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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan Indonesia dinilai belum 

kokoh. Hal ini diindikasikan oleh tingginya impor produk pangan. Hingga tahun 

2014 masalah ketahanan pangan khususnya beras menjadi persoalan besar bangsa 

Indonesia. Pada tahun 2013, impor beras mencapai 472.664,70 t dan pada tahun 

2014, impor beras mencapai 844.163,7 t. Hal ini disebabkan oleh produksi padi di 

Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan nasional. Pada tahun 2014, kebutuhan 

beras nasional mencapai 43,35 juta t, sedangkan ketersediannya hanya mencapai 

42,50 juta t (Badan Pusat Statistika, 2015). 

Program peningkatan ketahanan pangan terus diarahkan untuk dapat 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di dalam negeri dari produksi pangan 

nasional. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah melalui kegiatan peningkatan 

mutu intensifikasi, perbaikan teknologi tanaman padi, optimalisasi dan perluasan 

areal pertanian yang dapat meningkatkan produksi. Luas areal pertanian setiap 

tahunnya selalu ditingkatkan. Badan Pusat Statistika (2015) menyebutkan pada 

tahun 2014 luas lahan panen tanaman padi di Indonesia mencapai 13 juta ha dan 

pada tahun 2015 meningkat menjadi 14 juta ha tetapi produksi padi pada tahun 2015 

hanya mencapai 75 juta t maka hasil panen tanaman padi di Indonesia hanya sekitas 

5,3 t ha-1. Oleh sebab itu, peningkatan luas areal pertanian ini harus dibarengi pula 
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dengan peningkatan produksi panen padi sehingga swasembada pangan yang 

diprogamkan pemerintah dapat tercapai. 

Penggunaan Padi Tipe Baru (PTB) merupakan salah satu faktor dalam 

meningkatkan produksi padi. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian (2005), kontribusi PTB dalam peningkatan produksi padi mencapai 75% 

jika diintegrasikan dengan teknologi pengairan dan pemupukan. Petani seringkali 

menggunakan beberapa varietas padi untuk dikembangkan di lahan pertanian 

miliknya. Salah satunya adalah padi varietas IPB 3S yang akhir-akhir ini mulai 

gencar ditanam oleh sejumlah petani di dalam negeri disebabkan varietas ini 

mampu memproduksi hasil panen optimum 11,2 t ha-1 tetapi fakta dilapangan hanya 

mampu mencapai rata-rata hasil panen 7 t ha-1 (Siregar et al., 2013). Hal ini 

mungkin saja disebabkan kelemahan dari varietas tersebut yaitu anakan yang 

produktif terbilang sedikit, hanya 7-12 batang dibandingkan dengan ciherang 

mampu mengeluarkan 20 anakan. 

Beberapa faktor dalam meningkatkan produktivitas padi telah dicoba oleh 

para petani. Salah satu diantaranya adalah sistem tanam jajar legowo yang pada 

prinsipnya meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam. Sistem 

tanam ini juga memanipulasi tata letak tanaman, sehingga rumpun tanaman 

sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Tanaman padi yang berada di pinggir akan 

mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak, sehingga menghasilkan gabah lebih 

tinggi dengan kualitas yang lebih baik (Ikhwani et al., 2013).  

Tata letak tanam jajar legowo dapat berbentuk jarak tanam segi empat (bujur 

sangkar), persegi panjang maupun heksagonal atau dikenal juga dengan bentuk 
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tanam segitiga. Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kekurangan dibanding tipe 

lainnya. Salah satu kelebihannya adalah bentuk segitiga dengan jarak tanaman yang 

sama, bentuk ini memiliki lebih banyak populasi. Menurut Hatta (2011) secara 

matematika, bentuk segitiga memerlukan lahan lebih hemat (13%) dan 

menghasilkan populasi lebih banyak (15%) dibanding bentuk segi empat. Tetapi 

harus diperhatikan, bahwa semakin banyak populasi tanaman maka perebutan unsur 

hara dan sinar matahari untuk berfotosintesis yang terjadi antar tanaman semakin 

tinggi yang menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas tanaman. Menurut 

Kumudini et al. (2008), produktivitas tanaman (yield) ditentukan oleh kemampuan 

tanaman berfotosintesis dan pengalokasian sebagian besar hasil fotosintesis ke 

bagian yang bernilai ekonomi. Oleh sebab itu, harus dicari bentuk jarak tanam yang 

sesuai dengan produktivitas tanaman. 

Selain bentuk jarak tanam, jumlah bibit per lubang tanam juga mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil panen padi. Menurut penelitian Masdar (2006), hasil 

tertinggi cenderung terdapat pada jumlah 1 bibit per lubang tanam yaitu 34 batang. 

Hal ini disebabkan, tidak adanya persaingan antar tanaman untuk memperoleh 

ruang tumbuh, cahaya dan nutrisi dari dalam tanah. Bertambahnya jumlah bibit per 

lubang tanam cenderung meningkatkan persaingan tanaman, baik antar tanaman 

dalam satu lubang tanam maupun antar lubang tanam yang akan berdampak pada 

penurunan jumlah anakan total. Tetapi 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 
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per lubang tanam. Apabila jumlah bibit per lubang tanam terlalu sedikit (1 bibit per 

lubang tanam) maka akan mempengaruhi jumlah anakan per rumpun. Beda halnya 

dengan sistem Hazton, jumlah bibit per lubang tanam yang digunkan mencapai 20-

30 bibit (Badan Litbang Pertanian, 2015). Pada penelitian kusuma (2015) 

menyatakan perlakuan jumlah bibit per lubang tanam yang optimal pada varietas 

padi IPB 3S adalah dengan menggunakan 10 bibit per lubang tanam. Perbedaan 

dalam penentuan jumlah bibit per lubang tanam dipengaruhi oleh jenis varietas 

yang ditanam. Sehingga harus ditentukan jumlah bibit per lubang tanam yang sesuai 

dengan jenis varietas tanaman padi. Dengan kondisi tersebut maka dianggap 

penting untuk melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

hasil tanaman padi IPB 3S dengan beberapa bentuk jarak tanam dan jumlah bibit 

per lubang tanam. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1) Apakah terjadi interaksi antara bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibit per 

lubang tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) 

varietas IPB 3S. 

2) Bentuk tanam legowo dan jumlah bibit per lubang tanam manakah yang dapat 

memberikan pengaruh baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi 

(Oryza sativa L.) varietas IPB 3S. 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1) Mempelajari terjadinya interaksi antara perlakuan bentuk jarak tanam legowo 

dan jumlah bibit per lubang tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

padi(Oryza sativa L.) varietas IPB 3S.  

2) Menetapkan bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibit per lubang tanam 

yang dapat berpengaruh baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi 

(Oryza sativa L.) varietas IPB 3S. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1) Secara ilmiah, dapat mengungkapkan lebih jelas terjadinya interaksi dan 

menentukan bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibit per lubang tanam 

yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman padi 

(Oryza sativa L.) varietas IPB 3S. 

2) Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan rekomendasi dalam 

penggunaan bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibir per lubang tanam 

yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi(Oryza 

sativa L.) varietas IPB 3S. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Penggunaan varietas Padi Tipe Baru (PTB) mempunyai peran penting dalam 

peningkatan kuantitas dan kualitas produksi padi (Badan Litbang, 2007). Padi 

varietas IPB 3S adalah varietas Padi Tipe Baru yang memiliki kelebihan 
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diantaranya yaitu: memiliki umur tanaman genjah (110-115 hari), jumlah gabah per 

malai 223 bulir, potensi hasil panen 11,2 t ha-1, bobot 1000 bulir 28,2 g, tahan 

terhadap tungro, agak tahan terhadap penyakit blas ras 033, agak tahan terhadap 

hawar daun bakteri patotipe III (lampiran 1). Namun disamping itu, jenis tanaman 

padi ini memiliki kekurangan yaitu anakan produktif terbilang sedikit (7-12 batang) 

(Siregar et al., 2013). Jumlah anakan produktif yang sedikit pada PTB ini menjadi 

salah satu faktor penyebab menurunnya produktivitas padi yang hanya 

menghasilkan hasil panen rata-rata 7 t ha-1.  

Faktor yang dapat meningkatkan produksi padi selain penggunaan PTB 

adalah dengan memanipulasi jarak tanam dan menambah jumlah bibit per lubang 

tanam. Budidaya tanaman padi dengan menggunakan varietas unggul dan sistem 

tanam dengan cara legowo merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi 

padi. Mawazin dan Suhaendi (2008) menambahkan bahwa jarak tanam akan 

mempengaruhi efektivitas penyerapan unsur hara oleh tanaman. Semakin rapat 

jarak tanam semakin banyak populasi tanaman per satuan luas, sehingga persaingan 

hara antar tanaman semakin ketat. Akibatnya partumbuhan tanaman akan terganggu 

dan produksi per tanaman akan menurun. Untuk mengetahui pengaruh jarak tanam 

yang tepat perlu dilakukan uji coba penanaman dengan perlakuan jarak tanam yang 

berbeda. Hasil percobaan di Balai Besar Penelitian Padi (2002) menyatakan bahwa 

hasil padi pada sistem tanam jajar legowo lebih tinggi dibanding cara tegel, 

terutama varietas Inpari 14, Inpari 15, Inpari 18 dan Inpari 19.  

Setiap varietas memiliki jarak tanam idealnya tersendiri. Pada beberapa 

penelitian ditemukan jarak tanam dari berbagai ukuran mulai dari tegel (20 cm x 20 
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cm; 25 cm x 25 cm; 27,5 cm x 27,5 cm; 30 cm x 30 cm) hingga pola jajar legowo 

dengan berbagai variasinya, yaitu legowo 2:1, 4:1, 6:1 dan 8:1 masing-masing 

berasal dari jarak tanam tegel (Makarim dan Ikhwani, 2012; Masdar et al., 2005). 

Jarak tanam juga dipengaruhi oleh varietas. Secara umum varietas yang memiliki 

banyak anakan (>20 anakan) seyogianya ditanam dengan jarak yang renggang. 

Sebaliknya varietas yang memiliki anakan sedikit (<10 anakan) ditanam dengan 

jarak yang rapat. Sohel et al. (2009) menyatakan bahwa jarak tanam yang optimum 

akan memberikan pertumbuhan bagian atas tanaman yang baik sehingga dapat 

memanfaatkan lebih banyak cahaya matahari dan pertumbuhan bagian akar yang 

juga baik sehingga dapat memanfaatkan lebih banyak unsur hara. Ikhwani et al. 

(2013) menambahkan bahwa memanipulasi jarak tanam tanaman padi dengan 

menempatkan semua baris untuk mendapatkan border efek sehingga tanaman akan 

mendapatkan sinar matahari yang lebih optimal untuk proses fotosintesis dan 

dengan itu, menghasilkan gabah lebih tinggi dengan kualitas yang lebih baik.  

Pada pola hubungan antar rumpun yang berkaitan dengan bentuk jarak tanam, 

menurut Aak (1995) memiliki beberapa bentuk hubungan, yaitu: hubungan 

tanaman segi empat (bujur sangkar), hubungan tanaman persegi empat dan 

hubungan tanaman dua baris. Hatta (2011) menambahkan bahwa tipe bentuk jarak 

tanam berpengaruh nyata memberikan hasil padi lebih baik. Tipe jarak tanam 

Legowo dan segi tiga memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding tipe jarak 

tanam segi empat (bujur sangkar). Jarak tanam memiliki beberapa macam tipe 

bentuk, diantaranya yaitu: bentuk jarak tanam segi empat (bujur sangkar), bentuk 
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jarak tanam persegi panjang dan bentuk jarak tanam segitiga (heksagonal) (Hatta, 

2012). 

Selain bentuk tanam, jumlah bibit per lubang tanam juga mempengaruhi 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Jumlah bibit per lubang tanam berpengaruh pada 

pemanfaatan unsur hara, air, CO2, O2, ruang tumbuh dan intensitas cahaya sehingga 

mempengaruhi produktivitas tanaman. Sama halnya dengan bentuk jarak tanam, 

setiap varietas memiliki jumlah bibit per lubang tanam idealnya tersendiri. Jumlah 

bibit per lubang tanam yang sering direkomendasikan kepada para petani biasanya 

sekitar 1-3 bibit per lubang tanam, hal tersebut karena untuk mengurangi terjadinya 

kompetisi sesama tanaman. Menurut Penelitian Balitpa (2003) dan Abdullah (2004) 

menyatakan bahwa hasil gabah terbaik didapatkan pada perlakuan 3 bibit per 

lubang tanam. Bahkan pada teknologi SRI (The System of Rice Intensification), 

jumlah bibit yang diterapkan adalah 1 bibit per lubang tanam (Kasim, 2004). 

Penelitian Masdar (2006) menambahkan bahwa hasil tertinggi cenderung terdapat 

pada 1 bibit per lubang tanam yaitu menghasilkan anakan 34 batang. Hal ini 

disebabkan, tidak adanya persaingan antar tanaman untuk memperoleh ruang 

tumbuh, cahaya dan nutrisi dari dalam tanah. Tetapi menurut penelitian Wangiyana 

et al. (2009) penanaman 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 1 dan 2 bibit 

per lubang tanam. 

Hal ini berbeda dengan kebiasaan pembudidaya padi atau petani, Misran 

(2014) menyatakan bahwa para pembudidaya padi atau petani pada umumnya 
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menggunakan jumlah bibit per lubang tanam yang relatif banyak (7-10 bibit per 

lubang tanam, bahkan >10 bibit per lubang tanam). Sama halnya dengan sistem 

Hazton, untuk meningkatkan produktivitas tanaman hingga 2 kali lipat, di mana 

rata-rata hasil panen tanaman padi di Kalimantan Barat 3,5 t ha-1 dengan sistem 

hazton dapat meningkatkan produksi padi menjadi mencapai 10 t ha-1 yaitu dengan 

penggunaan jumlah bibit per lubang tanam yang relatif banyak (20-30 batang) 

(Badan Litbang Pertanian, 2015).  

Abdullah et al. (2008) menyatakan varietas PTB memiliki kekurangan, yaitu 

jumlah anakan yang sedikit sehingga potensi hasilnya belum seperti yang 

diharapkan. Penambahan jumlah bibit per lubang tanam diharapkan dapat 

meningkatkan potensi hasil. Kusuma (2015) menambahkan bahwa pada tanaman 

padi (Oryza sativa L.) varietas IPB 3S perlakuan 10 bibit per lubang tanam 

menghasilkan jumlah anakan produktif lebih banyak (23 anakan) jika 

dibandingkakan dengan 1 bibit per lubang tanam (10 anakan) dan 5 bibit per lubang 

tanam (15 anakan) pada saat 3-7 minggu setelah tanam. Hal ini disebabkan oleh 

tidak terjadinya kompetisi perebutan unsur hara yang tinggi karena jumlah anakan 

produktif padi varietas IPB 3S terbilang sedikit (7-12 anakan) yang menyebabkan 

penggunaan jumlah bibit per lubang tanam yang banyak (5-10 bibit per lubang 

tanam) akan meningkatkan jumlah anakan. Awaluddin (2016) menyatakan bahwa 

cara lain untuk mengatasi minimnya anakan pada tanaman padi (Oryza sativa L.)  

varietas IPB 3S adalah dengan menanam lebih banyak bibit per lubang tanam yaitu 

dengan menanam 5 bibit per lubang tanam. Optimasi penggunaan jumlah bibit per 

lubang tanam dalam teknologi budidaya varietas padi IPB 3S sangat penting karena 
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jumlah anakan produktif yang dihasilkan varietas ini terbilang sedikit (7-12 anakan) 

dibandingkan dengan varietas padi ciherang (20 anakan), sehingga membutuhkan 

jumlah bibit per lubang tanam yang optimum untuk mendapatkan jumlah anakan 

yang lebih banyak untuk meningkatkan hasil panen padi. Oleh sebab itu, penentuan 

bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibit per lubang tanam yang tepat dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil  pada tanaman padi (Oryza sativa L.) varietas 

IPB 3S. 

 

1.6 Hipotesis 

1) Terjadi interaksi antara bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibit per lubang 

tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) varietas 

IPB 3S.  

2) Terdapat salah satu perlakuan bentuk jarak tanam legowo dan jumlah bibit per 

lubang tanam yang akan memberikan pengaruh lebih baik terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman padi (Oryza sativa L.) varietas IPB 3S. 

 


