
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok yang sangat penting di Indonesia.

Menurut FAO (2012). Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi padi terbesar

di Asia setelah India. Ini merupakan potensi yang harus dipertahankan dengan

meningkatkan jumlah produksi padi di Indonesia. Menurut  Badan Pusat Statistik

(2012) jumlah produksi padi di provinsi Riau pada tahun 2005 dengan total

produksi 424.095 ton mengalami peningkatan sampai tahun 2010 mencapai

535.788 ton, akan tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan hasil produksi.

Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala diantaranya adalah

besarnya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan perkebunan,

penggunaan bibit yang kurang baik dan pengendalian hama penyakit yang belum

terpadu. Ini merupakan kendala yang harus diatasi agar tidak terjadi penurunan

hasil produksi.

Padi gogo  adalah  padi  yang  ditanam  pada  lahan  kering,  sepanjang

hidupnya  tidak  digenangi  air  dan  sumber  kebutuhan  airnya  berasal  dari

kelembaban  tanah  yang  berasal  dari  curah  hujan.  Usahatani  padi  gogo sering

diasosiasikan  dengan  petani miskin,  usahatani  subsisten, tidak ramah

lingkungan, dan tidak berkelanjutan. Pandangan negatif tersebut timbul karena

padi  gogo sebagian besar diusahakan oleh peladang perambah hutan, yang cara

menyiapkan lahannya dengan membakar hutan, pada lahan bertopografi

bergelombang atau berlereng, yang kemudian mereka meninggalkan lahannya

setelah  tidak produktif  lagi (Sumarno & Hidayat, 2007).



Kendala terbesar adalah besarnya alih fungsi lahan pertanian tanaman

pangan. Seperti diketahui bersama, bahwa lahan-lahan subur banyak terkonversi

untuk kepentingan lahan perkebunan serta di luar pertanian, seperti alih fungsi

lahan dari lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, karet

dan juga menjadi area pembangunan pemukiman penduduk.

Di Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru memiliki lahan gambut

yang cukup luas, akan tetapi pemanfaatan lahan gambut masih kurang, padahal

lahan gambut sangat berpotensi dalam budidaya tanaman  musiman dan tahunan,

salah satu contoh di Kalimantan terdapat pemanfaatan lahan gambut untuk

penanaman  padi sawah, budidaya terong dan juga tanaman sayur yang toleran

pada lahan gambut (Agus & Subiksa, 2008).

Lahan gambut memiliki sifat jika kelebihan air volume gambut akan

menyusut, sehingga terjadi penurunan permukaan tanah (subsiden). Selain karena

penyusutan volume, subsiden juga terjadi karena adanya proses dekomposisi dan

erosi. Adanya subsiden bisa dilihat dari akar tanaman yang menggantung. Sifat

fisik tanah gambut lainnya adalah sifat mengering. Gambut yang telah mengering,

dengan kadar air <100% (berdasarkan berat), tidak bisa menyerap air apabila

dibasahi. Berbeda pada musim kemarau lahan gambut akan mengalami

kekeringan. Gambut yang mengering ini sifatnya sama dengan kayu kering yang

mudah hanyut dibawa aliran air dan mudah terbakar dalam keadaan kering

(Widjaja-Adhi, 1988 cit. Agus & Subiksa, 2008).

Perbaikan varietas padi gogo telah dilakukan cukup lama oleh beberapa

peneliti, salah satunya menurut hasil penelitian Fitri (2009) jumlah hasil per

tanaman tertinggi adalah varietas Situ Patenggang, yaitu sebesar 17,08 g. Untuk



data rataan bobot 1000 butir tertinggi terdapat pada varietas Situ Bagendit, yaitu

sebesar 27,216 g. Sedangkan untuk varietas Towuti memiliki rataan jumlah malai

per tanaman tertinggi, yaitu sebesar 7,59 tangkai. Dimana untuk masing-masing

varietas memiliki keunggulan tersendiri. Seperti varietas Towuti memiliki

keunggulan dalam jumlah malai per tanaman, namun tidak sebagus varietas Situ

Patenggang.

Berdasarkan gambaran dari latar belakang tersebut, penulis telah

mengadakan penelitian yang berjudul “Perbedaan Volume Penyiraman terhadap

Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Varietas Padi Gogo (Oryza sativa L.) pada

Media Gambut”.

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1) Pengaruh volume penyiraman terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo

pada media gambut.

2) Pengaruh perbedaan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil padi gogo pada

media gambut.

3) Interaksi antara volume penyiraman dan varietas padi gogo pada media

gambut.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1) Menambah pengetahuan tentang perbedaan volume penyiraman terhadap

pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi gogo pada media gambut.



2) Mengetahui perbedaan pertumbuhan dan hasil padi gogo pada berbagai

varietas yang ditanam pada media gambut.

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah:

1) Ada beberapa varietas padi gogo yang tanggap terhadap volume pemberian

air yang berbeda pada media gambut.

2) Terdapat perbedaan pengaruh beberapa varietas tanaman padi gogo terhadap

pertumbuhan dan hasil padi gogo pada media gambut.


