
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Padi Gogo (Oryza sativa L.)

Padi gogo biasa ditanam pada lahan kering dataran rendah.  Tanaman padi dapat

tumbuh pada berbagai tipe tanah. Reaksi tanah (pH) optimum untuk pertumbuhan

padi gogo berkisar antara 5,5-7,5.  Padi gogo memerlukan bulan basah yang

berurutan minimal 4 bulan. Bulan basah adalah bulan yang mempunyai curah

hujan >200 mm dan tersebar secara normal atau setiap minggu ada turun hujan

sehingga tidak menyebabkan tanaman stress karena kekeringan. Suhu optimum

untuk pertumbuhan tanaman padi gogo berkisar antara 24-29 0 C (Sarwani, 2008).

Padi gogo umumnya ditanam setahun sekali pada awal musim hujan.  Padi gogo

ada yang berumur 100 hari dan ada yang 120 hari.  Tahapan pertumbuhan padi

gogo terdiri dari fase vegetatif, reproduktif, dan pematangan.  Perawatan

dilakukan dengan pemupukan, penyulaman, penyiangan gulma, dan pengendalian

hama dan penyakit (Prasetyo, 2007).

2.2 Sistem Olah Tanah

Sistem olah tanah konservasi (OTK) adalah sistem olah tanah berwawasan

lingkungan.  Pada sistem olah tanah konservasi, prasyarat utama yang diperlukan
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adalah mulsa yang berasal dari sisa-sisa tanaman musim sebelumnya. Mulsa

dapat menekan aliran permukaan dan erosi tanah, meningkatkan siklus hara,

keanekaragaman hayati, dan ketersediaan air tanah. Selain itu, mulsa juga

berfungsi sebagai pengendalian gulma yang efektif (Utomo, 2012).

Sistem olah tanah yang memenuhi kriteria olah tanah konservasi antara lain

adalah tanpa olah tanah (TOT) dan olah tanah minimum (OTM).  Pada olah tanah

konservasi, tanah diolah seminimal mungkin agar sumber daya tanah dan air tetap

lestari dan produktivitas lahannya tetap terjaga.  Adapun keunggulan olah tanah

konservasi (OTK) adalah dapat mengurangi tenaga kerja, dapat mengurangi

peralatan pengolahan tanah, serta dapat menghemat waktu (Utomo, 2012).

Pengolahan tanah secara konvensional atau olah tanah intensif (OTI) memang

dapat memperbaiki sifat fisik tanah dan meningkatkan produksi tanaman, namun

pengolahan lahan yang dilakukan berulang kali dalam jangka panjang dapat

menimbulkan kerusakan tanah.  Tanah yang diolah secara sempurna dapat

menyebabkan rusaknya lapisan top soil sehingga produktivitas lahannya menurun.

Selain itu, pengolahan tanah sewaktu penyiangan gulma menimbulkan kerusakan

pada akar-akar tanaman yang dangkal, dapat mempercepat penurunan kandungan

bahan organik tanah (Prasetyo, 2007).

2.3 Pemupukan Nitrogen (N)

Pemupukan adalah suatu usaha pemberian pupuk yang bertujuan untuk

menambahkan unsur hara dan mempertahankan kesuburan tanah dengan prinsip
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konservasi kesuburan tanah. Efisiensi penggunaan hara pupuk adalah bagian yang

sangat penting dalam sistem pertanian padi. Sistem ini disamping menghasilkan

efisiensi agronomi, juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomis dan memberi

dampak positif bagi kesehatan lingkungan (karena penggunaan hara/pupuk

menjadi lebih rasional dan terkendali) (Soplanit dan Nukuhaly, 2012).

Nitrogen yang tersedia bagi tanaman dapat mempengaruhi pembentukan protein,

klorofil, koenzim, dan asam nukleat pada tanaman.  Nitrogen merupakan salah

satu unsur hara makro yang menjadi penentu utama produksi tanaman. Nitrogen

umumnya dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, namun jumlahnya dalam

tanah sedikit sehingga pemberian pupuk nitrogen diperlukan untuk memperoleh

hasil yang tinggi (Pulung, 2005).

Nitrogen dapat menstimulir pertumbuhan di atas tanah yaitu pada bagian batang

dan akar, memberikan warna hijau pada daun, memperbesar bulir-bulir dan

protein pada serealia dan membantu pembentukan bagian reproduksi tanaman

(Sutedjo dan Kartasapoetra, 2002).

Soplanit dan Nukuhaly (2012) menyatakan bahwa nitrogen dibutuhkan tanaman

selama fase pertumbuhan, terutama pada awal pertumbuhan sampai pertengahan

fase anakan dan primordia bunga.  Penyediaan nitrogen yang cukup pada fase

generatif sangat penting dalam memperlambat proses penuaan daun dan

mempertahankan fotosintesis selama fase pengisian gabah dan peningkatan

protein dalam gabah.
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Kahat nitrogen pada tanaman menyebabkan tanaman kerdil, sistem perakaran

terbatas, klorosis dan senesens (cepat rontok) pada daun. Sedangkan kelebihan

unsur hara nitrogen menyebabkan tanaman lemas dan mudah rebah (Backman dan

Brady, 1992).

2.4 Mesofauna

Mesofauna merupakan jenis fauna yang paling banyak tinggal secara permanen di

dalam tanah. Mesofauna adalah hewan tanah yang memiliki ukuran tubuh 0,16-

10,4 mm.  Mesofauna tanah meliputi nematoda, cacing-cacing oligochaeta kecil,

larva serangga kecil (mikroarthropoda), tungau-tungau tanah (Acarina), dan

springtail (Collembola). Beberapa contoh organisme yang diambil dari tanah

menggunakan alat yang dikenal dengan corong Barlese atau corong Tullgren

adalah kutu oribatida (Elulomannia dan Pelops), proturan (Mikroentoman),

japygida (Japyx), Thysanoptera, simpilan (Scolopendrella), pauropoda

(Pauropus), kumbang pembajak (Staphylinidae), springtail atau Collembola

(Entomobrydae), kalajengking semu (Cheloneathid), miliped (Diplopoda),

centipede (Chilopoda), dan larva kumbang Scarabarida atau “grub”. Mesofauna

pada daerah tropika didominasi oleh kelompok Acarina dan Collembola (Borror

dkk., 1997). Fauna tanah yang menguntungkan berperan sebagai:

1. Saprofagus, yaitu fauna pemakan sisa-sisa bahan organik sehingga

mempercepat proses dekomposisi dan mineralisasi serta meningkatkan

populasi mikroba tanah.

2. Geofagus, yaitu fauna pemakan campuran tanah dan sisa bahan organik yang

secara tidak langsung dapat meningkatkan porositas, membantu penyebaran
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hara, memperbaiki proses hidrologi tanah, dan meningkatkan pertukaran udara

di dalam tanah.

3. Predator, yaitu fauna pemakan organisme pengganggu sehingga berperan

sebagai pengendali populasi hama dan penyakit tanaman (Las, 2008).

2.4.1 Collembola

Collembola berasal dari bahasa Yunani (colla = lem dan embolon = baji atau

pasak).  Insekta yang tidak bersayap ini umumnya berukuran kurang dari 6 mm,

bentuk tubuhnya memanjang atau oval dan mempunyai antena 4 ruas.  Pada ruas

abdomen pertama terdapat struktur seperti tabung (collophore) yang berfungsi

untuk melekat.  Pada ruas ketiga terdapat struktur pemegang furcula yang disebut

sebagai tenaculum. Biasanya ruas abdomen keempat atau kelima terdapat struktur

menggarpu (farcula) yang berfungsi sebagai alat peloncat.  Fauna tanah ini sering

dijumpai di bawah permukaan tanah, di bawah kulit kayu yang sudah lapuk, di

dalam bahan organik yang membusuk dan pada permukaan air. Collembola

berperan sebagai pemakan bahan organik (saprofag) dan pemakan cendawan

(misetofag). Collembola terdiri dari 7 famili yaitu Poduridae, Hypogastruridae,

Onychiuridae, Isotomidae, Entomobryidae, Neelidae, Sminthuridae (Borror dkk.,

1997).
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Gambar 1. Collembola (A) famili Poduridae
(B) famili Hypogastruridae
(C) famili Onychiuridae
(D) famili Isotomidae
(E) famili Entomobryidae
(F) famili Neelidae
(G) famili Sminthuridae
(Borror dkk., 1997)
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2.4.2 Acarina

Mesofauna tanah golongan Acarina disebut juga sebagai tungau.  Fauna tanah ini

merupakan salah satu anggota filum Arthropoda yang berkerabat dekat dengan

laba-laba, sub filum Chalicerata, kelas Arachneda dan sub kelas Acarina.

Acarina mempunyai tiga pasang kaki, bertubuh pendek, tidak bersayap, dan tidak

bersegmen jelas.  Ukuran tubuhnya 1 mikron sampai 3 cm. Acarina hidup bebas

pada akar pohon, humus, detritus, tumpukan kayu yang membusuk, dan

mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi.  Fauna tanah ini berperan

secara langsung dalam dekomposisi bahan organik (Borror dkk., 1997).  Berikut

adalah contoh-contoh subordo Acarina.

Gambar 2. Acarina (A) subordo Prostigmata
(B) subordo Ixodida
(C) subordo Oribatida
(D) subordo Astigmata
(Borror dkk., 1997)
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