
I. PENDHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat,

apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang

menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang.

Dalam proses pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena

kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini akan menyebabkan

ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional

(Purwaningsih, 2008).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dalam pemenuhannya tidak

dapat ditunda-tunda. Usaha dalam mengatasi masalah pangan menempati perhatian

khusus dalam pembangunan ekonomi setiap negara. Salah satu tugas utama sektor

pertanian dalam pembangun suatu perekonomian adalah menghasilkan bahan pangan

bagi penduduk, menyediakan bahan baku bagi industri, menghasilkan devisa bagi

negara, serta menyerap lebih dari 50% tenaga kerja. Perhatian pemerintah selama

beberapa dekade ini lebih ditekankan pada segi pengadaan daripada produksi,

sehingga impor beras mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bahkan Indonesia sempat

menduduki negara pengimpor beras terbesar di dunia (Indrayani, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk bermatapencaharian

terbesar adalah sebagai petani, namun dari tahun 1983-1993 telah terjadi banyak alih

fungsi lahan pertanian sebesar 1,28 juta ha. Alih fungsi lahan menyebabkan



permasalahan Indonesia untuk mencapai swasembada beras (Rusastra dan Budhi,

1997 cit. Hikmatullah et al., 2002).

Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang banyak dikonsumsi oleh

sebagian besar penduduk dunia. Di Indonesia padi merupakan makanan pokok bagi

sebagian besar penduduk Indonesia. Meski sebagai bahan pokok, padi dapat

digantikan oleh bahan makanan lainnya seperti: ubi kayu, ubi jalar, kentang, jagung,

gandum, sagu dan lain-lain. Akan tetapi, padi lebih banyak diminati atau lebih

disukai dari pada jenis tanaman pangan lainnya. Oleh karena itu berbagai upaya

seperti riset dan percobaan dilakukan untuk menghasilkan tanaman padi dengan

kualitas baik serta berumur pendek (Hasanah, 2007). Upaya tersebut diantaranya

dengan pengaturan jarak tanam.

Menurut Masdar (2005) jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan

tanaman, karena berhubungan dengan persaingan antar sistem perakaran dalam

mendapatkan makanan  atau unsur hara. Kondisi tanah yang subur lebih dianjurkan

menggunakan jarak tanam yang lebih pendek dibandingkan dengan tanah yang

kurang subur. Optimasi penggunaan satuan luas lahan dapat diperoleh melalui

penggunaan jarak tanam. Jarak tanam segi empat dengan jarak tanam 30 x 30 cm

merupakan jarak tanam yang sering digunakan petani (Hatta, 2011).

Menurut Sirappa (2011) sistem tanam jejer legowo memberikan pertumbuhan

yang lebih baik dibandingkan sistem tanam tegel, diduga karena kelebihan yang

dimiliki sistem tanam legowo tersebut. Populasi per satuan luas untuk sistem legowo

4:1 lebih banyak dibandingkan sistem jejer legowo 20 x 20 cm. Demikian juga

jumlah anakan per satuan luas akan lebih banyak pada sistem tanam legowo 4:1.



Varietas padi yang memiliki kemampuan anakan yang tinggi, membutuhkan jarak

tanam yang lebar jika dibandingkan dengan varietas yang memiliki daya anakan yang

rendah (Muliasari, 2009).

Jarak tanam merupakan salah satu faktor yang menentukan tinggi ataupun

rendahnya hasil suatu pertanaman padi. Pengaturan jarak tanam dipengaruhi oleh sifat

varietas padi dan kesuburan tanah. Varietas padi yang memiliki kemampuan anakan

yang tinggi membutuhkan jarak tanam lebih lebar jika dibandingkan dengan varietas

yang memiliki daya anakan  yang rendah (Muliasari, 2009).

Selain jarak tanam faktor lain juga menentukan keberhasilan produksi

tanaman padi seperti kesuburan tanah. Fungsi hara tanaman tidak dapat digantikan

oleh unsur lain dan apabila unsur tersebut tidak terdapat pada suatu tanaman, maka

metabolisme tanaman tersebut akan terganggu atau kegiatan metabolisme terhenti

(Rosmarkam dan Yuwono, 2009). Pupuk SP 36 mengandung 36% P2O5 total dan

P2O5 larut dalam air. Manfaat fosfor bagi pertumbuhan didalam tanaman adalah

untuk pembentukan protein, lemak dan pembentukan biji-bijian (Syahfitri, 2008).

Menurut Supono (2008), bahwa pemberian pupuk fosfat 150 kg/ha terhadap tinggi

tanaman umur 5-6 minggu setelah tanam (MST)  serta 5 mst menunjukan tidak

berbeda nyata, tetapi mampu membentuk anakan lebih tinggi dibandingkan dosis

pupuk 100 kg/ha.

Tanah ultisol yang diklasifikasikan sebagai podsolik merah kuning (PMK)

mempunyai potensi yang tinggi untuk pengembangan lahan pertanian terutama lahan

kering. Pemanfaatan lahan ini banyak menghadapi kendala karakteristik tanah yang

dapat menghambat pertumbuhan tanaman apabila tidak dikelola dengan baik.



Beberapa kendala tanah ultisol atau PMK yaitu kemasaman yang tinggi, dengan pH <

4,50, miskin akan unsur hara makro terutama P, K, Ca, Mg dan kandungan bahan

organik yang rendah. Untuk mengatasi kendala tersebut dapat diterapkan teknologi

pengapuran,  pemupukan P, K, dan penambahan bahan organik (Prasetyo dan

Suriadikarta, 2006).

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah dipaparkan tersebut,

penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang tanaman padi.  Perlakuan yang

dilakukan adalah pengoptimalan jarak tanam dan pemupukan fosfor, serta

pemanfaatan lahan PMK yang belum maksimal untuk dijadikan sebagai lahan

pertanian khususnya lahan persawahan atau tanaman pangan. Hal ini didasarkan

karena semakin banyak lahan potensial yang berubah menjadi alih fungsi lahan.

1.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui jarak tanam yang tepat, sehingga memperoleh pertumbuhan

dan hasil padi sawah yang tinggi.

2. Untuk mengetahui pemberian dosis pupuk fosfor yang tepat, sehingga dapat

memperoleh pertumbuhan dan hasil padi sawah yang tinggi.

3. Untuk mengetahui interaksi antara jarak tanam dan dosis pupuk fosfor terhadap

pertumbuhan dan hasil padi sawah.

1.3.  Hipotesis

1. Terdapat perbedaan pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman padi sawah.



2. Terdapat perbedaan pengaruh dosis pupuk fosfor terhadap pertumbuhan dan hasil

tanaman padi sawah.

3. Terdapat interaksi antara jarak tanam dan dosis pupuk fosfor terhadap

pertumbuhan dan hasil tanaman padi sawah.

1.4. Manfaat

1. Dapat mengetahui pengaruh perbedaan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan

produksi hasil pada tanaman padi sawah.

2. Dapat mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk terhadap pertumbuhan dan

hasil pada tanaman padi sawah.

Mampu memberikan rekomendasi tentang jarak tanam dan dosis pemupukan yang
tepat untuk pertumbuhan dan hasil tanaman padi kepada petani.


