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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan bahan pangan utama di
Indonesia. Menurut Lumintang (2013), padi adalah tanaman pangan penting
dan menjadi makanan pokok di Indonesia karena merupakan komoditas
utama dalam menyokong kebutuhan pangan masyarakat. Luas area
pertanaman padi mencapai 15,81 juta hektar sehingga termasuk dalam
negara penghasil beras ketiga terbesar di dunia. Seiring bertambahnya jumlah
penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pangan, oleh karena itu
produksi padi sebagai bahan pokok perlu ditingkatkan. Perubahan fungsi
lahan yang mulanya untuk pertanian menjadi non pertanian menyebabkan
produksi bahan pangan menurun.
Berbagai cara peningkatan produksi padi dapat dilakukan salah
satunya dengan ekstensifikasi. Budiyono et al (2014) menyatakan bahwa
apabila cara ekstensifikasi kurang optimal dikarenakan jumlah lahan produksi
yang semakin sedikit, maka digunakan intensifikasi pertanian meliputi
pengoptimalan irigasi, pengolahan tanah, pemupukan dan pemilihan bibit
unggul. Perbaikan mutu dan produktivitas tanaman merupakan salah satu
upaya meningkatkan jumlah produksi dan memperbaiki rata-rata jumlah
produksi dalam suatu kawasan. Salah satu cara perbaikan mutu adalah
dengan mengembangkan produk padi hibrida.
Pemanfaatan luas area lahan perlu dilakukan secara maksimal untuk
memperoleh hasil yang maksimal pula. Pada dasarnya penggunaan jarak
tanam dapat memberikan kemungkinan tanaman tumbuh dengan baik tanpa
mengalami banyak persaingan dalam hal mengambil air, unsur hara serta
cahaya matahari. Aplikasi jarak tanam yang sesuai merupakan salah satu cara
yang diharapkan untuk menunjang peningkatan hasil produksi tanaman padi.
Menurut Hatta (2012) jarak tanam akan mempengaruhi pertumbuhan dan
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hasil padi. Jarak tanam yang lebar memungkinkan tanaman memiliki anakan
yang sangat banyak. Sebalikya, jarak tanam yang sempit hanya menghasilkan
jumlah anakan yang sedikit. Namun, jarak yang terlalu lebar juga dainggap
tidak produktif karena banyak bagian lahan yang tidak dimanfaatkan oleh
tanaman, terutama apabila memiliki banyak anakan.
Pertumbuhan tanaman padi dibagi menjadi tiga fase yaitu fase
vegetatif (pertumbuhan sampai pembentukan malai/primordia), fase reprodukif
(primordia sampai pembungaan), dan fase pematangan (pembungaan sampai
gabah matang). Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan organ-organ
vegetatif seperti pertambahan jumlah anakan, tinggi tanaman, bobot, dan luas
daun. Hasil dari aplikasi jarak tanam pada budidaya tanaman padi diharapkan
dapat

meningkatkan

pertumbuhan

vegetatif

yang

diharapkan

dapat

meningkatkan pula hasil produksi tanaman padi. Berdasarkan uraian diatas
maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan
tanaman padi pada beberapa jarak tanam berbeda.
B. Rumusan Masalah
Padi (Oryza sativa L.) sebagai bahan pangan dan komoditas utama
dalam menyokong kehidupan masyarakat sehingga produksinya perlu
ditingkatkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Alih fungsi lahan
menyebabakan berkurangnya area pertanaman padi yang dapat dimanfaatkan
Penggunaan jarak tanam yang tepat diharapkan dapat memaksimalkan
pertumbuhan tanaman padi dan meningkatkan hasil produksi. Berdasarkan
latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapatkan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap iklim mikro pada pertanaman
padi P56?
2. Bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap terhadap pertumbuhan
vegetatif tanaman padi P56?
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian kajian pertumbuhan padi hibrida P56 dengan
perlakuan beda jarak tanam adalah:
1. Mengkaji

pengaruh

jarak

tanam

terhadap

iklim

mikro

pada

pertanaman padi P56.
2. Mengkaji pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan vegetatif
tanaman padi P56.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Mendapatkan informasi tentang pengaruh beda jarak tanam terhadap
pertumbuhan vegetatif tanaman padi P56
2. Mendapatkan informasi tentang pengaruh jarak tanam terhadap iklim
mikro pada pertanaman padi P56.
3. Mendapatkan padi P56 yang mengahasilkan pertumbuhan maksimal
dan produktivitas tinggi.

