
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu komoditas pangan terpenting 

yang ada di Indonesia, karena makanan pokok bagi masyarakat Indonesia adalah nasi yang 

berasal dari tanaman padi. Produksi padi mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 

2015 diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami 

kenaikan sebanyak 4,70 juta ton (6,64%) dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi 

tahun 2015 diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,83 juta ton dan di luar Pulau Jawa 

sebanyak 2,88 juta ton dan kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas 

panen seluas 0,51 juta ha (3,71%) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,45 ku per ha (2,82%)       

(Anonim, 2015). 

Peningkatan produksi padi di Indonesia tidak sebanding dengan laju pertambahan 

penduduk yang mengkonsumsi beras dari tanaman padi, sehingga pemerintah mengambil 

kebijakan melalui impor beras. Untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia perlu 

dikembangkan program kebijakan ketahanan pangan yang berfokus pada pembangunan 

nasional agar tercapai ketersediaan pangan nasional dengan cara meningkatkan total produksi 

padi per tahunnya. Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam meningkatkan potensi 

hasil produksi tanaman padi dengan menentukan sistem tanam, pemilihan varietas yang 

sesuai, menghindari serangan hama dan penyakit serta mengatasi potensi kekeringan yang 

berdasarkan adaptasi pola iklim. 

Peningkatan maupun penurunan produktivitas padi dapat dipengaruhi oleh beberapa 

macam faktor, diantaranya:  serangan hama, patogen penyakit, dan kekeringan. Hal ini terjadi 

akibat adanya faktor iklim yang berubah-ubah sekarang ini berdampak pada pola serangan  

hama dan patogen penyakit, sehingga menyulitkan petani dalam mengendalikan hama dan 

patogen penyakit yang menyerang tanamannya (Nurmalina, 2007).  

Untuk memprediksi produksi tanaman serta serangan hama dan patogen penyakit 

diperlukan penentuan kalender tanam. Salah satu kearifan lokal masyarakat Jawa yang 

digunakan dahulu kala sebagai salah satu pedoman penanggalan dan teknis budidaya dalam 

bercocok tanam atau ilmu Titen-Niteni yang mengkaitkan kesesuain waktu tanam dan 

keadaan cuaca yang disebut Pranata Mangsa. Para petani tradisonal menggunakan pranata 

mangsa sebagai sumber informasi untuk aktivitas usaha tani mereka disepanjang tahun 
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dengan menggunakan indikator perilaku hewan, perubahan pada tumbuhan atau tanaman dan 

perbintangan sebagai perangkat meramal secara konvensional (Wisnubroto, 1995). 

Saat ini pranata mangsa dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaannya karena 

faktor perubahan iklim global dan tidak ada lagi koreksi terhadap kalender pranata mangsa. 

Agar tetap dapat digunakan untuk menentukan periode tanam bagi petani, Pusat Studi Simitro 

(Sistem Infomasi, Permodelan dan Mitigasi Tropis) UKSW telah menciptakan suatu sistem 

informasi berupa kalender pranata mangsa dengan melakukan koreksi terhadap pranata 

mangsa terdahulu yang didasarkan pada data cuaca sekarang yang diperoleh dari BMKG 

(Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) sehingga diharapkan dapat digunakan 

sebagai pedoman bercocok tanam pada pada saat ini.  

Selain waktu tanam, hal yang menentukan keberhasilan produksi padi adalah sistem 

tanamnya. Sistem tanam yang sedang marak dikembangkan oleh pemerintah kita untuk 

meningkatkan hasil produktivitas tanaman padi adalah menggunakan sistem tanam jajar 

legowo. Petani di desa Karang Jati, Boyolali belum menerapkan sistem jajar legowo pada 

lahan sawah mereka. Sistem tanam jajar legowo merupakan cara tanam padi dengan 

mengosongkan satu barisan tanaman diantara beberapa barisan tanaman. Penerapan jajar 

legowo selain untuk mengurangi populasi tanaman, memberi peluang kepada tanaman untuk 

menghasilkan anakan yang lebih banyak, sinar matahari lebih banyak yang masuk, dan 

kelembaban diantara tanaman lebih rendah, diharapkan dapat meningkatkan produksi 

tanaman (Effendi 2009 dan Bobihoe 2013). Petani di lokasi penelitan umumnya melakukan 

pengendalian hama dengan menggunakan insektisida atau memanfaatkan kemampuan musuh 

alami yang ada. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan 

dan hasil tanaman padi yang ditanam berdasarkan penerapan kembali kalender pranata 

mangsa yang telah disesuaikan dengan kondisi iklim saat ini dan dikombinasikan dengan 

jajar legowo 6:1 dan 2:1 dan pemberian insektisida dan tanpa insektisida.  

 

1.2.Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penilitian ini bertujuan untuk: 

1. Membandingkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi yang ditanam dengan sistem tanam 

jajar legowo 6:1 dan 2:1. 

2. Mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman padi yang ditanam dengan sistem tanam jajar 

legowo 6:1 yang diberi insektisida dan yang tanpa diberi insektisida. 
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3. Mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman padi yang ditanam dengan sistem tanam jajar 

legowo 2:1 yang diberi insektisida dan yang tanpa diberi insektisida. 

1.3.Signifikansi Penelitian 

Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, 

informasi, pengetahuan dan teknologi ilmu pertanian khususnya mengenai budidaya tanaman 

padi yang mengikuti kaidah pranata mangsa yang didasarkan pada ramalan waktu tanam dari 

Pusat Studi Simitro (Sistem Informasi, Permodelan dan Mitigasi Tropis) UKSW dan 

dampaknya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi serta hama dan patogen penyakit 

yang menyerang. 

Dari segi praktisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak-pihak 

yang berkaitan dengan budidaya tanaman padi sebagai pertimbangan dalam mengendalikan 

hama dan patogen penyakit yang menyerang tanaman padi. 

1.4.Batasan Masalah 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka dalam penelitian ini 

diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Tanaman padi yang ditanam merupakan varietas IR 64 dengan tiga bibit per lubang tanam. 

2. Penanaman dilakukan di dukuh Seling, desa Karangjati, kecamatan Wonosegoro, 

kabupaten Boyolali. 

3. Penanaman dilakukan dengan mengikuti kalender pranata mangsa yang didasarkan pada 

ramalan waktu tanam Pusat Studi Sistem Informasi, Permodelan dan Mitigasi Tropis 

(SIMITRO) UKSW. 

4. Parameter pertumbuhan dan hasil tanaman adalah tinggi tanaman, jumlah anakan per 

rumpun, panjang malai, berat berangkasan basah, berat berangkasan kering, jumlah gabah 

isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir gabah, bobot gabah per petak, bobot gabah per 

ha, hama dan patogen penyakit yang menyerang, dan musuh alaminya. 
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1.5.Model Hipotetik 

 

Gambar 1.1. Model Hipotesis 

Keterangan : 

X1 : Perlakuan dengan sistem tanam jajar legowo 6:1 dengan insektisida 

X2 : Perlakuan dengan sistem tanam jajar legowo 6:1 tidak menggunakan insektisida 

X3 : Perlakuan dengan tanam jajar legowo 2:1 dengan insektisida 

X4 : Perlakuan dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 tidak menggunakan insektisida 

Y1 : Serangan hama dan patogen penyakit tanaman 

Y2 : Pertumbuhan dan hasil tanaman padi 

Z : Musuh alami yang memangsa hama  
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