
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman penting dan merupakan

komoditi strategis. Padi yang menghasilkan beras merupakan makanan pokok

terpenting bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Tanaman pangan masih perlu

menjadi prioritas utama dalam pengembangan pertanian, karena kebutuhan

pangan nasional belum terpenuhi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau

ada kenaikan harga beras atau kurangnya stok beras nasional akan berdampak

negatif bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di negara ini. (Mamarimbing,

2003).

Produksi padi tahun 2012 diperkirakan sebesar 68,59 juta ton Gabah

Kering Giling (GKG) atau naik sebesar 2,84 juta ton (4,31%) dibandingkan 2011.

Kenaikan produksi ini diperkirakan terjadi di Jawa sebesar 1,59 juta ton dan luar

Jawa sebesar 1,25 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena adanya perkiraan

peningkatan luas panen seluas 237,30 ribu ha (1,80%) dan produktivitas 1,23

kuintal/ha (2,47%). Perkiraan kenaikan produksi padi tahun 2012 yang relatif

besar terdapat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan

Sumatera Selatan. Sedangkan perkiraan penurunan produksi padi tahun 2012 yang

relatif besar terdapat di Provinsi Jawa Barat, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan

Banten (BPS, 2012).

Produksi padi di Riau pada tahun 2012 diperkirakan sebesar 454.344 ton

padi GKG atau turun  81.444 ton (15,20%) di bandingkan produksi tahun 2011.

Penurunan produksi terjadi karena adanya penurunan luas panen sebesar 17.483



ha atau 12,04% disertai penurunan produktivitas sebesar 1,33 kuintal/ha (3,60%)

dibanding tahun 2011 (BPS, 2012).

Produksi beras akhir-akhir ini menghadapi berbagai kendala khususnya di

Provinsi Riau, diantaranya  penerapan teknik budidaya dan penggunaan varietas

padi yang kurang tepat. Pengolahan suatu tanaman akan berhasil karena adanya

ketersediaan dan kemampuan tanaman dalam memanfaatkan sumber daya

lingkungan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

misalnya dengan pengaturan jumlah bibit per lubang tanam dan pemilihan varietas

yang tepat. Penggunaan varietas tanaman yang tepat mempunyai pengaruh besar

terhadap tingkat produktivitas (Herawati, 2012).

Menurut Atman & Yarda (2006) perlakuan jumlah bibit per rumpun yang

sedikit menghasilkan pembentukan anakan lebih baik dibandingkan perlakuan

jumlah bibit per rumpun yang banyak sehingga pada akhirnya jumlah anakan

yang terbentuk relatif sama. Hasil penelitian Atman (2007) dengan penanaman

jumlah 1 bibit per lubang tanam memberikan hasil gabah tertinggi (5,45 ton/ha),

dimana dengan penanaman 1 bibit perlubang tanam menghasilkan panjang malai,

jumlah gabah per malai, berat 1000 biji dan hasil gabah yang lebih tinggi dari

pada penanaman 3, 5, 7, dan 9 per lubang tanam. Sedangkan menurut penelitian

Wangiyana et al. (2009) penanaman jumlah 3 bibit per lubang tanam memberikan

hasil yang lebih produktif. Penggunaan 3 bibit per lubang tanam menghasilkan

jumlah daun, jumlah anakan dan berat kering jerami yang lebih tinggi dari pada

penanaman jumlah 1 dan 2 bibit perlubang tanam, namun semua penelitian ini

dilakukan pada lahan sawah.



Provinsi Riau memiliki lahan gambut yang kini tercatat seluas lebih

kurang 5,7 juta ha. Karakteristik yang umum pada lahan gambut adalah dicirikan

dengan kandungan bahan organik yang tinggi, pH yang rendah, nilai KTK

(Kapasitas Tukar Kation) yang tinggi dan nilai KB (Kejenuhan Basa) yang

rendah, hal ini berakibat memberikan kondisi unsur hara yang rendah.

Pengembangan lahan gambut banyak menemui masalah diantarnya adalah pada

lahan gambut yang terbuka, penanaman dan pemanenan biomassa yang berulang-

ulang (tanaman non pohon) menyebabkan tanah gambut tersebut semakin miskin

unsur hara (Daryono, 2009).

Penanaman tanaman pertanian pada lahan gambut yang miskin hara ini

perlu perlakuan khusus. Selama ini lahan gambut di Provinsi Riau belum

dimanfaatkan secera optimal karena banyaknya permasalahan. Tetapi dengan

kemajuan teknologi, telah didapat bercocok tanam di lahan gambut. Bila

teknologi bercocok tanam dilahan gambut (kedalaman maksimal 4 meter) ini

berhasil diterapkan di Provinsi Riau, kemungkinan besar swasembada beras akan

tercapai (Daryono, 2009). Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang sangat

spesifik dengan kondisi yang selalu tergenang air (waterlogged). Lahan gambut

umumnya disusun oleh sisa-sisa vegetasi yang terakumulasi dalam waktu yang

cukup lama dan membentuk tanah gambut (Ritung & Wahyunto, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

mengenai jumlah bibit per lubang tanam pada beberapa varietas padi gogo pada

lahan gambut sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penulis

telah melakukan penelitian dengan judul “ Perbedaan Jumlah Bibit Per Lubang

Tanam terhadap Hasil Beberapa Varietas Padi Gogo di Lahan Gambut”.



1.2. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh jumlah bibit per lubang tanam terhadap hasil beberapa varietas padi

gogo di lahan gambut.

2. Pengaruh varietas terhadap hasil padi gogo di lahan gambut.

3. Kombinasi antara jumlah bibit dan varietas padi gogo pada lahan gambut.

1.3. Manfaat

Diharapkan setelah menyelesaikan penelitian ini dapat menambah

pengetahuan penulis tentang perbedaan jumlah bibit per lubang tanam terhadap

pertumbuhan dan hasil beberapa varietas padi gogo pada lahan gambut. Penelitian

ini juga bermanfaat untuk masyarakat terutama petani, sehingga dapat

mengaplikasikan penggunaan jumlah bibit dan varietas yang tepat pada lahan

gambut.

1.4. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh jumlah bibit per lubang tanam terhadap pertumbuhan dan

hasil padi gogo pada lahan gambut.

2. Terdapat perbedaan pengaruh beberapa varietas tanaman padi gogo terhadap

pertumbuhan dan hasil pada lahan gambut.

3. Terdapat pengaruh kombinasi antara jumlah bibit per lubang tanam dan

varietas padi gogo pada lahan gambut.


