
BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Keadaan Lokasi Penelitian dan Waktu Tanam 

Penelitian ini dilaksanakan pada lokasi, yaitu lahan sawah dengan beririgasi teknis, di 

dukuh Seling, desa Karang Jati, kecamatan Wonosegoro, kabupaten Boyolali dengan luas 

lahan 1.708 m
2
. Lahan sawah ini berada pada ketinggian 212 m dpl. Pada lahan sawah 

beririgasi teknis, ditanami padi varietas IR 64. Secara umum kecamatan Wonosegoro dan 

memiliki jenis tanah litosol dan grumosol, ketinggian wilayah 400-700 m dpl dan purata 

curah hujan 1500 – 2000 mm per tahun. 

Djaenuddin dkk (2003) menyatakan bahwa daerah yang cocok ditanami padi memiliki 

suhu udara 24
o
C-29

o
C dan purata curah hujan sebesar 1500-2500 mm tahun. Dari pustaka 

tersebut, menunjukkan bahwa tanaman padi sangat sesuai ditanam di kecamatan 

Wonosegoro, karena di kecamatan Wonosegoro memiliki suhu 24
o
C-29

o
C. Berdasarkan 

ramalan pranata mangsa yang dilakukan oleh Pusat Studi Sistem Informasi Permodelan dan 

Mitigasi Tropis (SIMITRO), waktu tanam padi yang sesuai di daerah itu adalah pada bulan 

Oktober 2016 sampai bulan Januari 2017, yang dalam kalender pranata mangsa bulan-bulan 

tersebut masuk ke dalam mangsa kelima (kalima) sampai mangsa kedelapan (kawolu). 

Menurut Doljoeni (1997), mangsa kelima (kalima) dan keenam (kaenem) masuk dalam 

mangsa Labuh, yang mana hujan mulai turun, musim buah-buahan mulai tua dan petani 

mulai menggarap sawah. Dalam hal ini tanaman padi sesuai untuk ditanam pada mangsa 

kelima (kalima) dan keenam (kaenem). 

 

4.2. Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas yang dilakukan merupakan data pendukung dalam penelitian ini. 

Hasil pengamatan selintas tidak diuji secara statistik dan digunakan untuk melengkapi hasil 

pengamatan utama. Pengamatan selintas meliputi umur pencapaian pada setiap stadia atau 

tahapan pertumbuhan tanaman padi. Pengamatan selintas disajikan pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1. Data Suhu Udara dan Pencapaian Stadia Tanaman Padi di desa Karang Jati 

kecamatan Wonosegoro, kabupaten Boyolali 

Stadia 

Tanaman Padi  

desa Karang Jati 

Suhu Udara Min 

(
o
C) 

Suhu Udara Maks 

(
o
C) 

Pencapaian Stadia 

(HPT) 

T 0 25 29 3 

T 1 27 32 13 

T 2 24 30 20 

T 3 24 31 22 

T 4  26 29 27 

T 5  25 32 46 

T 6 26 32 58 

T 7 25 32 65 

T 8 25 31 73 

T 9  26 29 93 
Keterangan:  HPT adalah hari pindah tanam dari persemaian, dan  kondisi hujan diamati pada setiap 

stadia pertumbuhan tanaman padi. T adalah tahapan atau stadia pada tanaman padi. T 0 – T 3 

merupakan stadia vegetatif. T 4 - T 6 merupakan stadia generatif (pembungaan). T 7 – T 9 

merupakan stadia generatif (pematangan).  

   

Berdasarkan Tabel 4.1. pengamatan pertumbuhan tanaman padi setelah pindah tanam 

pada lahan sawah beririgasi teknis diawali pada stadia vegetatif (tahap 1). Tahap ini terjadi 

pada umur tiga belas hari setelah pindah tanam (HPT) mangsa kelima (kalima).                      

Pencapaian tahap 1 ditandai dengan munculnya kecambah pada benih tanaman padi sampai 

hampir keluarnya anakan pertama. Tahap 2 sampai tahap 3 merupakan tahap pertumbuhan 

vegetatif, yang ditandai dengan anakan mulai terbentuk sampai pada pemanjangan batang dan 

sekaligus merupakan tahap akhir pembentukan anakan. Pertumbuhan generatif pada lahan 

sawah ini sedikit lebih cepat mencapai fase produktif (tahap 4-5) karena pemupukan pertama 

yang kelebihan pupuk P. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sarief (1986) bahwa unsur P dapat 

merangsang pertumbuhan akar tanaman muda, mempercepat pembungaan dan pemasakan 

buah, biji atau gabah, selain itu juga berperan sebagai penyusun lemak dan protein.  

Tanaman padi yang ditanam pada lahan sawah beririgasi teknis mencapai fase 

pematangan atau stadia generatif tahap 7 pada umur 65 hari setelah pindah tanam dan 

memasuki masak morfologis (siap dipanen) pada tahap ke 9 yaitu pada umur 93 hari setelah 

pindah tanam. Pemanenan dilakukan pada saat padi memasuki tahap 9 pada umur 93 hari 

setelah pindah tanam. 

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman padi dengan varietas IR64 yang 

ditanam pada lahan sawah beririgasi teknis di dukuh Seling, desa Karang Jati, kecamatan 
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Wonosegoro, kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa umur tanaman sudah sesuai dengan 

deskrisipsi varietas (Tabel 2.1.) bila dilihat mulai dari semai sampai panen. Pada lahan sawah 

ini tidak terjadi kendala pada saat pindah tanamnya, karena ketersediaan sumber mata air 

sebagai salah satu faktor dalam pindah tanam padi sawah.  

 

4.3. Pengamatan Utama 

Pengamatan utama dibagi menjadi dua, yaitu (1) pengamatan terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman padi yang meliputi: tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, panjang 

malai, jumlah gabah isi per malai, jumlah gabah hampa per malai, bobot berangkasan basah, 

bobot berangkasan kering, bobot 1000 butir gabah, bobot gabah per petak (berukuran 2,5 m x 

2,5 m), dan bobot gabah per ha, serta (2) pengamatan jenis dan jumlah hama, jenis dan 

jumlah musuh alaminya, kejadian penyakit dan intensitas serangan patogen penyakit pada 

tanaman padi.  

Data hasil pengamatan pertumbuhan dan hasil tanaman padi dianalisis menggunakan 

Uji Sidik Ragam (ANOVA) pada taraf kepercayaan 95%. Jika terjadi perbedaan dilanjutkan 

dengan Uji Kontras Ortogonal pada taraf kepercayaan 95%. 

 

4.3.1. Pengaruh Sistem Tanam (Jajar Legowo 6:1 dan 2:1) terhadap Pertumbuhan dan 

Hasil Tanaman Padi pada Lahan Sawah Beririgasi Teknis 

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi sawah 

adalah menciptakan lingkungan tumbuh yang optimal untuk setiap fase pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Teknologi yang ditekankan bukan hanya berorientasi pada 

peningkatan hasil, tetapi juga menekankan efisiensi penggunaan sarana produksi.                     

Teknologi produksi yang sedang dikembangkan di Indonesia sekarang ini yang diharapkan 

dapat meningkatkan produksi dan efisiensi usaha tani adalah dengan menerapkan sistem 

tanam jajar legowo.  

Menurut Bobihoe (2013) bahwa sistem tanam jajar legowo merupakan suatu upaya 

pengelolaan tanaman padi dengan pola tanam yang terdiri dari beberapa barisan tanaman 

yang diselingi satu barisan kosong. Sistem tanam jajar legowo 6:1, menerapkan pola tanam 

yang setiap enam barisan tanaman padi diselingi satu barisan kosong, sedangkan sistem 

tanam jajar legowo 2:1, menerapkan pola tanam yang setiap dua barisan tanaman diselingi 

satu barisan kosong.  

Penanaman tanaman padi di desa Karang Jati dilakukan pada mangsa kelima (kalimo), 

langsung setelah selesai pemanenan padi musim tanam satu (MT 1). Pengolahan lahan sawah 
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beririgasi teknis dilakukan dengan menggunakan traktor. Petani di lahan sawah ini menanam 

padi secara serentak dengan satu macam varietas, yaitu varietas IR 64, dengan tiga bibit yang 

dipindah tanamkan per lubang tanam. Sepanjang tahun penanaman padi di lahan sawah 

beririgasi teknis ini dilakukan tanpa rotasi tanaman atau petani menyebut pola tanamnya 

adalah padi-pari-pantun. Hal ini diduga mengakibatkan siklus hidup hama dan patogen 

penyakit tanaman padi tidak dapat terputus, karena selalu tersedia tanaman padi sebagai 

sumber makanannya. Menurut Abdulrachman, dkk (2013) menanam padi dengan satu 

varietas secara seretak bertujuan untuk memudahkan dalam pengaturan irigasi, lebih efisien 

dalam penggunaan alat mesin pertanian, memudahkan pengendalian organisme pengganggu 

tanaman (OPT), dan memudahkan pemanenan. 

Berdasarkan kalender pranata mangsa yang dibuat oleh Pusat Studi Simitro, 

penanaman padi pada lahan sawah beririgasi teknis termasuk pada mangsa kelima (kalima) 

dan pemanenan termasuk pada mangsa ketujuh (kapitu). Menurut Wiriadiwangsa (2005) 

bahwa mangsa kelima ciri-cirinya musim hujan turun, pohon asam bertunas, dan pohon 

kunyit memunculkan daun mudanya, sedangkan mangsa ketujuh ciri-cirinya terjadi banjir, 

badai dan longsor, dan mangsa kawolu memiliki ciri: tanah diberakan, karna banyak muncul 

OPT. Dari ciri-ciri mangsa tersebut, mangsa kalima adalah yang sesuai waktunya untuk 

mulai menanam padi, sedangkan pemanenan yang dilakukan pada mangsa kapitu untuk 

menghindari serangan OPT. 

Hasil dan pertumbuhan tanaman padi dengan sistem tanam jajar legowo 6:1 diperoleh 

hasil lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tanam jajar legowo 2:1. Hal ini dimungkinkan 

karena populasi tanaman yang ditanam dengan jajar legowo 6:1 lebih banyak dibandingkan 

dengan jajar legowo 2:1. Yanti (2015) mengungkapkan bahwa penanaman dengan 

menggunakan sistem jajar legowo dengan dikosongkannya satu barisan tanaman dapat 

memberi pengaruh kepada barisan tanaman paling luar yang mendapat pengaruh seperti 

tanaman pinggir untuk pertumbuhan dan perkembangan perakaran dan tanaman sehingga 

hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang terletak pada barisan tengah.  

 

Hasil Uji Sidik Ragam (ANOVA) terhadap berbagai parameter pengamatan 

pertumbuhan dan hasil tanaman padi pada lahan sawah beririgasi teknis disajikan pada Tabel 

4.2. Hasil Uji Kontras Ortogonalnya disajikan pada Tabel 4.3., 4.4., dan 4.5.  

Pada Tabel 4.2., perbedaan perlakuan sistem tanam jajar legowo tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman. Hasil pengamatan tinggi tanaman relatif sesuai 

dengan deskripsi varietasnya. Menurut Yoshida (1976) varietas-varietas tanaman padi 
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berumur pendek (110-120 hari) memiliki kecenderungan tinggi tanaman yang lebih rendah, 

karena kurangnya pertumbuhan vegetatif untuk mendukung tingkat hasil yang maksimal.  

Sistem tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan per rumpun, panjang malai, 

bobot brangkasan basah, bobot brangkasan kering, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, 

bobot 1000 butir gabah, bobot gabah per petak dan bobot gabah per ha (Tabel 4.2.).  

 

Tabel 4.2. Hasil Uji Sidik Ragam (ANOVA) pada Jajar Legowo 6:1 versus 2:1   

 

Parameter Pengamatan Satuan F Hitung 
F Tabel 

0,05% 
KK (%) 

Tinggi Tanaman cm 1,47
ns

 2,47 0,01 

Jumlah Anakan per Rumpun buah 8,38
*
 2,47 0,06 

Panjang Malai cm 3,35
*
 2,47 0,02 

Bobot Brangkasan Basah g 6,05
*
 2,47 0,33 

Bobot Brangkasan Kering  g 3,66
*
 2,47 0,18 

Jumlah Gabah Isi butir 11,98
*
 2,47 0,16 

Jumlah Gabah Hampa butir 17,56
*
 2,47 0,19 

Bobot 1000 Butir Gabah g 23,58
*
 2,47 0,02 

Bobot Gabah per Petak kg 13,31
*
 2,47 0,01 

Bobot Gabah per ha ton 13,26
*
 2,47 0,02 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, dan ns adalah tidak berbeda 

nyata 

 

Tabel 4.3. Hasil Uji Kontras Ortogonal pada Jajar Legowo 6:1 versus 2:1   

 

Pengamatan Satuan 

Nilai Rataan 
F 

Hitung 

F 

Tabel 

0,05% 

KK 

(%) 
Jajar Legowo 

6:1 2:1 

Tinggi Tanaman cm 117,30 116,85 3,21
ns

 3,94 0,01 

Jumlah Anakan per Rumpun buah 14,37 12,85 11,47
*
 3,94 0,06 

Panjang Malai cm 19,96 19,25 7,94
*
 3,94 0,02 

Bobot Brangkasan Basah g 144,52 177,58 15,44
*
 3,94 0,33 

Bobot Brangkasan Kering  g 33,54 38,43 4,81
*
 3,94 0,18 

Jumlah Gabah Isi butir 72,97 60,34 23,51
*
 3,94 0,16 

Jumlah Gabah Hampa butir 33,86 50,81 48,58
*
 3,94 0,19 

Bobot 1000 Butir Gabah g 28,69 27,97 4,46
*
 3,94 0,02 

Bobot Gabah per Petak kg 4,30 3,86 34,68
*
 3,94 0,01 

Bobot Biji per ha ton 6,88 6,17 34,52
*
 3,94 0,02 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, dan ns adalah tidak berbeda nyata 
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Pada Tabel 4.3. menunjukkan tinggi tanaman padi yang ditanam dengan sistem jajar 

legowo 6:1 lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditanam dengan sistem tanam jajar 

legowo 2:1. Kecenderungan tersebut mengindikasi adanya pengaruh kerapatan tanaman pada 

baris pinggir di dalam barisan legowo, sehingga terjadi persaingan diantara tanaman dalam 

memperoleh faktor-faktor untuk pertumbuhan tanaman (Hamdani dan Sri, 2014).                            

Jumlah anakan per rumpun yang semakin banyak mengakibatkan jumlah malai yang semakin 

banyak. Pada kondisi lingkungan yang optimum mengakibatkan fotosintat yang ditranslokasi 

ke limbun (bulir) semakin tinggi, sehingga jumlah gabah isi dan bobot 1000 butir gabah 

semakin meningkat. Jumlah gabah isi yang meningkat berpengaruh pada jumlah gabah 

hampa yang menurun. Jumlah tanaman per petak, jumlah gabah isi dan bobot 1000 butir 

gabah yang lebih tinggi mempengaruhi bobot gabah per petak yang lebih tinggi pada sistem 

tanam jajar legowo 6:1 dibandingkan dengan jajar legowo 2:1. Bobot gabah per ha pada 

sistem tanam jajar legowo 6:1 lebih tinggi dibandingkan dengan jajar legowo 2:1 (Tabel 4.3.).  

Jumlah anakan akan maksimal apabila tanaman memiliki sifat genetik yang baik 

ditambah dengan keadaan lingkungan yang menguntungkan atau sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman, yang kemudian anakan akan berkembang lebih lanjut dan 

menghasilkan malai. Jumlah gabah isi disebabkan oleh pembagian hasil fotosintesis 

(fotosintat) yang lebih efisien untuk pengisian bulir malai (Sari, 2009 dan Husna, 2010). 

Pengisian gabah isi ini terlihat pada sistem tanam jajar legowo 6:1 lebih tinggi daripada jajar 

legowo 2:1               (Tabel 4.3.).      

Bobot brangkasan basah dan bobot brangkasan kering tanaman padi juga berbeda 

nyata. Hal ini diduga fotosintat banyak disimpan pada bagian vegetatif tanaman dan relatif 

rendah yang ditranslokasikan ke bagian generatif tanaman. Menurut Lakitan (2015) antara 

organ atau jaringan limbun terjadi kompetisi, yang mana limbun dapat memanfaatkan bahan 

terlarut (menyerap sukrosa) dari floem akan berpeluang lebih besar untuk memperoleh bahan 

terlarut tambahan.     

Tinggi rendahnya bobot gabah tergantung dari banyak atau tidaknya bahan kering 

yang terkandung dalam gabah. Bahan kering ini diperoleh dari hasil fotosintesis (fotosintat).             

Bobot gabah per petak dipengaruhi jumlah anakan yang berhasil membentuk malai, jumlah 

gabah per malai,dan bobot 1000 butir gabah (Yuhelmi, 2002, Wahyuni, dkk, 2004, dan 

Rahmini,dkk, 2011). Bobot gabah per ha dipengaruhi oleh bobot gabah per petak. 
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4.3.1.1. Pengaruh Sistem Tanam Jajar Legowo 6:1 yang Diberi Insektisida (A1) vs yang 

tidak Diberi Insektisida (A2) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi 

pada Lahan Sawah Beririgasi Teknis  

Sistem tanam jajar legowo 6:1 yang diberi insektisida dibandingkan dengan yang 

tidak diberi insektisida menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, 

panjang malai, bobot brangkasan basah, bobot brangkasan kering dan bobot 1000 butir 

gabah, tetapi berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan per rumpun, jumlah gabah isi, 

jumlah gabah hampa, bobot gabah per petak, dan bobot gabah per ha (Tabel 4.4.). Menurut 

Harun, dkk (2010) bahwa jumlah anakan per rumpun yang semakin banyak mengakibatkan 

jumlah malai yang semakin banyak. Pada kondisi lingkungan yang optimum mengakibatkan 

fotosintat yang ditranslokasikan ke limbun relatif semakin tinggi, sehingga jumlah gabah isi 

meningkat, dan akhirnya meningkatkan bobot gabah per petak dan bobot gabah per ha. 

 

Tabel 4.4. Hasil Uji Kontras Ortogonal Penanaman dengan Sistem                                           

Jajar Legowo 6:1 yang Diberi Insektisida (A1) vs Jajar Legowo 6:1 

yang Tidak Diberi Insektisida (A2) terhadap Pertumbuhan dan Hasil 

Tanaman Padi pada Lahan Sawah Beririgasi Teknis 

 

Parameter Pengamatan Satuan 
Nilai Rataan 

F Hitung 
F Tabel 

0,05% 

KK 

(%) A1 vs A2 

Tinggi Tanaman cm 117,37 117,24 0,19
ns

 3,94 0,01 

Jumlah Anakan per Rumpun buah 13,20 15,54 13,60
*
 3,94 0,06 

Panjang Malai cm 18,99 19,50 2,00
ns

 3,94 0,02 

Bobot Brangkasan Basah g 173,23 181,92 0,53
ns

 3,94 0,33 

Bobot Brangkasan Kering  g 30,54 36,53 3,61
ns

 3,94 0,18 

Jumlah Gabah Isi butir 66,48 79,46 12,43
*
 3,94 0,16 

Jumlah Gabah Hampa butir 54,40 47,51 3,95
*
 3,94 0,19 

Bobot 1000 Butir Gabah g 27,74 28,20 0,90
 ns

 3,94 0,02 

Bobot Gabah per Petak kg 4,19 4,42 4,71
*
 3,94 0,01 

Bobot Gabah per ha ton  6,70  7,06  4,67
*
 3,94 0,02 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, dan ns adalah tidak berbeda nyata. 

A1 adalah Sistem Tanam Jarwo 6:1 yang Diberi Insektisida; A2 adalah Sistem Tanam Jarwo 6:1 

yang tidak Diberi Insektisida. 
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4.3.1.2. Pengaruh Sistem Jajar Legowo 2:1 yang Diberi Insektisida (B1) vs yang Tidak 

Diberi Insektisida (B2) terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi pada 

Lahan Sawah Beririgasi Teknis 

Sistem tanam jajar legowo 2:1 yang diberi insektisida tidak berbeda nyata dengan 

yang tidak diberi insektisida terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan per rumpun, panjang 

malai, bobot brangkasan basah, bobot brangkasan kering, jumlah gabah isi, jumlah gabah 

hampa, bobot gabah per petak dan bobot gabah per ha. Sistem tanam jajar legowo 2:1 yang 

diberi insektisida menunjukkan pengaruh nyata dibandingkan yang tidak diberi insektisida 

terhadap bobot 1000 butir gabah (Tabel 4.5.). Menurut Husna (2010) menyatakan bahwa 

hasil gabah per satuan luas sangat ditentukan oleh jumlah gabah bernas pada setiap malai, 

jumlah malai per rumpun dan populasi tanaman per satuan luas.  

 

Tabel 4.5. Hasil Uji Kontras Ortogonal Penanaman Padi dengan Sistem                                         

Jajar Legowo 2:1 dan yang Diberi Perlakuan Insektisida (B1) vs Jajar 

Legowo 2:1 dan yang tidak Diberi Perlakuan Insektisida (B2) terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi pada Lahan Sawah Beririgasi 

Teknis 

 

Parameter Pengamatan Satuan 
Nilai Rataan 

F Hitung 
F Tabel 

0,05% 

KK 

(%) B1 vs B2 

Tinggi Tanaman cm 116,87 116,83 0,01
ns

 3,94 0,01 

Jumlah Anakan per Rumpun buah 12,76 12,94 0,08
ns

 3,94 0,06 

Panjang Malai cm 20,02 19,91 0,09
ns

 3,94 0,02 

Bobot Brangkasan Basah g 135,71 153,33 2,19
ns

 3,94 0,33 

Bobot Brangkasan Kering  g 35,90 40,96 2,57
ns

 3,94 0,18 

Jumlah Gabah Isi butir 60,37 60,31 0,00
ns

 3,94 0,16 

Jumlah Gabah Hampa butir 33,15 34,58 0,17
ns

 3,94 0,19 

Bobot 1000 Butir Gabah g 30,20 27,18 39,91
*
 3,94 0,02 

Bobot Gabah per Petak kg 3,90 3,82 0,53
ns

 3,94 0,01 

Bobot Gabah per ha ton 6,24 6,10 0,59
ns

 3,94 0,02 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, dan ns adalah tidak berbeda nyata. 

B1 adalah Sistem Tanam Jajar Legowo 2:1 yang Diberi Insektisida; B2 adalah Sistem 

Tanam Jajar Legowo 2:1 yang tidak Diberi Insektisida. 

 

4.3.1.3. Hama dan Musuh Alami Tanaman Padi di Lahan Sawah Beririgasi Teknis 

Hama tanaman padi yang ditemukan pada lahan penelitian ditemukan adalah: (1) 

keong - Pila ampullacea (-: Ampullariidae), (2) Jangkrik - Gryllus bimaculatus (Orthoptera: 

Gryllidae), (3) Belalang - Oxya hyla intricate (Orthoptera: Acrididae), (4) Ulat penggulung 
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daun - Cnaphalocrocis sp. (Lepidoptera: Pyralidae), dan (5) Walang sangit - Leptocorisa 

acuta (Hemiptera: Alydidae).  

Hama 

 

       Pila ampullacea 
 

Gryllus bimaculatus  Oxya hyla intricate  

 

Cnaphalocrocis sp.  
 

Leptocorisa acuta  

  

Gambar 4.1. Hama yang ditemukan di lahan penelitian 

 

Pada perlakuan jajar legowo 6:1 yang diberi insektisida (A1) jumlah hama pada stadia 

pertumbuhan ditemukan empat spesies hama, pada stadia produktif ditemukan lima spesies 

hama, sedangkan pada stadia pematangan ditemukan hanya satu spesies hama (Tabel 4.6.). 

Pada perlakuan jajar legowo 6:1 yang tidak diberi insektisida (A2) jumlah hama pada stadia 

pertumbuhan ditemukan tiga spesies hama, pada stadia produktif ditemukan empat spesies 

hama, sedangkan pada stadia pematangan ditemukan hanya satu spesies hama (Tabel 4.6.).  

Pada perlakuan jajar legowo 2:1 yang diberi insektisida (B1) jumlah organisme 

pengganggu tanaman (OPT) pada stadia pertumbuhan ditemukan empat spesies hama, pada 

stadia produktif ditemukan empat spesies hama., sedangkan pada stadia pematangan 

ditemukan hanya satu spesies hama (Tabel 4.7.). Pada perlakuan jajar legowo 2:1 tidak diberi 

insektisida (B2) jumlah hama pada stadia pertumbuhan ditemukan lima spesies hama, pada 

stadia produktif ditemukan empat spesies hama, sedangkan pada stadia pematangan 

ditemukan hanya satu spesies hama. Populasi relatif banyak adalah belalang dan walang 

sangit dan muncul pada saat stadia vegetatif (pertumbuhan) dan stadia produktif (Tabel 4.7). 
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Tabel 4.6. Jumlah Spesies dan Individu Hama pada Setiap Stadia pada Jajar Legowo 

6:1 yang Diberi Insektisida (A1) dan Jajar Legowo 6:1 yang tidak Diberi 

Insektisida (A2) 

 

Jenis Hama 

Jumlah Individu Hama 

A1 A2 

Stadia 

Pertumbuha

n 

Stadia 

Produkti

f 

Stadia 

Pematangan  

Stadia 

Pertumbuhan 

Stadia 

Produkti

f 

Stadia 

Pematanga

n  

Keong  

Pila ampullacea 

 (-: Ampullariidae) 

30 25 5 19 20 3 

Jangkrik  

Gryllus bimaculatus  

(Orthoptera: Gryllidae) 

3 2 0 0 0 0 

Belalang  

Oxya hyla intricate  

(Orthoptera: Acrididae) 

31 89 0 32 95 0 

Ulat penggulung daun  

Cnaphalocrocis sp.  

(Lepidoptera: Pyralidae) 

8 11 0 9 8 0 

Walang sangit  

Leptocorisa acuta   

(Hemiptera: Alydidae) 

0 96 0 0 98 0 

 

Tabel 4.7. Jumlah Spesies dan Individu Hama pada Setiap Stadia pada Jajar Legowo 

2:1 yang Diberi Insektisida (B1) dan Jajar Legowo 2:1 yang tidak Diberi 

Insektisida (B2) 

 

Jenis Hama 

Jumlah Individu Hama 

B1 B2 

Stadia 

Pertumbuha

n 

Stadia 

Produkti

f 

Stadia 

Pematangan  

Stadia 

Pertumbuhan 

Stadia 

Produkti

f 

Stadia 

Pematanga

n  

Keong  

Pila ampullacea 

 (-: Ampullariidae) 

25 21 5 19 23 5 

Jangkrik  

Gryllus bimaculatus  

(Orthoptera: Gryllidae) 

4 0 0 4 0 0 

Belalang  

Oxya hyla intricate 

 (Orthoptera: 

Acrididae) 

22 90 0 27 95 0 

Ulat penggulung daun 

 Cnaphalocrocis sp.  

(Lepidoptera: 

Pyralidae) 

18 15 0 15 11 0 

Walang sangit  

Leptocorisa acuta   

(Hemiptera: Alydidae) 

0 90 0 0 92 0 
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Tabel 4.8. Nilai Korelasi antara Jumlah Hama Walang Sangit dengan Bobot Gabah              

per Petak 

Perlakuan 
Jumlah Walang Sangit 

(ekor) 

Rata-Rata Bobot 

Biji Per Petak 

Korelasi 

(r) 

Jarwo 2 : 1 + Insektisida 91 3.86 -1 

Jarwo 2 : 1 - Insektisida 97 4.30 1 

    
Perlakuan 

Jumlah Walang Sangit 

(ekor) 

Rata-Rata Bobot 

Biji Per Petak 

Korelasi 

(r) 

Jarwo 6 : 1 + Insektisida 91 3.86 -1 

Jarwo 6 : 1 - Insektisida 97 4.30 1 

 

Berdasarkan Tabel 4.8. diketahui nilai korelasi antara jumlah hama walang sangit 

terhadap bobot gabah per petak pada jajar legowo 2:1 yang diberi insektisida dan jajar legowo 

6:1 yang diberi insektisida adalah -1, sedangkan jumlah hama walang sangit pada bobot gabah 

per petak pada jajar legowo 2:1 yang tidak diberi insektisida dan jajar legowo 6:1 yang diberi 

insektisida adalah +1. Hal ini dapat dikatakan terjadi korelasi positif antara kehadiran hama 

walang sangit dengan penurunan bobot gabah per petak pada petak yang tidak diberi 

insektisida.  

Dominggo, dkk. (1982, dalam Qomarodin 2006) mengatakan bahwa walang sangit 

menyerang pada saat tanaman padi mulai masak susu. Dari hasil pengamatan, gejala yang 

ditimbulkan akibat serangan walang sangit adalah adanya titik berwarna coklat pada bulir 

yang telah dihisap cairannya (Gambar 4.2.). Serangan walang sangit berdampak pada bulir 

padi yang tidak terisi penuh dan terjadinya perubahan warna gabah (grain discoloration) 

(Gambar 4.3.).     

 

Gambar 4.2. Serangan hama walang sangit pada tanaman padi 
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Gambar 4.3. Pemasangan perangkap kepiting atau yuyu 

 

Serangan walang sangit berdampak negatif meningkatkan gabah hampa, penurunan 

jumlah gabah bernas yang akhirnya menurunkan hasil panen per satuan luas                         

(Kalshoven, 1981). Pengendalian hama walang sangit pada lahan penelitian dilakukan dengan 

memasang perangkap ketam (yuyu) yang telah mati dan membusuk pada tepi-tepi lahan dan 

setelah walang sangit berkumpul pada umpan itu dilakukan penyemprotan insektisida.                

Banyak jenis serangga yang tertarik pada bau-bauan busuk yang dipancarkan oleh umpan 

perangkap yang dipakai sebagai pengendalian. Zat yang dihasilkan dari bau busuk tersebut 

pada dasarnya adalah senyawa kimia yang mudah menguap. Dengan pemasangan umpan 

perangkap ini bisa menjadi pengecoh bagi walang sangit sehingga dapat mengurangi 

kerusakan bulir (gabah) padi (Sanjaya, 1970).  

 

Musuh alami yang ditemukan pada lahan penelitian ditemukan adalah: (1) Laba-laba 

serigala - Lycosa spp. (Araneae: Lycosidae), (2) Laba-laba -Tetragnathidae sp. (Araneae: -), 

(3) Capung kuning - Orthetrum cancellatum (Odonata: Epiophlebiidae), (4) Capung perut 

pipih - Orthetrum sabina (Odonata: Epiophlebiidae), (5) Capung merah - Orthetrum 

testaceum (Odonata: Epiophlebiidae), (6) Serangga Parasitoid Ichneumonidae (Hymenoptera: 

Ichneumonidae), (7) Kumbang koksi - Coccinella transversalis (Coleoptera: Coccinellidae), 

dan (8) Belalang sembah - Hierodula patellifera (Mantodea: Mantidae).  

Musuh Alami 

 

 
Lycosa spp. 

 

Tetragnathidae sp. Orthetrum cancellatum 
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Orthetrum sabina 
 

Orthetrum testaceum 

 
Serangga Parasitoid 

Ichneumonidae 

Coccinella transversalis Hierodula patellifera  

Gambar 4.4. Musuh Alami yang ditemukan di lahan penelitian 

 

Pada perlakuan jajar legowo 6:1 yang diberi insektisida (A1), jumlah musuh alami 

pada stadia pertumbuhan ditemukan lima spesies musuh alami, pada stadia produktif 

ditemukan enam spesies musuh alami, sedangkan pada stadia pematangan ditemukan tiga 

spesies musuh alami (Tabel 4.9.). Pada perlakuan jajar legowo 6:1 yang tidak diberi 

insektisida (A2) jumlah musuh alami pada stadia pertumbuhan ditemukan lima spesies musuh 

alami, pada stadia produktif ditemukan enam spesies musuh alami, sedangkan pada stadia 

pematangan ditemukan lima spesies musuh alami. 

Pada perlakuan jajar legowo 2:1 yang diberi insektisida (B1) jumlah musuh alami 

pada stadia pertumbuhan ditemukan enam spesies musuh alami, pada stadia produktif 

ditemukan tujuh spesies musuh alami, sedangkan pada stadia pematangan ditemukan empat 

spesies musuh alami (Tabel 4.10.). Pada perlakuan jajar legowo 2:1 yang tidak diberi 

insektisida (B2) jumlah musuh alami pada stadia pertumbuhan ditemukan empat spesies 

musuh alami, pada stadia produktif ditemukan empat spesies musuh alami, sedangkan pada 

stadia pematangan ditemukan tiga spesies musuh alami. 
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Tabel 4.9. Jumlah Spesies dan Individu Musuh Alami pada Setiap Stadia pada Jajar 

Legowo 6:1 yang Diberi Insektisida (A1) dan Jajar Legowo 6:1 yang tidak 

Diberi Insektisida (A2) 

 

Jenis Musuh Alami 

Jumlah Populasi Musuh Alami 

A1 A2 

Stadia 

Pertumbuhan 

Stadia 

Produktif 

Stadia 

Pematangan  

Stadia 

Pertumbuhan 

Stadia 

Produktif 

Stadia 

Pematangan  

Laba-laba serigala  

Lycosa spp.  

(Araneae: Lycosidae) 

18 12 3 16 8 2 

Laba-laba  

Tetragnathidae sp.  

(Araneae: -) 

5 3 1 2 3 2 

Capung kuning  

Orthetrum cancellatum  

(Odonata: Epiophlebiidae) 

4 3 0 3 3 1 

Capung perut pipih  

Orthetrum sabina  

(Odonata: Epiophlebiidae) 

2 2 4 3 3 2 

Capung merah  

Orthetrum testaceum  

(Odonata: Epiophlebiidae) 

4 2 0 4 2 1 

Serangga Parasitoid 

Ichneumonidae  

(Hymenoptera: 

Ichneumonidae) 0 16 0 0 20 0 
Kumbang koksi  

Coccinella transversalis  

(Coleoptera: 

Coccinellidae) 0 0 0 0 0 0 
Belalang sembah  

Hierodula patellifera  

(Mantodea: Mantidae) 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 4.10. Jumlah Spesies dan Individu Musuh Alami pada Setiap Stadia pada Jajar 

Legowo 2:1 yang Diberi Insektisida (B1) dan Jajar Legowo 2:1 yang tidak 

Diberi Insektisida (B2) 

 

Jenis Musuh Alami 

Jumlah Populasi Musuh Alami 

B1 B2 

Stadia 

Pertumbuhan 

Stadia 

Produktif 

Stadia 

Pematangan  

Stadia 

Pertumbuhan 

Stadia 

Produktif 

Stadia 

Pematangan  

Laba-laba serigala  

Lycosa spp. 

 (Araneae: Lycosidae) 

20 13 5 15 12 4 

Laba-laba  

Tetragnathidae sp.  

(Araneae: -) 

2 4 2 4 3 3 

Capung kuning  

Orthetrum cancellatum  

(Odonata: Epiophlebiidae) 

1 0 2 2 0 2 

Capung perut pipih  

Orthetrum sabina  
5 2 0 2 4 0 
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(Odonata: Epiophlebiidae) 

Capung merah  

Orthetrum testaceum  

(Odonata: Epiophlebiidae) 

1 0 2 0 0 0 

Serangga Parasitoid 

Ichneumonidae  

(Hymenoptera: Ichneumonidae) 0 20 0 0 16 0 
Kumbang koksi  

Coccinella transversalis 

(Coleoptera: Coccinellidae) 2 2 0 0 0 0 
Belalang sembah 

Hierodula patellifera 

(Mantodea: Mantidae) 0 1 0 0 0 0 

 

4.3.1.4. Penyakit Tanaman Padi di Lahan Sawah Beririgasi Teknis  

Gejala penyakit yang ditemukan pada tanaman padi disajikan pada Gambar 4.5., 4.6., 

dan 4.7. Menurut Semangun (1990) gejala bercak daun 1 (disebut leaf blast) dan patah leher 

yang mirip dengan yang terlihat pada Gambar 4.5. dan 4.6. disebabkan oleh Pyricularia 

oryzae, sedangkan gejala bercak daun 2 yang mirip dengan yang terlihat pada Gambar 4.7. 

disebabkan oleh Helminthosporium oryzae.  

Pada perlakuan jajar legowo 6:1 (A1 dan A2) terlihat bahwa intensitas serangan 

patogen penyakit bercak daun 1 tanaman padi mencapai 4,0 %, patogen penyakit bercak daun 

2 mencapai 0,4 %, dan patogen penyakit patah leher mencapai 1,6 % (Tabel 4.11.).                           

Pada perlakuan jajar legowo 2:1 (B1 dan B2) terlihat bahwa intensitas serangan patogen 

penyakit bercak daun 1 tanaman padi mencapai 4,0 % sampai 3,2 %, patogen penyakit bercak 

daun 2 mencapai 0,4 % sampai 0,8 %, patogen penyakit patah leher mencapai 0,4 %                        

(Tabel 4.11.). 

 

Tabel 4.11. Intensitas Serangan Patogen Penyakit Bercak Daun 1, Penyakit Bercak 

Daun 2, dan Penyakit Patah Leher 

 

Perlakuan  

Intensitas Serangan Patogen 

Penyakit (%) 

Bercak 

Daun 1 

Bercak 

Daun 2 

Patah 

Leher 

Jajar legowo 6:1 yang diberi insektisida          (A1) 4,0 0,4 1,6 

Jajar legowo 6:1 yang tidak diberi insektisida (A2) 4,0 0,4 1,6 

Jajar legowo 2:1 yang diberi insektisida          (B1) 4,0 0,4 0,4 

Jajar legowo 2:1 yang tidak diberi insektisida (B2) 3,2 0,8 0,4 
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Gambar 4.5. Gejala Penyakit Bercak Daun 1 pada Tanaman Padi 

 

 

Gambar 4.6. Gejala Penyakit Patah Leher pada Tanaman Padi 

 

  

Gambar 4.7. Gejala Penyakit Bercak Daun 2 pada Tanaman Padi 

 

Gejala bercak daun 1 (leaf blast) berbentuk bercak-bercak jorong dengan ujung-ujung 

runcing. Pusat bercak berwarna kelabu atau keputih-putihan dan biasanya mempunyai tepi 

coklat atau coklat kemerahan. Gejala penyakit dapat timbul pada daun, batang, malai dan 

gabah. Kelebihan pupuk N pada saat pemupukan dapat menyebabkan kerentanan tanaman 

pada penyakit. Pengendalian penyakit bercak daun 1 dapat dilakukan dengan cara menanam 

varietas padi yang tahan terhadap penyakit ini dan melakukan pemupukan seimbang 

(Semangun, 1990). 
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Gejala penyakit patah leher tanaman padi ditemukan pada stadia pematangan (tahap 

7) dilahan sawah beririgasi teknis (Gambar 4.6). Serangan penyakit patah leher dapat 

menimbulkan kerugian besar, karena hampir semua biji pada malai hampa.                         

Pengendalian penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menanam varietas padi yang tahan 

terhadap penyakit ini dan melakukan pemupukan seimbang (Semangun, 1990). 

 

Gejala penyakit bercak daun 2 ditemukan pada lahan sawah irigasi teknis pada stadia 

pematangan padi (tahap 8) (Gambar 4.7.). Gejala yang nampak pada daun tanaman adalah 

bercak-bercak coklat memanjang. Pengendalian dari penyakit bercak daun 2 ini yaitu dengan 

sanitasi lingkungan dan pergiliran tanaman, sehingga akan dapat membunuh jamur yang 

bertahan didalam tanah (Semangun, 1990). 

 


