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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu jenis dari marga Oryza, yang

termasuk kedalam suku Poaceae (Gramineae). Padi merupakan sumber makanan

pokok hampir 40% dari populasi penduduk dunia dan makanan utama dari

penduduk Asia Tenggara. Tanaman padi merupakan tanaman penghasil beras

yang produksinya diupayakan ketersediaannya sepanjang tahun karena

dibutuhkan sebagai bahan makanan pokok 90% masyarakat Indonesia. Kebutuhan

akan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk selalu meningkat dari

tahun ke tahun sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk memenuhi

kebutuhan beras tersebut maka pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk

meningkatkan produktivitas padi nasional baik secara intensifikasi maupun

ekstensifikasi (Kurniasih dkk., 2008).

Pada akhir tahun 1960-an, usaha pertanian padi di beberapa negara

kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia banyak mengalami perubahan

akibat introduksi varietas padi unggul (High Yielding Rice Varieties = HYVs),

yang merupakan salah satu program dari revolusi hijau. Selain memberikan

dampak positif, revolusi hijau juga memberikan dampak negatif, diantaranya

menimbulkan kesenjangan ekonomi yang makin besar antara petani miskin dan

petani kaya, punahnya varietas padi lokal secara massal, pencemaran air dan

tanah, serta kerusakan kesuburan tanah. Di Indonesia tercatat lebih dari 8.000

kultivar padi lokal atau tradisional yang biasa ditanam petani. Akan tetapi, dengan

adanya program revolusi hijau yang mengintroduksikan varietas padi unggul,

keanekaragaman padi lokal menurun secara drastis (Iskandar, 2001).

Namun, semakin menurunnya preferensi petani untuk menanam padi

lokal, alih fungsi lahan, dan lain sebagainya membuat beberapa pihak terutama

para peneliti khawatir akan punahnya padi lokal. Dalam rangka mengurangi

resiko kehilangan sumber daya genetik padi lokal, maka perlu dilakukan

inventarisasi terhadap padi lokal (Rohaeni dan Hastini, 2015).

Salah satu cara yang dilakukan untuk mengetahui kultivar padi lokal yang

ada dengan eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, serta
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meneliti jenis varietas lokal tertentu (didaerah tertentu) untuk mengamankan dari

kepunahannya. Langkah ini diperlukan guna menyelamatkan varietas-varietas

lokal dan kerabat liar yang semakin terdesak keberadaannya, akibat semakin

intensifnya penggunaan varietas-varietas unggul baru. Kegiatan eksplorasi

sebaiknya dilakukan di daerah sentra produksi, daerah produksi tradisional,

daerah terisolir, daerah pertanian lereng-lereng gunung, pulau terpencil, daerah

suku asli, daerah dengan sistem pertanian tradisional atau belum maju, daerah

yang masyarakatnya menggunakan komoditas yang bersangkutan sebagai

makanan pokok, daerah endemik hama dan penyakit, serta daerah transmigrasi

lama dan baru (Supriyanti, 2015).

Berbagai jenis padi lokal yang didapat perlu dilakukan karakterisasi untuk

melihat ciri-ciri atau karakter agronomisnya, untuk itu perlu dilakukan

karakterisasi. Karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi

sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis atau yang merupakan penciri dari

varietas yang bersangkutan. Karakter yang diamati dapat berupa karakter

morfologis (bentuk daun, bentuk buah, warna kulit biji, dan sebagainya) dan

karakter agronomis (tinggi tanaman, jumlah anakan, dan sebagainya). Kegiatan

karakterisasi dan evaluasi memiliki arti dan berperan penting yang akan

menentukan nilai guna dari materi plasma nutfah yang bersangkutan. Kegiatan

karakterisasi dan evaluasi dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam rangka

mempermudah upaya pemanfaatan plasma nutfah (Putra dkk, 2009).

Hasil penelitian Sajak (2012) tentang karakterisasi morfologi malai plasma

nutfah padi lokal asal kabupaten Tana Toraja Utara, Sulawesi Selatan menyatakan

bahwa sepuluh plasma nutfah padi lokal dari Tana Toraja Utara Sulawesi Selatan,

memiliki karakter spesifik pada pengamatan morfologi, yaitu plasma nutfah padi

lokal Pare Ambo dengan keadaan ujung gabah memilki titik berwarna coklat tua,

panjang ekor berukuran sedang (10-20 mm), dan warna tangkai gabah berwarna

coklat tua. Plasma nutfah padi lokal Pare Kobo dengan kerontokan gabah agak

mudah rontok (26–50 %). Plasma nutfah padi lokal Pare Birrang dengan bentuk

beras sedang (2,1–3,0 mm). Selanjutnya plasma nutfah padi lokal Pare

Bumbungan yaitu ukuran beras pendek (<5,5 mm) dan warna beras putih.
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Riau merupakan salah satu provinsi penghasil padi di Indonesia dengan

luas panen pada tahun 2014 adalah seluas 106.037 Ha dan jumlah produksi

sebesar 385,5 ton (BPS Provinsi Riau, 2015). Salah satu kabupaten penghasil padi

terbesar di Provinsi Riau adalah Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 luas panen

padi sawah 10.088 Ha dengan produksi sebesar 48.020,34 ton. Luas panen dan

produksi padi sawah meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Dimana luas

panen padi sawah naik sebesar 8.14% dan produksi meningkat 9.06 % (BPS

Provinsi Riau, 2015).

Potensi lahan tanaman pangan di Kabupaten Kampar tersebar hampir di

seluruh 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,

2015).Luas panen dan produksi padi sawah di wilayah ini tergolong tinggi dan

terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, serta memiliki potensi keragaman

plasma nutfah padi lokal. Berbagai kultivar padi sawah lokal dibudidayakan

secara turun temurun di wilayah ini. Sehingga dapat dijadikan sebagai wilayah

Centre Of Diversity (Pusat Keragaman Padi Lokal). Berdasarkan latar belakang

tersebut maka telah dilakukan penelitian tentang “Identifikasi Karakter Morfologi

dan Agronomi Beberapa Kultivar Padi Lokal Asal Kecamatan Kampar Utara

Kabupaten Kampar Pada Fase Vegetatif”.

1.2.Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakter

agronomis dan morfologi beberapa kultivar padi sawah lokal asal kecamatan

Kampar Utara kabupaten Kampar pada fase vegetatif.

1.3.Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai arsip data padi lokal

2. Dapat mengetahui karakter setiap padi  sawah lokal

3. Dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan dalam program pemuliaan

tanaman dan budidaya pertanian untuk umum serta sebagai panduan untuk

penelitian selanjutnya.


