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     I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

 Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi adalah suatu tantangan 

bagi dunia pertanian. Hal ini erat kaitannya dengan kebutuhan akan bahan 

makanan pokok yang juga semakin bertambah (Santoso, 2008). Menurut 

Prambudy (2012), konsumsi beras masyarakat Indonesia saat ini terbilang tinggi, 

sekitar 139 kg per kapita dengan jumlah penduduk sekitar 245 juta jiwa. 

Sementara itu, produksi gabah kering giling saat ini hanya 55 juta ton dan 

konsumsi beras nasional pada 2017 diperkirakan sebesar 78 juta ton (BPS, 2017). 

Produksi padi nasional sampai saat ini masih ditentukan oleh produksi 

padi sawah, sehingga peningkatan produksinya tetap menjadi perhatian utama 

(Daksa dkk., 2014). Kebutuhan terhadap beras semakin meningkat sementara 

produksi padi semakin menurun setiap tahunnya. Produksi padi pada tahun 2013 

di Riau sebesar 434.144 ton kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 

menjadi 385.475 ton (BPS Provinsi Riau, 2017). Riau merupakan salah satu 

daerah penghasil padi dan memiliki potensi dalam pengembangan padi sawah 

yang tersebar di berbagai kabupaten. Luas lahan panen padi sawah yang ada di 

Riau mencapai 86.218 Ha. Luas lahan panen di Kabupaten Kampar sendiri yaitu 

7038 Ha dengan memiliki hasil produksi sebesar 23.277 ton. Oleh karena itu, 14% 

hasil produksi padi sawah yang ada di Riau berasal dari Kabupaten Kampar (BPS 

Riau, 2017). 

Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Kampar tersebar hampir 

diseluruh wilayah. Salah satu wilayah yang merupakan penghasil padi adalah 

Kecamatan Kampar Utara. Pada tahun 2014 luas panen di Kecamatan Kampar 

Utara 589.7 Ha dan produksi 2.293,3 ton (Statistik Kabupaten Kampar, 2017). 

Kecamatan Kampar Utara memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk 

pengembangan padi sawah dan juga plasma nutfah padi sawah lokal yang telah 

dibudidayakan oleh petani secara turun temurun. Sehingga dapat dikatakan 

Kecamatan Tambang sebagai centre of diversity (pusat keragaman) padi lokal. 

 



2 

 

Perubahan pola iklim merupakan fenomena global yang menjadi tantangan 

serius pada saat ini dan masa-masa yang akan datang. Rusaknya infra stuktur 

pengairan menyebabkan resiko kekeringan bukan hanya terjadi di lahan gogo dan 

sawah tadah hujan, tetapi mengancam juga pertanaman padi sawah irigasi 

terkendali. Meluasnya areal dengan resiko gagal panen karena cekaman 

kekeringan dapat mengancam produksi beras dan ketahanan pangan nasional 

(Supriyanto, 2013). Kekeringan merupakan kendala utama pada pertanaman padi 

untuk lahan gogo dan tadah hujan bahkan sawah irigasi sekalipun 

(Balasubramanian dkk., 2007). 

Cekaman kekeringan terjadi jika, curah hujan lebih kecil dari pada 

evapotranspirasi. Serapan air oleh akar tidak bisa mengimbangi besarnya 

evapotranspirasi, atau suplai air irigasi kurang. Padi sawah yang ditanam pada 

akhir musim hujan sering mengalami cekaman kekeringan pada umur sekitar 2 

bulan setelah tanam. Ini menyebabkan puso dan gagal panen. Kondisi lingkungan 

seperti suhu tinggi dan kecepatan angin yang tinggi menyebabkan 

evapotranspirasi yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa diimbangi oleh serapan 

air, walaupun ketersediaan air cukup. Cekaman kekeringan menyebabkan 

penurunan evapotranspirasi. Evapotranspirasi berkorelasi positif dengan produksi, 

sehingga semakin kecil evapotranspirasi maka produksi tanaman semakin rendah 

(Rahayu dan Harjoso, 2010). 

Cekaman kekeringan dapat diatasi melalui dua cara, yaitu mengubah 

lingkungan agar cekaman dapat diminimalkan dan memperbaiki genotipe tanaman 

agar tahan cekaman kekeringan. Merubah lingkungan lebih sulit dan mahal, maka 

banyak diupayakan untuk memperbaiki genotipe tanaman atau mengembangkan 

sifat ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan (Purwanto, 2012). Salah satu 

upaya untuk mengantisipasi dampak kekeringan adalah melakukan seleksi 

genotipe padi yang adaptif dan toleran kekeringan (Serraj dkk., 2011). 

Penggunaan varietas padi tahan kekeringan merupakan cara yang paling mudah 

dan murah (Lestari dan Mariska, 2006). 

Respon tanaman padi terhadap kekeringan tergantung pada tingkat dan 

waktu kekeringan, fase tumbuh dan genotipe (Castillo dkk., 2006). Strategi 

tanaman dalam menghadapi cekaman kekeringan dimulai dari fase 
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perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif dengan membentuk formasi akar yang 

dalam dan percabangan akar yang banyak kekeringan (Dubrovsky & Go´mez-

lomeli, 2003). Ketahanan terhadap kekeringan oleh suatu genotipe padi selalu 

berkaitan dengan perubahan-perubahan morfologis dan fisiologis sebagai cara 

adaptasi pada kondisi kekeringan, sehingga suatu genotipe padi tersebut dapat 

dikatakan tahan (Efendi, 2008). Cekaman kekeringan pada kadar lengas tanah 

50% kapasitas lapang, tanaman memperlihatkan penurunan pada beberapa 

parameter pengamatan. Pada kondisi ini tanaman telah mengalami cekaman 

kekeringan (Santoso, 2008). 

Hal tersebut merupakan ciri penting dari sifat tanaman yang toleran 

kekeringan (Dubrovsky dan Go´mez-lomeli, 2003). Tanggap tanaman baik 

morfologis maupun fisiologis dapat digunakan sebagai dasar penilaian ketahanan 

terhadap kekeringan (Santoso, 2008).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti telah melakukan 

penelitian tentang “Uji Daya Tahan Beberapa Genotipe Padi Sawah Lokal 

Asal Kecamatan Kampar Utara pada Berbagai Tingkat Kadar Lengas 

Tanah”. 

  

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui daya tahan beberapa 

genotipe padi sawah lokal asal Kecamatan Kampar Utara serta interaksinya pada 

berbagai tingkat kadar lengas tanah. 

 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan dalam program pemuliaan dan budidaya 

tanaman padi sawah lokal asal Kecamatan Kampar Utara pada berbagai tingkat 

kadar lengas tanah. 
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1.4. Hipotesis 

Beberapa genotipe padi sawah asal Kecamatan Kampar Utara memiliki 

ketahanan yang berbeda terhadap cekaman Kekeringan  pada berbagai tingkat 

kadar lengas tanah. 


