), kecuali
populasi Monochoria vaginalis tidak ditemukan pada tanaman berumur tua. Haefele et
al. (2004) melaporkan bahwa spesies gulma utama pada setiap musim tanam adalah
Cyperus
difformis
L.,
yang
mendominasi
dalam
tahap
awal
tanaman,
dan
Echinochloa
colona
(L.)
Link,
yang
merupakan gulma dominan dari padi awal dan seterusnya. Menjelang
akhir musim, Sphenoclea zeylanica Gaertner dan Diplacne fusca (L.) P. Beauv. ex Stapf g
ulma terkait penting (Diallo dan Johnson, 1997; Haefele et al., 2000). Keempat spesies
gulma
merupakan
bagian
dari
flora
gulma
dominan
sawah
irigasi (Diallo dan Johnson, 1997; Haefele et al., 2000). Kerapatan
tanaman C. difformis tinggi mencapai rata-rata nilai 45,9 tanaman m-2 beberapa
hari setelah tanam. Dari Tabel 1 terlihat bahwa jumlah populasi gulma yang ditemukan
pada padi sistem tabela dengan perlakuan aplikasi herbisida pra tumbuh logran pada 5
(lima) hari sebelum tabur benih lebih rendah dan berbeda nyata dibanding dengan padi
pada sistem tanam pindah tanpa logran. Diduga bahwa perlakuan aplikasi herbisida pra
tumbuh logran dengan dosis 15 g/l air pada 5 (lima) hari sebelum tabur benih pada padi
sistem tabela mempu menekan perkembangan biji-biji gulma pesaing.
Tabel 1. Rata-rata populasi gulma pada pertanaman padi berumur 30 hst pada pengkajian
pengaruh aplikasi herbisida pra tumbuh logran terhadap gulma pesaing dalam
teknologi tanam benih langsung. Subak Margaya, Kecamatan Denpasar Barat,
Kota Denpasar. tahun 2014.
Populasi gulma
No
Jenis gulma
Sistem Tabela
Sistem Tapin
1.
Cyperus difformis
5,5 b
45,9 a
2.
Leptochloa chinensis
3,5 b
42,1 a
3.
Monochoria vaginalis
2,7 b
19,5 a
4
Ludwigia hyssopifolia
0a
1,6 a
5.
Ipomoea aquatic
0,25 a
1,6 a
6.
Ludwigia adscendens
1,3 b
7,75 a
7
Echinochloa crassipes
0a
0,9 a
8.
Alternanthera sessilis
0b
10,75 a
Angka dalam kolom yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada
taraf 5% uji F-test two sample for variance.
Respon Gulma Pesaing terhadap tanaman Padi
Gulma merupakan salah satu faktor biotik yang menyebabkan kehilangan hasil
panen. Gulma menyaingi tanaman dalam pengambilan unsur hara, air, ruang dan cahaya.
Di lahan irigasi, persaingan gulma dengan padi dapat menurunkan hasil padi 10-40%,
tergantung pada spesies dan kepadatan gulma, jenis tanah, pasokan air, dan keadaan iklim
(Nantasomsaran dan Moody, 1993). Pada tingkat pengelolaan petani, kehilangan hasil
padi akibat persaingan dengan gulma berkisar antara 10-15% (Nyarko dan De Datta,
1991); Baltazar dan De Datta, 1992), sementara di Karawang tingkat kehilangan hasil
tersebut sebesar 8-12% (Pane et al., 2002). Ini menandakan bahwa penyiangan yang
dilakukan petani belum tuntas, karena sewaktu penyiangan, petani sukar membedakan
antara bibit padi dengan gulma yang sangat mirip padi, seperti gulma jajagoan
(Echiochloa crusgalli) dan jampang pi’it leutik (Leptochloa chinensis).
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Hasil pengkajian menunjukkan bahwa aplikasi herbisida pra tumbuh logran
dengan dosis 1 g/liter air dengan volume semprot 500 liter/ha pada 5 hari sebelum tanam
pada sistem tanam benih langsung mampu menekan pertumbuhan gulma pesaing (Tabel
1) dan menekan kehilangan hasil padi Tabel 2. Aplikasi herbisida pra tumbuh logran
pada sistem tanam benih langsung legowo 2:1 mampu menekan kehilangan hasil hingga
32,67%.
Tabel 2. Hasil padi varietas Inpari 24 pada pengkajian pengaruh aplikasi herbisida pra
tumbuh logran terhadap gulma pesaing dalam teknologi tanam benih langsung.
Subak Margaya, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar 2014.
Produksi (kg/ha)
% kehilangan hasil
sistem tabela dibanding
Sampel
Sistem tabela legowo
Sistem tapin
dengan sistem tapin
2:1
1
7920,5
5570,5
29,67
2
9780,5
6100
37,63
3
7698
5340,5
30,62
4
7891,5
5420
31,32
5
7545,5
5215,5
30,88
6
9721,5
6050
37,77
7
7459
4897,5
34,34
8
7658,5
5412,5
29,33
9
7857
5590,5
28,85
10
7576
5313
29,87
11
7880
5580
29,19
12
7854,5
5479,5
30,24
13
9670
6213,5
35,74
14
9235,5
5890
36,22
15
9752,5
6013
38,34
Rata-rata
8366,7 a
5605,73 b
32,66733
Angka rata-rata dalam kolom yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf 5% uji F-test two sample for variance.
KESIMPULAN
Dari hasil pengakajian didapatkan bahwa
1. Permasalahan gulma pesaing pada teknologi padi sistem tanam benih langsung dapat
diatasi/ dikendalikan dengan aplikasi herbisida pra tumbuh logram 5 hari sebelum
sebar dengan dosis ..../ha.
2. Aplikasi herbisida pra tumbuh logran pada teknologi padi sistem tanam benih
langsung dapat menekan populasi gulma dibanding pada sistem tanam pindah dimana
populasi gulma utama yaitu Cyperus difformis, Leptochloa chinensis, Monochoria
vaginalis pada sistem tanam benih langsung lebih rendah dan berbeda nyata dibanding
pada sistem tanam pindah (cara petani) yaitu 5,5; 3,5; 2,7 dibanding dengan 45,9,
42,1, dan 19,5.
3. Aplikasi herbisida pra tumbuh logran pada sistem tanam benih lansung dapat menekan
kehilangan hasil padi akibat gulma pesaing hingga 32,67% dibanding dengan sistem
tanam pindah.
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KERAGAAN AGRONOMI DAN PRODUKIVITAS VUB PADI
DALAM PRODUKSI BENIH PADI MENDUKUNG PERTANIAN
DI PROVINSI BALI
NI PUTU SUTAMI DAN I.B.K. SUASTIKA
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar.
P.O. BOX:3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498
email: bptp_bali@yahoo.com
ABSTRAK
Pengkajian bertujuan untuk mengetahui keragaan agronomi dan produktivitas beberapa
VUB padi dalam produksi benih padi mendukung pertanian di Provinsi Bali. Pengkajian
dilaksanakan dilahan sawah milik petani kelompok tani subak Dlod Sema, desa Sading,
kecamatan Mengwi, kabupaten Badug dari bulan Januari sampai Mei 2017. VUB yang
digunakan adalah Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Inpari 28 Kerinci, Inpari 30
Ciheran Sub-1, Situ Bagendit, Towuti, serta Cigeulis dan Ciherang sebagai VUB
pembanding petani. Masing-masing perlakuan (VUB) di ulang sebanyak 3 kali (3 petani)
dengan luasan 0,20 ha. Parameter agronomi, komponen hasil dan hasil GKP per hektar
yang diukur dilakukan pada saat panen seperti tinggi tanaman, jumlah anakan/rumpun,
panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa/malai, jumlah gabah/rumpun, berat biji isi
1000 butir, dan hasil GKP per hektar. Data keragaan agronomi, komponen hasil, dan
hasil GKP/ha kemudian ditabulasi dan selanjtnya dianalisis ragam (analysis of
variance) untuk mengetahui signifikansi pengaruh perlakuan VUB dengan menggunakan
uji BNT pada taraf 5%. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa bahwa tinggi tanaman
VUB Inpari 30 Ciherang sub-1 paling tinggi dan tidak berbeda nyata dengan VUB
pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu dengan tinggi tanaman 118,0 dan 120,80 cm
dibanding dengan 116,0 cm dan 118,80 cm. Kemudian disusul VUB Inpari 28 Kerinci,
Ipari 16 Pasundan, Situbagendit, Inpari 24 Gabusan dan Towuti masing-masing 109,1
cm, 107,2 cm, 105,6 cm, 103,9 cm dan 93,7 cm. Tetapi VUB dengan jumlah
anakan/rumpun tertinggi ditunjukkan oleh Inpari 28 Kerinci dibanding dengan
pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu 22,40 batang/rumpun dibanding dengan 21,8
dan 21,8 batang/rumpun. Jumlah malai per rumpun tertinggi dicapai varietas Inpari 28
Kerinci (22,4 malai) kemudian disusul varietas Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan,
Towuti, dan Situbagendit yaitu 22,1, 21,0, 21,2 dan 16,1 malai/rumpun. VUB dengan
jumlah malai terkecil adalah Inpari 30 Ciherang sub-1 yaitu 17,8 malai, 16,0
malaii/rumpun. Jumlah gabah isi/malai VUB Inpari 24 Gabusan paling tinggi dan tidak
berbeda nyata dengan varietas pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu 148,6 butir
dibanding 158,8 butir dan 162,4 butir, sedangkan jumlah gabah isi/malai Inpari 30
Ciherang sub-1 lebih sedikit dan berbeda nyata dengan VUB Cigeulis dan Ciherang
yaitu 98,1 butir dan 128,9 butir dibnding 130,6-, 158,8 butir, dan 162,4 butir. Diantara
beberapa VUB yang diuji pada bulan Januari-Mei 2017, berkembang dalam kondisi
kemarau yang diikuti dengan turun hujan membat iklim mikro terutama suhu dan
kelembaban menjadi tinggi, ternyata produksi GKP per hektar yang dihasilkan Inpari 30
Ciherang Sub-1 tidak berbeda nyata dengan pembanding Cigeulis yaitu 5,5 ton/ha-6,08
ton/ha dibanding 6,06 ton/ha – 6,21 ton/ha. Sedangkan VUB padi yang lain seperti Inpari
16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Inpari 28 Kerinci, Situ Bagendit, dan Towuti
menghasikan produktivitas GKP/ha berturur-turut 4,58 ton/ha, 3,17 ton/ha, 4,62 ton/ha,
4,75 ton/ha dan 4,45 ton/ha.
Kata Kunci: VUB padi, produktivitas GKP per hektar
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PENDAHULUAN
Penggunaan varietas unggul berdaya hasil tinggi, tahan hama dan penyakit serta
cekaman lingkungan merupakan salah satu komponen teknologi yang berperan penting di
dalam meningkatkan produktivitas padi (Suwarno et al., 2004). Budidaya varietas unggul
padi dengan teknik yang tepat telah memberikan kontribusi yang besar terhadap
peningkatan produksi. Namun terjadi pelandaian produktivitas dan produksi VUB padi
seperti IR64 (Abdullah et al., 2008). Nur et al., (2003) melaporkan bahwa, laju
peningkatan produktivitas padi sawah di Indonesia cendrung malandai sehingga
diindikasikan bahwa sistem intensifikasi padi sawah yang selama ini diterapkan belum
mampu meningkatkan produksi dan produktivitas padi sawah. Peningkatan produktivitas
memerlukan dukungan inovasi teknologi seperti peningkatan indeks panen, varietas
ungggul, penggunaan benih bermutu dan berlabel, pengendalian OPT, pengelolaan hara,
pengaturan populasi tanaman melalui penerapan sistem tanam (Badan Litbang
Pertanian,2014). Sistem produksi padi di Indonesia sering dianggap kurang efisien
karena biaya produksi (upah tenaga kerja dan sarana produksi) dinilai terlalu tinggi, dan
komponen biaya tenaga kerja mencapai 64% dari total biaya produksi (Sumarno dan
Kartasasmita, 2002).
Upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas padi tidak terlepas dari
ketersdiaan dan adopsi teknologi seperti benih, varietas, budidaya, pengendalian hama
dan penyakit utama yang efektif, ketersediaan air dan lainnya (Ruskandar et al., 2008).
Penggunaan benih yang bermutu akan menghasilkan pertanaman yang cepat dan
serempak, sehingga bibit yang dihasilkan lebih seragam. Demikian juga dengan
teknologi budidaya penerapan sistem tanam berbeda dengan kebiasaan petani seperti
penerapan sistem tanam legowo 2:1 memberikan hasil gabah tertinggi sebesar 6,25 ton
per hektar, meningkat 18,1% bila dibandingkan dengan sistem tanam cara petani (20 cm x
20 cm). Triny et al., (2004) melaporkan bahwa variasi peningkatan produktivitas padi
pada sistem yang tanam yang berbeda tergantung pada varietas padi yang ditanam. Oleh
arena itu varietas unggul merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk
meningkatkan produktivitas tanaman padi melalui peningkatan potensi daya hasil
tanaman, maupun melalui peningkatan toleransi dan ketahananya terhadap berbagai
cekaman lingkungan biotik maupun abiotik (Kustianto, 2004).
Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Penelitian Padi (BB Padi) dalam
lima tahun terakhir ini telah melepas lebih dari 80 VUB: meliputi varietas Inpari
(inhibrida padi sawah irigasi), Inpago (inhibrida padi gogo) Inpara (Inhibrid padi rawah),
Hipa (hibrida padi) (Suprihatno et al. 2011). Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan
ketersediaan terknologi tersebut, lebih lanjut pemerintah melalui Ditjen Tanaman Pangan
telah melakukan gerakan alih teknologi melalui program Sekolah lapang Pengelolaan
Tanaman terpadu (SL-PTT) yang dari tahun ke- tahun sejak 2008 terus meningkat
luasannya, dan dikawal oleh para petugas dan peneliti di lapangan dalam penerapannya.
Dalam kondisi agroekosistem yang beragam atau terlalu umum, sangat sulit
untuk mendapatkan suatu varietas unggul yang sesuai untuk seluruh kondisi agroekologi
sehingga perlu dikembangkan varietas spesifik lokasi yang memiliki kriteria sebagai
varietas unggul antara lain berpotensi hasil tinggi, umur genjah hingga sedang, mutu rasa
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dan beras baik, toleran terhadap lingkungan abiotik serta tahan terhadap hama dan
penyakit utama (Harahap dan Silitonga, 1989). Pada kondisi agroekologi yang lebih
spesifik, varietas-varietas beradaptasi spesifik leih mudah diperoleh. Oleh karena itu
dilakukan kajian keragaan agronomi dan pruduktivitas VUB padi dalam produksi benih
padi mendukung pertanian di Provinsi Bali. Tujuan Pengkajian adalah untuk mengetahui
varietas-varietas dengan karakter agronomi dan keragaan hasil beberapa VUB dengan
rasa nasi pulen yang lebih baik dibanding dengan varietas Cigeulis dan Ciherang dari segi
produktivitas dan ketahanan terhadap hama dan penyakit.
METODOLOGI
Pengkajian dilakukan pada lahan sawah milik petani Subak Dlod Sema, Desa
Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dari bulan Januari sampai bulan Mei
2017. Lahan sawah yang terpilih mempunyai agroekosistem dataran rendah beriklim
basah.
Pengkajian menggunakan rancangan dasar, rancangan acak kelompok (RAK) enam
perlakuan, perlakuan diulang 3 kali. Perlakuan yang dimaksud adalah: varietas unggul
baru (VUB) padi Inpari 16 Pasundan , Inpari 24 Gabusan, Inpari 28 Kerinci, Inpari 30
Cierang sub-1, Towuti, Situ Bagendit serta Cigeulis dan Ciherang sebagai pembanding.
Pengkajian dilaksanakan dilahan sawah milik petani seluas ± 6 ha dengan cara tanam
legowo 2:1 dengan jarak tanam (50 cm x 25 cm x 25 cm). Luas petak per varietas
disesuaikan dengan luas alami petakan petani. Pupuk yang digunakan adalah 2 t/ha
pupuk organik, 200 kg/ha urea 200 kg/ha phonska diberikan 3 kali yaitu 1/3 dari 200
kg/ha pada umur 7-10 hari setelah tanam (HST), 20-25 HST dan 35-40 HST. Sedangka
pupuk organik di sebar pada saat pengolahan tanah.
Bahan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah pupuk organik, beberapa VUB
Inpari seperti Inpari 30 Ciherang Sub-1, Inpari 40 tadah hujan serta Cigeulis dan
Ciherang sebagai pembanding yang berasal dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di
Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Selain itu bahan yang digunaka adalah pupuk urea,
pupuk phonska. Sedangkan alat yang digunakan adalah meteran, timbangan dan alat-alat
pertanian lainnya.
Parameter yang diamati meliputi : (1) komponen pertumbuhan tanaman yaitu tinggi
tanaman, jumlah anakan per rumpun, (2) komponen hasil yaitu panjang malai, jumlah
gabah isi dan hampa per malai dan produksi GKP/ha. Parameter data pendukung yang
diamati adalah persentase serangan hama/penyakit utama yang dilakukan pada saat
menjelang panen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan penangkaran beberapa VUB benih padi yang dilaksanakan bekerjasama
dengan kelompok tani di subak Dlod Sema pada Januari-Mei tahun 2017 diketahui bahwa
keragaan komponen agronomis (tinggi tanaman dan jumlah anakan rumpun) beberapa
VUB padi dapat dilihat pada Tabel 1. Pada Tabel 1 terlihat bahwa tinggi tanaman VUB
Inpari 30 Ciherang sub-1 tertinggi dan tidak berbeda nyata dengan VUB pembanding
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Cigeulis dan Ciherang yaitu dengan tinggi tanaman 118,0 dan 120,80 cm dibanding
dengan 116,0 cm dan 118,80 cm. Kemudian disusul VUB Inpari 28 Kerinci, INpari 16
Pasundan, Situbagendit, Inpari 24 Gabusan dan Towuti masing-masing 109,1 cm, 107,2
cm, 105,6 cm, 103,9 cm dan 93,7 cm. Tetapi VUB dengan jumlah anakani/rumpun
tertinggi ditunjukkan oleh Inpari 28 Kerinci, Inpari 16 Pasundan, dan Inpari 24 Gabusan
dibanding dengan pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu 22,40, 21,1, dan 21,0
batang/rumpun dibanding dengan 21,8 dan 21,8 batang/rumpun. Jumlah malai per
rumpun tertinggi dicapai varietas Inpari 28 Kerinci (22,4 malai) kemudian disusul
varietas Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Towuti, dan Situbagendit yaitu 22,1,
21,0, 21,2 dan 16,1 malai/rumpun. VUB dengan jumlah malai terkecil adalah Inpari 30
Ciherang sub-1 yaitu 17,7 malai, 16,0 malai/rumpun.
Jumlah gabah isi/malai VUB Inpari 24 Kerinci paling tinggi dan tidak berbeda
nyata dengan varietas pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu 148,6 butir dibanding
dengan 158,8 butir dan 162,4 butir, sedangkan jumlah gabah isi/malai Inpari 30 Ciherang
sub-1 lebih sedikit dan berbeda nyata dengan VUB Cigeulis dan Ciherang yaitu 98,1
butir dan 128,9 butir dibnding 130,6 butir, 158,8 butir, dan 162,4 butir. Sedangkan bobot
1000 butir gabah varietas Inpari 28 Kerinci lebih besar dan berbeda nyata dengan
Cigeulis dan Ciherang yaitu 29,0 g dibanding dengan 26,5 g dan 28,5 g. Kemudian
disusul oleh VUB Inpari 16 Pakuan, Inpari 24 Gabusan Inpari 30 Ciherang Sub-1,
Situbagendit dan Towuti yaitu 27,5 g, 27,5 g, 27,5 g, 27,0 g dan 27,0 g. Hal ini diduga
disebabkan karena tanaman padi yang di tanam/diusahakan pada bulan MT I (Januari-Mei
2017) berkembang dalam kondisi kemarau yang diikuti dengan turun hujan membuat
iklim mikro terutama suhu dan kelembaban menjadi tinggi (Peng et al., 2004, Matthews
et al., 1997). Kondisi ini memicu perkembangan hama dan penyakit, dimana pertanaman
padi terserang hama dan penyakit seperti terutama Inpari 24 Gabusan terserang hama
wereng coklat (W.C) hingga 53%, sedangkan VUB lainnya seperti Inpari 16 Pasundan,
Inpari 28 kerinci, Inpari 30 Ciherang Sub-1, Cigeulis, Ciherang dan Towuti terserang
hama wereng coklat dengan tingkat serangan berturut-turut 23,0%, 9,0%, 10,5%,21,5%,
23,0%, dan 16,5%. Sedangkan VUB Situbagendit menunjukkan reaksi tahan terhadap
serangan hama wereng coklat dengan tingkat serangan 1,0%. Semua VUB tersebut diatas
terserang hama peggerek batang dengan tingkat serangan bervariasi yaitu berturut-turut
5,0%; 6,0%; 9,0%, 8,5%-10,0%, 2,2%-3,0%, 12,0%-14,5%, 7,5%, dan 3,6%. Ini
menunjukkan bahwa VUB Situbagendit lebih tahan terhadap hama wereng coklat dan
hama penggerek.
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Tabel 1. Keragaan tanaman beberapa VUB padi pada kegiatan produksi benih sumber di
subak Dlod Sema, desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. MT I
tahun 2017 (januari – April 2017).
No.
Varietas padi
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
(cm)
(batang/rumpun)
1.
Inpari 16 BP
107,20 de
22,10 ab
2.
Inpari 24 BD
103,90 e
21,00 abc
3.
Inpari 28 BD
109,10 cd
22,40 a
4.
Inpari 30 BD
118,00 ab
17,80 cd
5.
Inpari 30 BP
120,80 a
16,00 d
6.
Ciherang BD
112,60 bc
19,10 bcd
7.
Ciherang BP
116,00 b
22,30 ab
8.
Cigeulis BD
117,80 ab
21,80 ab
9.
Cigeulis BP
118,80 ab
21,80 ab
10.
Towuti BP
93,70 f
21,20 ab
11
Situbagendit BP
105,60 de
16,10 d
KK
4,56
18,39
BNT 5%
4,50
3,29
Angka dalam kolom yang diiukuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% uji BNT
Tabel 2. Keragaan komponen hasil dan rata-rata hasil (t/ha) beberapa VUB padi pada
kegiatan produksi benih sumber di subak Dlod Sema, desa Sading, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung. MT I tahun 2017 (januari – April 2017).
Varietas

Inpari 16 Pasundan BP
Inpari 24 Gabusan BP
Inpari 28 Kerinci BD
Inpari 30 Ciherang sub-1 BD
Inpari 30 Ciherang Sub-1 BP
Ciherang BD
Ciherang BP
Cigeulis BD
Cigeulis BP
Towuti BP
Situbagendit BP
KK
BNT 5 %

Jumlah
malai/
rumpun

Gabah isi/
malai (butir)

Gabah hampa/
malai (butir)

Jumlah
gabah/
malai
(butir)

Berat
1000
butir (g)

Hasil riil
GKP (t/ha)

22,10 ab
21,00 abc
22,40 a
17,80 cd
16,00 d
19,10 bcd
22,30 ab
21,80 ab
21,80 ab
21,20 ab
16,10 d
18,39
3,29

117,10 cd
148,60 ab
105,20 de
128,90 bc
98,10 de
162,40 a
111,70 cde
130,60 bc
158,80 a
120,90 cd
89,70 e
20,93
23,18

34,8 bcd
19,6 f
31,9 bcde
41,5 bc
77,5 a
26,6 de
44,6 b
29,1 cde
24,3 de
48,2 ab
19,9 e
16,73
0,22

151,90
168,30
136,80
170,30
175,60
189,00
153,30
159,70
183,10
170,10
108,00
17,99
25,66

27,50 d
27,50 d
29,00 a
27,50 d
27,80 c
27,50 d
28,50 b
26,50 g
26,65 f
27,00 e
27,00 e
0,39
0,09

4,58 bcd
3,17 e
4,62 bcd
6,08 a
5,55 ab
4,35 cd
3,70 de
6,06 a
6,21 a
4,45 cd
4,75 bc
23,72
1,02

Angka dalam kolom yang diiukuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% uji BNT.
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Tabel 3. Tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) pada kegiatan
produksi benih sumber di Subak Guama Desa Selanbawak, Kecamatan
Marga, Kabupaten Tabanan MT I tahun 2017 (Januari – April 2017).
Varietas
Inpari 16 Pasundan BP
Inpari 24 Gabusan BP
Inpari 28 Kerinci BD
Inpari 30 Ciherang sub-1 BD
Inpari 30 Ciherang Sub-1 BP
Ciherang BD
Ciherang BP
Cigeulis BD
Cigeulis BP
Towuti BP
Situbagendit BP
KK
BNT 5 %

Tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)/%
Wereng Coklat
Penggerek
23,0 b
6,00 ef
53,0 a
9,00 cd
9,0 c
5,00 fg
10,5 cd
10,00 bc
10,5 cd
8,50 cd
23,0 b
12,00 b
18,0 b
14,50 a
21,5 b
3,00 gh
21,5 b
2,20 h
16,5 bc
7,50 de
1,0 e
3,60 gh
21,85
31,06
0,21
2,04

Angka dalam kolom yang diiukuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% uji BNT.
Tanaman pangan termasuk padi merupakan tanaman semusim yang relatif
sensitif terhadap cekaman, terutama cekaman (kelebihan dan kekurangan) air.
Peningkatan suhu mengakibatkan terjadinya peningkatan laju transpirasi yang
menurunkan produktivitas tanaman pangan (Las, 2007), meningkatkan komsimsi air,
mempercepat pematangan buah/biji, menurunkan mutu hasil dan berkembangnya
berbagai hama penyakit (OPT). Peng et al. (2004) melaporkan bahwa setiap kenaikan
suhu minimum 1oC akan menurunkan hasil tanaman padi sebesar 10%. Sementara itu,
Matthews et al. (1997) melaporkan bahwa kenaikan suhu 1oC akan menurunkan produksi
5-7%. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya pembentukan sink, lebih pendeknya
periode pertumbuhan dan meningkatnya respirasi (Matthews dan Wassman 2003).
Secara teknis, kerentanan sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat
tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman, serta varietas tanaman
(Las et al. 2008). Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim global, yang
berdampak terhadap sektor pertanian adalah (1) perubahan pola hujan, (2) meningkatnya
kejadian iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), (3) peningkatan suhu udara, dan (4)
peningkatan muka laut (Las dan Surmaini, 2011).
Badan Litbang Pertanian dalam hal ini Balai Besar Penelitian Padi Tanaman Padi
(BB Padi) Sukamandi sebagai institusi pemerintah di bidang penelitian dan
pengembangan telah menghasilkan inovasi teknologi berupa varietas unggul baru dan
inovasi teknologi budidaya tanaman padi dengan mengemas komponen budidaya padi
dalam satu paket PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) untuk mengantisipasi terkait
dengan perubahan iklim global. Varietas unggul baru terus diciptakan oleh BB Padi
mengingat berbagai agro ekosistem yang ada di wilayah Indonesia dan preferensi rasa
nasi yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Sejak tahun 2005 hingga 2010, BB Padi
telah merilis 32 varietas unggul baru dengan berbagai keunggulan setiap varietas
(Sembiring, 2011). Namun demikian, varietas varietas tersebut masih perlu diuji
adaptasinya di seluruh Provinsi di Indonesia.
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KESIMPULAN
1. Tinggi tanaman VUB Inpari 30 Ciherang sub-1 paling tinggi dan tidak berbeda nyata
dengan VUB pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu dengan tinggi tanaman 118,0
dan 120,80 cm dibanding dengan 116,0 cm dan 118,80 cm. Kemudian disusul VUB
Inpari 28 Kerinci, Ipari 16 Pasundan, Situbagendit, Inpari 24 Gabusan dan Towuti.
2. Jumlah malai per rumpun tertinggi dicapai varietas Inpari 28 Kerinci (22,4 malai)
kemudian disusul varietas Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Towuti, dan
Situbagendit yaitu 22,1, 21,0, 21,2 dan 16,1 malai/rumpun.
3. Diantara beberapa VUB yang diuji pada bulan Januari-Mei 2017, berkembang dalam
kondisi kemarau yang diikuti dengan turun hujan membat iklim mikro terutama suhu
dan kelembaban menjadi tinggi, ternyata produksi GKP per hektar yang dihasilkan
Inpari 30 Ciherang Sub-1 tidak berbeda nyata dengan pembanding Cigeulis yaitu 5,5
ton/ha-6,08 ton/ha dibanding 6,06 ton/ha – 6,21 ton/ha. Sedangkan VUB padi yang
lain seperti Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Inpari 28 Kerinci, Situ Bagendit,
dan Towuti menghasikan produktivitas GKP/ha berturur-turut 4,58 ton/ha, 3,17
ton/ha, 4,62 ton/ha, 4,75 ton/ha dan 4,45 ton/ha.
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MANFAAT PENGGUNAAN VARIETAS UNGGUL BARU PADI DALAM
UPAYA MENGURANGI TINGKAT SERANGAN OPT UTAMA DALAM
USAHATANI DI BALI, STUDI KASUS
DI SUBAK DLOD SEMA BADUNG
I.B.K. SUASTIKA, A.A.N.B. KAMANDALU DAN WAYAN SUNANJAYA
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
Jln By Pass Ngurah Rai Pesanggaran, Denpasar
P.O. BOX: 3480. Telp.(0361)720498, Fax. (0361)720498
Email: bptp_bali@yahoo.com
ABSTRAK
Usahatani padi dan komoditas lainnya tidak terlepas dari serangan organisme
pengganggu tanaman (OPT) seperti hama dan penyakit utama yang dapat mempengaruhi
hasil dan secara ekonomi merugikan. Pengkajian penggunaan beberapa VUB dilakukan
dalam upaya mengurangi serangan OPT utama pada usahatani padi. serta mampu
beradaptasi dan menghasil produksi tinggi dalam usahatani padi. Tujuan pengkajian
adalah untuk mengetahui VUB padi yang mampu mengurangi tingkat serangan OPT
utama serta mampu beradaptasi dan menghasil produksi tinggi dalam usahatani padi.
Kegiatan dilakukan di lahan sawah milik petani kelompok tani subak Dlod Sema, desa
Sading, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dari bulan Januari sampa Mei 2017.
VUB yang digunakan adalah Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Inpari 28 Kerinci,
Inpari 30 Ciherang Sub-1, Situ Bagendit, Towuti, serta Cigeulis dan Ciherang sebagai
VUB pembanding petani. Masing-masing perlakuan (VUB) diulang sebanyak 3 kali (3
petani) dengan luasan 0,20 ha. Parameter yang diukur persentase serangan OPT utama
yang dilakukan pada saat menjelang panen. Parameter agronomi, komponen hasil dan
hasil GKP per hektar yang di ukur dilakukan pada saat panen seperti tinggi tanaman,
jumlah anakan/rumpun, panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa/malai, jumlah
gabah/rumpun, berat biji isi 1000 butir, dan hasil GKP per hektar. Data persentase
serangan OPT dan keragaan agronomi, komponen hasil, serta hasil GKP/ha kemudian
ditabulasi dan selanjutnya analisis ragam (analysis of variance) untuk mengetahui
signifikansi pengaruh perlakuan VUB dengan menggunakan uji BNT pada taraf 5%.
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dalam usahatani beberapa VUB padi terserang
hama wereng coklat dan hama penggerek batang terutama VUB Inpari 24 Gabusan
terserang hama wereng coklat (W.C) paling tinggi hingga 53%, sedangkan VUB lainnya
seperti Inpari 16 Pasundan, Inpari 28 kerinci, Inpari 30 Ciherang Sub-1, Cigeulis,
Ciherang dan Towuti terserang hama W,C. dengan tingkat serangan berturut-turut
23,0%, 9,0%, 10,5%,21,5%, 23,0%, dan 16,5%. Sedangkan VUB Situbagendit
menunjukkan reaksi tahan terhadap serangan hama W.C. dengan tingkat serangan 1,0%.
Semua VUB tersebut diatas terserang hama peggerek batang dengan tingkat serangan
bervariasi yaitu berturut-turut 5,0%; 6,0%; 9,0%, 8,5%-10,0%, 2,2%-3,0%, 12,0%14,5%, 7,5%, dan 3,6%. Ini menunjukkan bahwa VUB Situ Bagendit lebih tahan
dibanding VUB yang lain terhadap hama W.C. dan hama penggerek dengan persentase
serangan 1,0% dan 3,6% dibading 9,0%-53,0% dan 5,0%-14,5%. Diantara beberapa
VUB yang diuji, ternyata produksi GKP per hektar yang dihasilkan Inpari 30 Ciherang
Sub-1 tidak berbeda nyata dengan pembanding Cigeulis yaitu 5,5 ton/ha-6,08 ton/ha
dibanding 6,06 ton/ha – 6,21 ton/ha walaupun VUB Inpari 30 Ciherang Sub-1 terserang
hama wereng coklat dan hama penggerek batag hingga 10,5% dan 8,5%-10,0%.
Kata Kunci: OPT Utama, persentase serangan, VUB padi
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PENDAHULUAN
Usahatani padi dan komoditas lainnya tidak terlepas dari serangan organisme
pengganggu tanaman (OPT) seperti hama dan penyakit utama yang dapat mempengaruhi
hasil dan secara ekonomi merugikan. Penggunaan varietas unggul bedaya hasil tinggi,
tahan hama dan penyakit serta cekaman lingkungan merupakan salah satu komponen
teknologi yang berperan penting di dalam meningkatkan produktivitas padi (Suwarno et
al., 2004). Budidaya varietas unggul padi dengan teknik yang tepat telah memberikan
kontribusi yang besar terhadap peningkatan produksi. Namun terjadi pelandaian
produkduktivitas dan produksi VUB padi seperti IR64 (Abdullah et al., 2008). Nur et al.,
(2003) melaporkan bahwa, laju peningkatan produktivitas padi sawah di Indonesia
cendrung malandai sehingga diindikasikan bahwa sistem intensifikasi padi sawah yang
selama ini diterapkan belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas padi
sawah. Peningkatan produktivitas memerlukan dukungan inovasi teknologi seperti
peningkatan indeks panen, varietas ungggul, penggunaan benih bermutu dab berlabel,
pengendalian OPT, pengelolaan hara, pengaturan populasi tanaman melalui penerapan
sistem tanam (Badan Litbang Pertanian,2014). Sistem produksi padi di Indonesia sering
dianggap kurang efisien karena biaya produksi (upah tenaga kerja dan sarana produksi)
dinilai terlalu tinggi, dan komponen biaya tenaga kerja mencapai 64% dari total biaya
produksi (Sumarno dan Kartasasmita, 2002).
Menurut Fagi et al., (2004) salah satu penyebab terjadinya pelandaian produksi
padi nasional dekade terakhir ini adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi genetik
varietas unggul. Varietas unggul yang ditanam terus-menerus kemungkinan akan
mengalami perubahan antara lain kemurnian varietas dan ketahanannya terhadap hama
dan penyakit tertentu semakin menurun, oleh karena itu diperlukan VUB untuk
menggantikan varietas unggul tersebut. Pembentukan VUB terus berlangsung untuk
menghasilkan varietas dengan keunggulan yang semakin beragam atau makin spesifik
lokasi sesuai dengan potensi agroekosistem, kendala, preferensi konsumen atau pengguna
(Kustianto, 2004). Padi termasuk tanaman yang mempunyai spektrum ekologi yang
relatif laus dan dibudidayakan di berbagai tipe agroekosisem. Setiap tipe argroekosistem
mempunyai kendala yang berbeda seperti kekeringan, rawan hama dan peyakit,
keracunan kimia (suhartini dkk, 2004). Oleh karena itu, diperlukan varietas-varietas
unggul baru yang berdaya hasil tinggi.
Dalam kondisi agroekosistem yang beragam atau terlalu umum, sangat sulit
untuk mendapatkan suatu varietas unggul yang sesuai untuk seluruh kondisi agroekologi
sehingga perlu dikembangkan varietas spesifik lokasi yang memiliki kriteria sebagai
varietas unggul antara lain berpotensi hasil tinggi, umur genjah hingga sedang, mutu rasa
dan beras baik, toleran terhadap lingkungan abiotik serta tahan terhadap hama dan
penyakit utama (Harahap dan Silitonga, 1989). Pada kondisi agroekologi yang lebih
spesifik, varietas-varietas beradaptasi spesifik leih mudah diperoleh. Oleh karena itu
dilakukan kajian penggunaan varietas unggul baru padi dalam upaya mengurangi tingkar
serangan OPT utama dalam usahatani padi. Tujuan pengkajian adalah untuk mengetahui
VUB padi yang mampu mengurangi tingkat serangan OPT utama serta mampu
beradaptasi dan menghasil produksi tinggi dalam usahatani padi.
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BAHAN DAN METODE PENGKAJIAN
Lokasi dan Waktu Pengkajian
Pengkajian dilaksanakan pada lahan sawah milik petani di subak Dlod Sema,
desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dari bulan Januari sampai bulan
April 2017. Lahan sawah yang terpilih mempunyai agroekosistem dataran rendah
beriklim basah.
Rancangan Percobaan
Pengkajian menggunakan rancangan dasar, rancangan acak kelompok (RAK),
delapan perlakuan diulang 3 kali. Perlakuan yang dimaksud adalah: varietas unggul baru
(VUB) padi Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Pakuan, Inpari 28 Kerinci, Inpari 30 Ciherang
Sub-1, Situ Bagendit, Towuti serta Cigeulis dan Ciherang sebagai pembanding.
Pengkajian dilaksanakan dilahan sawah milik petani seluas ± 8 ha dengan cara tanam
legowo 2:1 dengan jarak tanam (50 cm x 25 cm x 25 cm). Luas petak per varietas
disrseaikan dengan luas alami petakan petani. Pupuk yang digunakan adalah 2 t/ha pupuk
organik, 200 kg/ha urea 200 kg/ha phonska diberikan 3 kali yaitu i/3 dari 200 kg/ha pada
umur 7-10 hari setelah tanam (HST), 20-25 HST dan 35-40 HST. Sedangka pupuk
organik di sebar pada saat pengolahan tanah.
Bahan dan Alat
Bahan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah pupuk organik, beberapa VUB
Inpari seperti Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Inpari 28 Kerinci, Inpari 30
Ciherang Sub-1, Situ Bagendit, Towuti, serta Cigeulis dan Ciherang sebagai pembanding
yang berasal dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi, Subang, Jawa
Barat. Selain itu bahan yang digunakan adalah pupuk urea, pupuk phonska. Sedangkan
alat yang digunakan adalah alat bercocok tanam,meteran, timbangan dan alat-alat
pertanian lainnya.
Pengumpulan dan Analisis Data
Parameter yang diamati melipti : (1) komponen pertumbuhan tanaman yaitu
tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, (2) komponen hasil dan hasil yaitu panjang
malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai dan produksi GKP/ha. Pengamatan dan
penentuan ketahanan VUB terhadap hama wereng coklat dan hama penggerek batang
yang menyerang pertanaman padi dilakukan pada saat menjelang panen dengan skoring
tanaman
Pengukuran serangan hama pengerek batang yang berupa sundep dilakukan pada
saat menjelang panen menggunakan formula barikut (Usyati et al., 2009).
Jumlah sundep pada varietas yang diamati
Serangan Sundep = ------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah anakan dari varietas yang sama

1033

Prosiding Seminar Nasional
Percepatan Alih Teknologi Pertanian Mendukung Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Wilayah

Persentase sundep tersebut dikonversi ke dalam nilai D sebagai berikut:
% sundep dari varietas yang diuji
D = --------------------------------------------------------- x 100%
% sundep dari varietas pembanding rentan
Selanjutnya, skoring ketahanan tanaman terhadap serangan hama penggerek
batang dilihat dari D. Skor 0 apabila nilai D = 0%, skor 1 apabila nilai D = 1-20%, skor 3
apabila nilai D = 20-40%, skor 5 apabila nilai D = 41-60%, skor 7 apabila nilai D = 6180%, skor 9 apabila nilai D = 81-100%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah gabah isi/malai VUB Inpari 24 Kerinci paling tinggi dan tidak berbeda
nyata dengan varietas pembanding Cigeulis dan Ciherang yaitu 148,6 butir dibanding
dengan 158,8 butir dan 162,4 butir, sedangkan jumlah gabah isi/malai Inpari 30 Ciherang
sub-1 lebih sedikit dan berbeda nyata dengan VUB Cigeulis dan Ciherang yaitu 98,1
butir dan 128,9 butir dibnding 130,6 butir, 158,8 butir, dan 162,4 butir. Sedangkan bobot
1000 butir gabah varietas Inpari 28 Kerinci lebih besar dan berbeda nyata dengan
Cigeulis dan Ciherang yaitu 29,0 g dibanding dengan 26,5 g dan 28,5 g. Kemudian
disusul oleh VUB Inpari 16 Pakuan, Inpari 24 Gabusan Inpari 30 Ciherang Sub-1,
Situbagendit dan Towuti yaitu 27,5 g, 27,5 g, 27,5 g, 27,0 g dan 27,0 g. Hal ini diduga
disebabkan karena tanaman padi yang di tanam/diusahakan pada bulan MT I (Januari-Mei
2017) berkembang dalam kondisi kemarau yang diikuti dengan turun hujan membuat
iklim mikro terutama suhu dan kelembaban menjadi tinggi. Kondisi ini memicu
perkembangan hama dan penyakit, dimana pertanaman padi terserang hama dan penyakit
seperti terutama Inpari 24 Gabusan terserang hama wereng coklat (W.C) hingga 53%,
sedangkan VUB lainnya seperti Inpari 16 Pasundan, Inpari 28 kerinci, Inpari 30 Ciherang
Sub-1, Cigeulis, Ciherang dan Towuti terserang hama wereng coklat dengan tingkat
serangan berturut-turut 23,0%, 9,0%, 10,5%,21,5%, 23,0%, dan 16,5%. Sedangkan VUB
Situbagendit menunjukkan reaksi tahan terhadap serangan hama wereng coklat dengan
tingkat serangan 1,0%. Semua VUB tersebut diatas terserang hama peggerek batang
dengan tingkat serangan bervariasi yaitu berturut-turut 5,0%; 6,0%; 9,0%, 8,5%-10,0%,
2,2%-3,0%, 12,0%-14,5%, 7,5%, dan 3,6%. Ini menunjukkan bahwa VUB Situbagendit
lebih tahan terhadap hama wereng coklat dan hama penggerek batang disajikan pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Tingkat serangan organisme pengg anggu tanaman (OPT) pada kegiatan
produksi benih sumber di subak Guama desa Selanbawak, Kecamatan Marga,
Kabupaten Tabanan. MT I tahun 2017 (januari – April 2017).
Varietas
Inpari 16 Pasundan BP
Inpari 24 Gabusan BP
Inpari 28 Kerinci BD
Inpari 30 Ciherang sub-1 BD
Inpari 30 Ciherang Sub-1 BP
Ciherang BD
Ciherang BP
Cigeulis BD
Cigeulis BP
Towuti BP
Situbagendit BP
KK
BNT 5 %

Tingkat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)/%
Wereng Coklat
Penggerek
23,0 b
6,00 ef
53,0 a
9,00 cd
9,0 c
5,00 fg
10,5 cd
10,00 bc
10,5 cd
8,50 cd
23,0 b
12,00 b
18,0 b
14,50 a
21,5 b
3,00 gh
21,5 b
2,20 h
16,5 bc
7,50 de
1,0 e
3,60 gh
21,85
31,06
0,21
2,04

Angka dalam kolom yang diiukuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% uji BNT.
Tanaman pangan termasuk padi merupakan tanaman semusim yang relatif
sensitif terhadap cekaman, terutama cekaman (kelebihan dan kekurangan) air.
Peningkatan suhu mengakibatkan terjadinya peningkatan laju transpirasi yang
menurunkan produktivitas tanaman pangan (Las, 2007), meningkatkan komsumsi air,
mempercepat pematangan buah/biji, menurunkan mutu hasil dan berkembangnya
berbagai hama penyakit (OPT). Peng et al. (2004) melaporkan bahwa setiap kenaikan
suhu minimum 1oC akan menurunkan hasil tanaman padi sebesar 10%. Sementara itu,
Matthews et al. (1997) melaporkan bahwa kenaikan suhu 1oC akan menurunkan produksi
5-7%. Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya pembentukan sink, lebih pendeknya
periode pertumbuhan dan meningkatnya respirasi (Matthews dan Wassman 2003).
Secara teknis, kerentanan sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan dan sifat
tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air dan tanaman, serta varietas tanaman
(Las et al. 2008). Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim global, yang
berdampak terhadap sektor pertanian adalah (1) perubahan pola hujan, (2) meningkatnya
kejadian iklim ekstrim (banjir dan kekeringan), (3) peningkatan suhu udara, dan (4)
peningkatan muka laut (Las dan Surmaini, 2011).
Pada kegiatan usahatani beberapa VUB padi yang dilaksanakan bekerjasama
dengan kelompok tani di subak Dlod Sema pada Januari-Mei tahun 2017 diketahui bahwa
keragaan komponen agronomis (tinggi tanaman dan jumlah anakan rumpun) beberapa
VUB padi dapat dilihat pada Tabel 2. Dari Tabel 2 terlihat bahwa tinggi tanaman VUB
Inpari 30 Ciherang sub-1 paling tinggi dan tidak berbeda nyata dengan VUB pembanding
Cigeulis dan Ciherang yaitu dengan tinggi tanaman 118,0 dan 120,80 cm dibanding
dengan 116,0 cm dan 118,80 cm. Kemudian disusul VUB Inpari 28 Kerinci, Ipari 16
Pasundan, Situbagendit, Inpari 24 Gabusan dan Towuti masing-masing 109,1 cm, 107,2
cm, 105,6 cm, 103,9 cm dan 93,7 cm. Tetapi VUB dengan jumlah anakani/rumpun
tertinggi ditunjukkan oleh Inpari 28 Kerinci dibanding dengan pembanding Cigeulis dan
Ciherang yaitu 22,40 batang/rumpun dibanding dengan 21,8 dan 21,8 batang/rumpun.
Jumlah malai per rumpun tertinggi dicapai varietas Inpari 28 Kerinci (22,4 malai)
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kemudian disusul varietas Inpari 16 Pasundan, Inpari 24 Gabusan, Towuti, dan
Situbagendit yaitu 22,1, 21,0, 21,2 dan 16,1 malai/rumpun. VUB dengan jumlah malai
terkecil adalah Inpari 30 Ciherang sub-1 yaitu 17,7 malai, 16,0 malai/rumpun.
Tabel 2. Keragaan tanaman beberapa VUB padi pada kegiatan produksi benih sumber di
subak Dlod Sema, desa Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. MT I
tahun 2017 (januari – April 2017).
Tinggi tanaman
Jumlah anakan
No.
Varietas padi
(cm)
(batang/rumpun)
1.
Inpari 16 BP
107,20 de
22,10 ab
2.
Inpari 24 BD
103,90 e
21,00 abc
3.
Inpari 28 BD
109,10 cd
22,40 a
4.
Inpari 30 BD
118,00 ab
17,80 cd
5.
Inpari 30 BP
120,80 a
16,00 d
6.
Ciherang BD
112,60 bc
19,10 bcd
7.
Ciherang BP
116,00 b
22,30 ab
8.
Cigeulis BD
117,80 ab
21,80 ab
9.
Cigeulis BP
118,80 ab
21,80 ab
10. Towuti BP
93,70 f
21,20 ab
11 Situbagendit BP
105,60 de
16,10 d
KK
4,56
18,39
BNT 5%
4,50
3,29
Angka dalam kolom yang diiukuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% uji BNT
Tabel 3. Keragaan komponen hasil dan rata-rata hasil (t/ha) beberapa VUB padi pada
kegiatan produksi benih sumber di subak Dlod Sema, desa Sading, Kecamatan
Mengwi, Kabupaten Badung. MT I tahun 2017 (januari – April 2017).
Varietas

Inpari 16 Pasundan BP
Inpari 24 Gabusan BP
Inpari 28 Kerinci BD
Inpari 30 Ciherang sub-1
BD
Inpari 30 Ciherang Sub-1
BP
Ciherang BD
Ciherang BP
Cigeulis BD
Cigeulis BP
Towuti BP
Situbagendit BP
KK
BNT 5 %

Jumlah
malai/
rumpun

Gabah isi/
malai (butir)

Gabah
hampa/
malai
(butir)

Jumlah
gabah/
malai
(butir)

Berat
1000
butir (g)

Hasil
riil GKP
(t/ha)

22,10 ab
21,00 abc
22,40 a

117,10 cd
148,60 ab
105,20 de

34,8 bcd
19,6 f
31,9 bcde

151,90
168,30
136,80

27,50 d
27,50 d
29,00 a

4,58 bcd
3,17 e
4,62 bcd

17,80 cd

128,90 bc

41,5 bc

170,30

27,50 d

6,08 a

16,00 d
19,10 bcd
22,30 ab
21,80 ab
21,80 ab
21,20 ab
16,10 d
18,39
3,29

98,10 de
162,40 a
111,70 cde
130,60 bc
158,80 a
120,90 cd
89,70 e
20,93
23,18

77,5 a
26,6 de
44,6 b
29,1 cde
24,3 de
48,2 ab
19,9 e
16,73
0,22

175,60
189,00
153,30
159,70
183,10
170,10
108,00
17,99
25,66

27,80 c
27,50 d
28,50 b
26,50 g
26,65 f
27,00 e
27,00 e
0,39
0,09

5,55 ab
4,35 cd
3,70 de
6,06 a
6,21 a
4,45 cd
4,75 bc
23,72
1,02

Angka dalam kolom yang diiukuti huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
5% uji BNT.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pengkajian manfaat peggunaan beberapa VUB padi dalam upaya
mengurangi tingkat seranga OPT utama dalam usahatani padi, dapat disimpulkan adalah:
1. Dalam usahatani beberapa VUB padi di Subak Delod Sema, kabupaten Badung pada
penanaman di bulan Januari 2017 diketahui terserang hama wereng coklat dan hama
penggerek batang.
2. VUB Inpari 24 Gabusan terserang hama wereng coklat (W.C) paling tinggi hingga
53%, sedangkan VUB lainnya seperti Inpari 16 Pasundan, Inpari 28 kerinci, Inpari 30
Ciherang Sub-1, Cigeulis, Ciherang dan Towuti terserang hama W,C. dengan tingkat
serangan berturut-turut yaitu 23,0%, 9,0%, 10,5%,21,5%, 23,0%, dan 16,5%.
3. VUB Situ Bagendit menunjukkan reaksi tahan terhadap serangan hama W.C. dengan
tingkat serangan 1,0%.
4. VUB Situ Bagendit lebih tahan dibanding VUB yang lain terhadap hama W.C. dan
hama penggerek batang dengan persentase serangan 1,0% dan 3,6% dibading 9,0%53,0% dan 5,0%-14,5%.
5. Diantara beberapa VUB yang ditanam, ternyata produksi GKP per hektar yang
dihasilkan Inpari 30 Ciherang Sub-1 tidak berbeda nyata dengan pembanding Cigeulis
yaitu 5,5 ton/ha-6,08 ton/ha dibanding 6,06 ton/ha – 6,21 ton/ha walaupun VUB Inpari
30 Ciherang Sub-1 terserang hama wereng coklat dan hama penggerek batang hingga
10,5% dan 8,5%-10,0%.
6. Untuk melihat kestabilan hasil dan ketahanan beberapa VUB padi terhadap Organisme
pengganggu tanaman (OPT), kajian serupa perlu dilakukan di agroekosistem lahan
sawah yang lain di musi tanam yang sama atau musim tanam yang berbeda.
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