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ABSTRACT 

 

 

 

THE APPLICATIONS OF DEFICIT IRRIGATION ON FLOWERING 

PHASE OF UPLAND RICE (Oryza sativa L.) INPAGO 9 VARIETIES 

 

 

By 

 

YOSEF CAHYA FEBRIANTO 

 

 

This research is intended to know the effect of irrigation deficit application during 

the flowering phase of upland rice varieties Inpago 9.  

 

This research was conducted in plastic house of Integrated Field Laboratory of 

University of Lampung on October 2016 until March 2017. This research used 

complete randomized design (CRD) with 4 levels of treatment, namely ID1((0-

20)-100)% AW, ID2((0-20)-80)% AW, ID3((0-20)-60)% AW, ID4((0-20)-40)% 

AW, with 5 replications.  

 

The results showed, the application of irrigation deficit on flowering phase was 

effected to the stover rice production, rice production and water use productivity. 

The highest stover rice weight achieved by the treatment of ID4. The highest rice 

production with ID1 treatment with average production of 45.40 g/bucket. The 

highest crop water productivity by ID1 treatment with an average water 

productivity of 1.01 g/l. 

 

Keywords: deficit irrigation, flowering phase, upland rice, and crop water  

productivity 
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APLIKASI IRIGASI DEFISIT PADA FASE PEMBUNGAAN TANAMAN 

PADI GOGO (Oryza sativa L.) VARIETAS INPAGO 9 

 

 

Oleh 

 

YOSEF CAHYA FEBRIANTO 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi irigasi defisit pada 

fase pembungaan tanaman padi gogo varietas Inpago 9.  

 

Penelitian ini dilaksanakan di dalam rumah plastik Laboratoritum Lapang 

Terpadu Universitas Lampung pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan 

Maret 2017. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 

taraf perlakuan, yaitu ID1((0-20)-100)% ATT, ID2((0-20)-80)% ATT, ID3((0-

20)-60)% ATT, ID4((0-20)-40)% ATT, dan ulangan sebanyak 5 kali.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aplikasi irigasi defisit pada fase 

pembungaan berpengaruh terhadap berat berangkasan padi, produksi padi dan 

produktivitas air tanaman. Berat berangkasan tanaman tertinggi dicapai oleh 

perlakuan ID4. Produksi padi tertinggi dicapai oleh perlakuan ID1 dengan rata-rata 

produksi sebesar 45,40 g/ember. Produktivitas air tanaman tertinggi dicapai oleh 

perlakuan ID1 dengan rata-rata produktivitas air tanaman sebesar 1,01 g/l. 

 

Kata Kunci : irigasi defisit, fase pembungaan, padi gogo, dan produktivitas air 

tanaman.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia pertanian, sistem irigasi merupakan salah satu komponen penting 

yang menentukan keberhasilan dan produktivitas pertanian. Menurut Rosadi 

(2012), pertanian beririgasi memberikan kontribusi yang besar terhadap ketahanan 

pangan, memproduksi hampir 40% komoditas pangan dan pertanian pada 17% 

lahan pertanian.  Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan air irigasi untuk 

menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, 

irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak yang bertujuan untuk 

memanfaatkan air irigasi secara benar agar produktivitas pertanian dapat 

meningkat sesuai dengan yang diharapkan (Priyonugroho, 2014). 

 

Masalah distribusi air irigasi sering kali terjadi apabila jumlah air yang tersedia 

lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan lahan yang perlu dialiri air irigasi 

terlebih lagi saat terjadi musim kemarau.  Pengelolaan air dan peningkatan 

efisiensi penggunaan air perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan air 

ini. 

 

Seiring perkembangan teknologi, dalam bidang irigasi pun terus dilakukan 

penelitian-penelitian guna meningkatkan efisiensi penggunaan air serta untuk 

memaksimalkan produktivitas air, oleh karena itu berkembanglah sistem irigasi 
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defisit.  Menurut Rosadi (2012) irigasi defisit merupakan teknologi baru di bidang 

irigasi yang membiarkan tanaman mengalami cekaman air namun tidak 

mempengaruhi hasil dan produksi tanaman.  Menurut FAO (2000) dalam Rosadi 

(2012) beberapa penelitian tentang irigasi defisit telah dilakukan di beberapa 

Negara pada berbagai jenis tanaman, diantaranya, studi di dataran China Utara 

antara tahun 1992 dan 2000, penerapan irigasi defisit pada berbagai fase 

pertumbuhan tanaman gandum (winter wheat) dapat menghemat air antara 25-

75% tanpa kehilangan hasil dan keuntungan.  Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan tanaman padi gogo untuk diberikan perlakuan irigasi defisit.  

Tanaman padi gogo dipilih untuk menjamin keberlanjutan produktivitas padi pada 

musim kemarau, sebab pada musim kemarau padi sawah sangat sulit beradaptasi 

dan juga karena ketersediaan air irigasi yang terbatas. 

 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting, mengingat padi 

merupakan tanaman pangan utama bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.  

Rata-rata produktivitas padi sawah di Lampung 5,28 ton/ha dengan total produksi 

3,17 juta ton dari luas panen sekitar 600.750 ha.  Sedangkan pada tahun 2014 

produktivitas rata-rata padi gogo sebesar 3,12 ton/ha dengan total produksi 

149.873 ton dari luas panen sekitar 47.981 ha.  Produksi ini baru berkontribusi 

sekitar 4,5% terhadap total produksi padi di Provinsi Lampung (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Lampung, 2015).  Dengan demikian perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan produksi padi gogo mengingat kontribusinya yang masih kecil.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi gogo 

yakni dengan mengoptimalkan potensi lahan kering. 
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Pemanfaatan lahan kering untuk pertanian sering kali masih diabaikan oleh para 

pengambil kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan produksi padi di lahan 

sawah, padahal menurut Abdurachman, dkk (2008) ketersedian lahan kering 

cukup luas dan berpotensi menghasilkan padi gogo lebih dari 5 ton/ha.  Pertanian 

di lahan kering merupakan salah satu alternatif yang potensial untuk 

dikembangkan.  Upaya perluasan penanaman padi gogo sendiri sangat berpotensi 

untuk dilaksanakan, mengingat luas lahan kering yang sesuai untuk 

pengembangan padi gogo di Lampung mencapai 802.341 ha (Wahyunto dan 

Shofiyati, 2013 dalam Hafif, 2016).  Lahan kering berpotensi menghasilkan bahan 

pangan yang cukup bervariasi, tidak hanya padi gogo tetapi juga bahan pangan 

yang lain, bila dikelola dengan teknologi yang efektif dan dengan strategi 

pengembangan yang tepat serta dengan berbagai inovasi dalam bidan pertanian 

yang telah dikembangkan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat mengoptimalkan potensi lahan kering 

sebagai upaya untuk perluasan penanaman padi gogo untuk meningkatkan 

produktivitas lahan, maka dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai inovasi 

bidang pertanian yang telah ada seperti dengan irigasi defisit.  Oleh karena itu, 

dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

informasi ilmiah mengenai sistem budidaya padi gogo yang lebih efisien dalam 

penggunaan air serta berdampak pada produksi padi yang berkelanjutan dan tak 

terpengaruh oleh musim. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui batas toleransi padi 

gogo terhadap cekaman air pada fase pembungaan. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah 

tentang batas toleransi padi gogo terhadap cekaman air pada fase pembungaan. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat batas toleransi padi gogo terhadap 

cekaman air pada fase pembungaan dimana hasil panen padi gogo tidak 

mengalami penurunan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Irigasi 

Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk 

keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman.  

Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan termasuk sebagai irigasi 

adalah penggunaan air pada tanah untuk setiap jumlah delapan kegunaan berikut 

ini 

1.  Menambah air ke dalam tanah untuk menyediakan cairan yang diperlukan 

untuk pertumbuhan tanam-tanaman. 

2.  Untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang 

pendek. 

3.  Untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan 

lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanam-tanaman. 

4.  Untuk mengurangi bahaya pembekuan. 

5.  Untuk mengurangi atau mencuci garam dalam tanah. 

6.  Untuk mengurangi bahaya erosi tanah. 

7.  Untuk melunakan pembajakan dan gumpalan tanah. 

8.  Untuk memperlambat pembentukan tunas dengan pendinginan karena 

penguapan (Hansen et. al., 1986). 
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2.2 Irigasi Defisit dan Manfaatnya 

Irigasi defisit (Deficit Irrigation, DI) merupakan teknologi baru di bidang irigasi 

yang membiarkan tanaman mengalami cekaman air namun tidak mempengaruhi 

hasil/produksi tanaman (Rosadi, 2012).  Menurut Ali (2010), defisit 

evapotranspirasi merupakan salah satu teknik dalam meningkatkan efektivitas 

penggunaan air.  Konsep defisit irigasi didasarkan pada asumsi bahwa tanaman di 

lapangan, memaksakan stres air pada tahap pertumbuhan yang spesifik tidak dapat 

menyebabkan penurunan hasil yang signifikan dan irigasi dalam tahap ini dapat 

diabaikan, yang akan menghemat sejumlah besar air irigasi.  Meskipun hasil akan 

berkurang di bawah irigasi defisit, pengurangan biaya irigasi dan biaya 

penghematan air mungkin lebih dari penurunan hasil yang rendah karena irigasi 

defisit.  Terdapat beberapa manfaat dari irigasi defisit diantaranya;  

a.  Memaksimalkan produktivitas air, dengan kualitas panen yang sama atau 

bahkan lebih unggul daripada budidaya tadah hujan atau irigasi sepenuhnya 

(Fabeiro et al., 2003b; Zhang et al., 2004; Zhang et al., 2006; Marouelli and 

Silva, 2007; Spreer et al., 2007; Cui et al., 2008; Hueso and Cuevas, 2008, 

dalam Rosadi, 2012).   

b.  Secara ekonomi lebih menguntungkan petani daripada memaksimalkan 

hasil, memungkinkan perencanaan ekonomi dan menjamin pendapatan yang 

stabil, menciptakan lingkungan yang kurang lembab di sekitar tanman 

daripada full irrigation sehingga mengurangi resiko penyakit jamur 

(Cicogna et al., 2005, dalam Rosadi, 2012). 
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2.3 Padi 

Tabel 1.  Klasifikasi tanaman padi (Oryza sativa L.)  

Kingdom Plantae 

Divisio Spermatophyta 

Sub divisi Angiospermae 

Kelas Monocotyledonae 

Ordo Graminales 

Famili Gramineae 

Genus Oryza 

Spesies Oryza sativa L.  

(Sumber :Hanum, 2008). 

 

Salah satu sistem budidaya padi (Oryza sativa L.) adalah budidaya lahan kering 

(padi gogo) yang pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh iklim dan kondisi 

tanah.  Faktor iklim dan tanah yang berpengaruh pada pertumbuhan padi gogo 

diantaranya curah hujan, radiasi matahari, suhu (Gupta dan O’tooel, 1986 dalam 

Syamsiyah, 2008), jenis, tekstur, kelembaban dan drainase tanah (De Datta dan 

Vergara, 1975 dalam Syamsiyah, 2008).  Syarat tumbuh tanaman padi antara lain 

adalah suhu antara 24-26 °C dan pH tanah antara 5-7 (Grist, 1973 dalam 

Syamsiyah, 2008). 

 

Pada pertanaman padi terdapat tiga fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif (0-60 

hari), fase generatif (60-90 hari), dan fase pemasakan (90-120 hari).  Kebutuhan 

air pada ketiga fase tersebut bervariasi yaitu pada fase pembentukan anakan aktif, 

anakan maksimum, inisiasi pembentukan malai, fase bunting dan fase 
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pembungaan (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2016).  Sedangkan menurut 

Vergara (1995), Pertumbuhan padi terdiri atas 3 fase, yaitu fase vegetatif, 

reproduktif dan pemasakan.  Fase vegetatif dimulai dari saat berkecambah sampai 

dengan pembentukan malai.  Pada fase ini padi mengalami pertunasan (benih 

berkecambah sampai dengan sebelum anakan pertama muncul).  Pembentukan 

anakan (sejak muncul anakan pertama sampai pembentukan anakan maksimum 

tercapai).  Pemanjangan batang (terjadi sebelum pembentukan malai atau terjadi 

pada tahap akhir pembentukan anakan ).  Fase reproduktif terjadi saat tanaman 

membentuk malai sampai berbunga.  Pada fase ini padi mengalami tahapan 

pertama kali muncul pada ruas buku utama (malai terlihat berupa kerucut berbulu 

putih panjang 1.0 – 1,5 mm).  Keluarnya bunga atau malai (Malai terus 

berkembang sampai keluar seutuhnya dari pelepah daun).  Tahap pembungaan 

(dimulai ketika serbuk sari menonjol keluar dari bulir dan terjadi proses 

pembuahan).  Fase pemasakan dimulai dari pembentukan biji sampai panen.  Fase 

ini mengalami tahapan gabah matang susu (gabah mulai terisi dengan bahan 

serupa susu).  Gabah matang adonan (isi gabah yang menyerupai susu berubah 

menjadi gumpalan lunak dan akhirnya mengeras).  Gabah matang penuh (90 - 

100% dari gabah isi berubah menjadi kuning dan keras).  Lamanya fase vegetative 

berkisar selama 55 hari, fase reproduktif 35 hari dan fase pemasakan selama 30 

hari. 
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Gambar 1.  Fase pertumbuhan tanaman padi (Doorenbos dan Kassam, 1979) 

 

2.4 Kebutuhan Air 

Kebutuhan air tanaman dinyatakan sebagai jumlah satuan air yang diserap 

tanaman per satuan berat kering yang dibentuk (Harjadi, 1996 dalam Syamsiyah, 

2008). Sepanjang pertumbuhannya satu hektar tanaman padi sedikitnya 

menggunakan delapan juta liter air (Vergara, 1985 dalam Syamsiyah, 2008). 

Kebutuhan air tanaman padi tergantung oleh masa hidup tanaman. Tanaman padi 

dari awal pertumbuhannya sampai umur 100 hari membutuhkan air 540-1.620 

mm/ha, sedangkan padi yang umur panennya lebih lama (130 hari) membutuhkan 

air sebanyak 720-2.160 mm/ha (Greenland, 1999 dalam Syamsiyah, 2008).  

 

Kebutuhan air berbeda-beda menurut tahap pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman padi.  Kebutuhan air saatperkecambahan cukup sedikit, masa vegetatif 

dan reproduktif membutuhkan air yang cukup banyak, sedangkan periode 

menjelang panen membutuhkan air yang sangat sedikit (De Datta, 1981 dalam 

Syamsiyah, 2008).  
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2.5 Cekaman Air pada Tanaman 

Air sangat penting bagi hidup tanaman dan sering menjadi faktor pembatas utama 

untuk produksi tanaman.  Untuk pertumbuhan tanaman yang baik, air harus selalu 

tersedia di tanah dan mampu mengimbangi kehilangan air karena 

evapotranspirasi.  Namun karena evapotranspirasi berlangsung terus, sedangkan 

suplai air dari hujan tidak kontinyu dan tidak beraturan, pada akhirnya tanaman 

sangat kekurangan air, dan tanaman akan tercekam (Rosadi, 2012).  Menurut 

Islami dan Utomo (1995), cekaman air pada tanaman dapat terjadi karena: 1) 

ketersediaan air dalam media tidak cukup, 2) transpirasi yang berlebihan atau 

kombinasi kedua faktor tersebut.  Di lapangan, walaupun di dalam tanah air cukup 

tersedia, tanaman dapat mengalami cekaman air.  Hal ini terjadi jika kecepatan 

absorbsi tidak dapat mengimbangi kehilangan air melalui proses transpirasi. 

 

Cekaman air mempengaruhi proses fisiologi dan biokomia tanaman serta 

menyebabkan terjadinya modifikasi anatomi dan morfologi tanaman (Yoshida, 

1975 dalam Syamsiyah 2008).  Efek langsung dari stres air terhadap fisiologi 

tanaman adalah dehidrasi (Levitt, 1980 dalam Syamsiyah 2008).  Gejala pertama 

yang tampak akibat dehidrasi adalah kelayuan.  Pada pertumbuhan dan produksi 

tanaman padi akan sangat berpengaruh ketika mengalami cekaman air.  cekaman 

air ini akan memberikan dampak yang berbeda baik pada fase vegetatif maupun 

fase generatif tanaman padi.  Pada umumnya padi gogo lebih sensitif terhadap 

cekaman air pada masa generatif daripada masa vegetatif (Gupta dan O’tooel, 

1986 dalam Syamsiyah 2008).  
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Pada fase vegetatif penggunaan air oleh tanaman padi ditujukan untuk 

pertumbuhan daun dan anakan, apabila cekaman air terjadi pada fase ini tentu saja 

pertumbuhan daun dan anakan akan terganggu.  Sedangkan pada fase generatif 

penggunaan air oleh tanaman padi ditujukan untuk proses pembungaan, inisiasi 

malai dan pengisian bulir.  Kekeringan pada awal pertumbuhan generatif padi 

gogo dapat memperlambat munculnya bunga 1-15 hari dari padi sawah (Chang 

dan Vergara, 1975 dalam Syamsiyah 2008) atau menunda pembungaan selama 2-

3 minggu, bahkan menggagalkan pembungaan (Fisher dan Fukai, 2003 dalam 

Syamsiyah 2008).  Cekaman air saat inisiasi malai akan menurunkan jumlah bulir 

per malai (O’tooel dan Chang, 1979 dalam Syamsiyah 2008).  

 

 

2.6 Air Tanah Tersedia 

Menurut Hansen et al (1986), perbedaan kelembaban tanah antara kapasitas 

lapang dan kelayuan permanen disebut air yang tersedia.  Air tanah tersedia 

adalah air yang diikat oleh butir-butir tanah antara kapasitas lapang (Fc) dan titik 

layu permanen (Pwp).  Volume air tanah antara Fcdan titik kritis (θc) disebut air 

segera tersedia (RAW) sedangkan antara Fc dan Pwp disebut air tersedia (AW) 

(Rosadi, 2012). 

 

Air tersedia menurut James (1988) dalam Rosadi (2012) dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan: 

AW=Drz (Fc - Pwp)/100..........(1) 

keterangan, 

AW = air tanah tersedia (cm) 
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Drz = kedalaman zone perakaran (cm) 

Fc = field capacity dalam % volume 

Pwp = permanent wilting point dalam % volume 

 

RAW=Drz (Fc -θc)/100...........(2) 

keterangan,  

θc        = kandungan air kritis dalam % volume 

Sedangkan menurut Allen (1998) dalam Rosadi (2012), total air tersedia (TAW)  

pada zona perakaran dapat dihitung dengan rumus: 

 

TAW=1000(θfc – θwp)Zr..........(3) 

keterangan, 

TAW = total air tanah tersedia pada zona perakaran (mm). 

θfc = kandungan air tanah pada saat kapasitas lapang (mᶟ/mᶟ). 

θwp = kandungan air tanah pada saat titik layu permanen (mᶟ/mᶟ). 

Zr = kedalaman zona perakaran. 

 

 

2.7 Fraksi Penipisan Air Tanah Tersedia (p) 

Fraksi penipisan (p) air tanah tersedia adalah bagian dari tanah tersedia pada saat 

evapotranspirasi tanaman aktual (ETa) sama dengan evapotranspirasi maksimum 

(ETm) atau pada saat tanaman belum mengalami cekaman air (water stress) 

(Rosadi, 2012).  Menurut Doorenbos dan Kasam (1979) dalam Rosadi (2012) 

nilai (p) tersebut tergantung pada; 1) Tanaman, nilai (p) bervariasi sesuai dengan 

periode pertumbuhan dan umumnya lebih besar pada masa pemasakan karena 
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rendahnya ETm akibat dari rendahnya nilai koefisien tanaman (kc); 2) Faktor ETm, 

pada saat ETm tinggi, nilai (p) lebih kecil dan tanah lebih basah dibandingkan 

dengan saat ETa< ETm dibandingkan dengan saat ETm rendah.  Akibatnya, fraksi 

(p) dari tanah tersedia pada saat ETa = ETm bervariasi sesuai dengan besarnya 

ETm (Tabel 2); 3) Faktor tanah, air tanah bertekstur ringan lebih mudah diambil 

oleh tanaman dari pada tanah yang bertekstur berat. 

 

Tabel 2.  Pengelompokan tanaman menurut penipisan air tanah (soil water 

depletion) 

Kelompok Tanaman 

1 Bawang, lada, kentang 

2 Pisang, kubis, anggur, “pea”, tomat 

3 Alfalfa, kacang-kacangan, jeruk, gandum, padi, 

kacang tanah, nenas, bunga matahari, melon 

4 Kapas, jagung, “olive”, “safflower”, sorgum, kedelai, 

“sugarbeet”, tebu, tembakau 

Sumber : Dorenboos dan Kassam (1979) dalam Rosadi (2012). 

 

Tabel 3.  Besarnya fraksi penipisan (p)untuk berbagai kelompok tanaman dan 

ETm. 

Kelompok 
ETm (mm/hari) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,50 0,425 0,35 0,30 0,25 0,225 0,20 0,20 0,175 

2 0,675 0,575 0,475 0,40 0,35 0,325 0,275 0,25 0,225 

3 0,80 0,70 0,60 0,50 0,45 0,475 0,375 0,35 0,30 

4 0,875 0,80 0,70 0,60 0,55 0,50 0,45 0,425 0,40 

Sumber : Dorenboos dan Kassam (1979) dalam Rosadi (2012). 
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James (1988) dalam Rosadi (2012), mengemukakan konsep defisiensi maksimum 

yang dibolehkan (Maximum allowable deficiency, MAD) untuk menduga jumlah 

air yang dapat digunakan tanpa pengaruh yang merugikan tanaman.   

 

MAD ditentukan dengan menggunakan persamaan : 

MAD=(RAW/AW)……………………………………………..(4) 

atau   

RAW= p (TAW)……………………………………………….(5) 

 

Keterangan : 

MAD = Maximum allowable deficiency 

AW = Available water  

RAW = Readily Available water.   

 

 

2.8 Evapotranspirasi 

Menurut Allen et al (1998) dalam Rosadi (2012), evapotranspirasi terdiri dari tiga 

macam, yaitu: reference crop evapotrnaspiration (ETo), crop evapotranspiration 

under standar conditions (ETc) dan crop evapotranspiration under non-standar 

conditions (ETc adj).ETo merupakan parameter iklim yang menunjukkan tenaga 

atmosfir untuk evaporasi.  ETc menunjukkan ET dari areal tanaman yang luas, 

pengairannya baik dan pengelolaanya sanagt baik serta mencapai hasil yang 

maksimal dibawah kondisi iklim tertentu.  Sedangkan ETc adj adalah ET karena 

hambatan kurang optimalnya lingkungan dan manajemen tanaman yang 

mempengaruhi pertubuhan tanaman dan membatasi ET. ETc adj disebut ETc under 

non-standar conditions. 
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2.9 Tanggapan Hasil Terhadap Air 

Tanggapan hasil terhadap air (yield response to water) adalah hubungan antara 

hasil dan pasokan air bagi tanaman.  Hubungan keduanya menunjukkan hasil yang 

berbeda pada pasokan air yang berbeda.  Hasil tanaman dikenal dengan hasil 

tanaman maksimum (Ym) dan hasil tanaman aktual (Ya), sedangkan pasokan air 

bagi tanaman merupakan air yang diberikan kepada tanaman sebagai kebutuhan 

air tanaman.  Hasil tanaman maximum (maximum yield, Ym) adalah hasil yang 

diperoleh maksimum karena pasokan air sepenuhnya memenuhi kebutuhan air 

tanaman, dengan asumsi faktor pertumbuhan lainnya terpenuhi, sedangkan hasil 

aktual (Ya) adalah hasil tanaman aktual sesuai dengan pasokan yang tidak 

memenuhi kebutuhan air tanaman sepenuhnya, dengan asumsi faktor-faktor 

pertumbuhan lainnya terpenuhi.  Ketika pasokan air tidak memenuhi, ETa akan 

jatuh di bawah ETm atau ETa  <ETm.  Dalam kondisi ini cekaman air akan 

berkembang pada tanaman yang akan berpengaruh buruk pada pertumbuhan dan 

akhirnya hasil panen.  Pengaruh cekaman terhadap pertumbuhan dan hasil 

tergantung pada varietas tanaman, dan waktu terjadinya defisit air (Rosadi, 2012). 

 

Secara empirik hubungan antara hasil terhadap evapotranspirasi tanaman dapat 

dituliskan sebagai berikut :  

[ 1 −
𝑌𝑎

𝑌𝑚
] = 𝐾𝑦𝑥 [ 1 −

𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚
] … … … … … … … … … … … … … . ( 6 ) 

 

Dimana, 1-Ya/Ym  adalah penurunan hasil relatif, 1 – ETa/ETm adalah defisit 

evapotranspirasi relatif, Ky adalah respon tanggapan hasil (yield response 

factor), ETa  adalah evapotranspirasi aktual, dan ETm adalah evapotranspirasi 

maksimum (Doorenboss dan Kassam, 1979 dalam Tusi dan Rosadi, 2009). 
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Hasil tanaman adalah fungsi dari pertumbuhan.  Akibat lebih lanjut cekaman air 

akan menurunkan hasil tanaman dan bahkan tanaman gagal membentuk hasil.  

Jika cekaman air terjadi pada intensitas yang tinggi dan dalam waktu yang lama 

akan mengakibatkan tanaman mati.  Tanggapan pertumbuhan dan hasil tanaman 

terhadap cekaman air tergantung stadia pertumbuhan saat cekaman air tersebut 

terjadi.  Jika cekaman air terjadi pada stadia pertumbuhan vegetatif yang cepat, 

pengaruhnya akan lebih merugikan jika dibandingkan dengan cekaman air terjadi 

pada stadia pertumbuhan lainnya.  Jika ketersediaan air didalam tanah cukup 

untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, maka tingkat hasil tanaman akan 

ditentukan oleh ketersediaan hara dan adanya serangan hama/penyakit (Islami dan 

Utomo, 1995). 

 

 

2.10 Produktivitas Air Tanaman 

Produktivitas air tanaman (Crop water productivity, CWP) dengan dimensi kg m-3 

didefinisikan sebagai rasio antara massa dari hasilyang dapat dipasarkan (mass of 

marketable yield, Ya) dengan volume air yang dikonsumsi oleh tanaman (ETa) 

(Rosadi, 2012). 

CWP= Ya/ETa……………………………………………….(7) 

Keterangan: 

Ya  = hasil   

ETa = jumlah total air yang ditranspirasikan 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Maret 2017 

yang berlangsung di: 

1. Greenhouse Fakultas Pertanian, Universitas Lampung pada 0-4 Minggu 

Setelah Tanam (MST). 

2. Rumah Plastik di Laboratorium Lapang Terpadu, Fakultas Pertanian, 

Universitas Lampung pada 5-19 Minggu Setelah Tanam (MST). 

3. Laboratorium Teknik Sumber Daya Air dan Lahan (TSDAL) Jurusan 

Teknik Pertanian, Universitas Lampung pada proses analisis kadar air 

tanah  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan duduk (ketelitian 10 

gram) ember, timbangan analitik, oven, cawan, saringan 0,5 cm, meteran, 

penggaris, karung, dan cangkul.  Bahan yang digunakan adalah benih padi gogo 

varietas inpago 9, tanah, air, dan pupuk Urea, KCL dan SP36. 
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3.3 Metode Penelitian 

Racangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan empat taraf perlakuan irigasi defisit dan lima ulangan.  Taraf 

perlakuan irigasi defisit (ID) dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Taraf Perlakuan Irigasi Defisit (ID) 

No. Faktor  

1 ID1 = (0-20)-100% ATT  

2 ID2 = (0-20)-80% ATT  

3 

4 

ID3 = (0-20)-60% ATT 

ID4 = (0-20)-40% ATT 

 

 

Perlakuan ID1 yakni Air Tanah Tersedia pada kisaran (0-20)-100% ATT, 

maksudnya adalah apabila air tanah tersedia pada media berada pada kisaran 0-

20%, maka dilakukan irigasi dengan mengembalikan dari (0-20)% ke 100% air 

tanah tersedia.  Perlakuan ID2 yakni Air Tanah Tersedia pada kisaran (0-20)-80% 

ATT, maksudnya adalah apabila air tanah tersedia pada media berada pada 

kisaran 0-20%, maka dilakukan irigasi dengan mengembalikan dari (0-20)% ke 

80% air tanah tersedia.  Perlakuan ID3 yakni Air Tanah Tersedia pada kisaran (0-

20)-60% ATT, maksudnya adalah apabila air tanah tersedia pada media berada 

pada kisaran 0-20%, maka dilakukan irigasi dengan mengembalikan dari (0-20)% 

ke 60% air tanah tersedia.  Perlakuan ID4 yakni Air Tanah Tersedia pada kisaran 

(0-20)-40% ATT, maksudnya adalah apabila air tanah tersedia pada media berada 

pada kisaran 0-20%, maka dilakukan irigasi dengan mengembalikan dari (0-20)% 

ke 100% air tanah tersedia.   
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Pemberian air irigasi dilakukan ketika air tanah tersedia pada tiap-tiap satuan 

percobaan berada pada batas bawah atau pada kisaran 0-20% ATT dan 

dikembalikan ke batas atas masing-masing perlakuan.  

  

Tabel 5.  Pemberian air irigasi pada setiap fase pertumbuhan 

Perlakuan Fase Pertumbuhan Tanaman Padi 

 

Anakan Vegetatif Pembungaan Pengisian Pemasakan 

(0-4 MST) (5-13 MST) (14-15 MST) (16-18 MST) (19 MST) 

ID1 (0-20)-100% ATT (0-20)-100% ATT (0-20)-100% ATT (0-20)-100% ATT 

Irigasi 

dihentikan 

ID2 (0-20)-100% ATT (0-20)-100% ATT (0-20)-80% ATT (0-20)-100% ATT 

ID3 (0-20)-100% ATT (0-20)-100% ATT (0-20)-60% ATT (0-20)-100% ATT 

ID4 (0-20)-100% ATT (0-20)-100% ATT (0-20)-40% ATT (0-20)-100% ATT 

 

 

Teknik pemberian air irigasi sesuai dengan hasil pengukuran batas bawah dan 

tanaman diari sampai batas atas yaitu dikembalikan ke kondisi 100% ATT untuk 

ID1, 80% ATT untuk ID2, 60% ATT untuk ID3 dan 40% ATT untuk ID4.  

Pengukuran dilakukan dengan cara mengetahui jumlah kadar air tanah (KAT) 

melalui metode Gravimetrik yaitu metode penimbangan.  Penimbangan dilakukan 

setiap hari pada pagi (07.00-09.00 WIB), siang  (12.00-13.30 WIB) dan sore 

(16.00-17.30 WIB).  Cara pemberian air irigasi dilakukan dengan rumus :  

Jl  = Wba - Wi…………………………………………………….(8) 

Dimana   JI   : Jumlah irigasi (gram) 

Wba : berat wadah tanaman pada batas atas perlakuan(gram) 

Wi  : berat wadah tanaman pada hari ke i(gram)  

Sedangkan model perlakuan irigasi defisit dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Model perlakuan irigasi defisit 

 

 

3.4 Tata Letak Percobaan 

Adapun tata letak percobaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Tata Letak Percobaan 
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3.5 Langkah- Langkah Penelitian 

Adapun langkah- langkah penelitian dilakukan melalui tahapan -tahapan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Persiapan Alat dan Bahan 

Analisis Kadar Air Tanah 

Pengkondisian Perlakuan 

Penanaman Benih 

Pemeliharaan 

Pengamatan dan Pengukuran 

Pemanenan 

Selesai 

Analisis Data 
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3.5.1.  Persiapan Alat dan Bahan 

 

Pada tahap ini alat dan bahan mulai di siapkan seperti persiapan benih padi, media 

tanam dan lain-lain.  Media tanam yang digunakan adalah tanah yang berasal dari 

lab lapang terpadu, tanah yang telah dibawa dikering udarakan selama dua 

minggu setelah itu dilakukan pengayakan dan disiapkan pada masing-masing 

ember. 

 

3.5.2.  Analisis Kadar Air Tanah 

 

Untuk mengetahui nilai FC dan PWP dari masing-masing perlakuan yang ada 

maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan data analisis fisika tanah dari 

Balai Penelitian Tanah Bogor sesuai pada Tabel 6.   

Tabel 6.  Analisis Sifat Fisika Tanah 

No  Contoh Dalam  

(cm) 

Kadar 

Air 

(% vol) 

Bulk  

Density 

(g/cc) 

Partikel 

Density 

(g/cc) 

Kadar Air(% vol) Air 

tersedia pF1  pF2  pF2.54 pF4.2  

1 U1 0-20 35,1 1,07 2,25 50,6 37,4 32,3 24,4 7,9 

  20-40 35,1 1,05 2,30 53,4 39,9 35,5 17,8 10,4 

2 U2 0-20 34,7 1,12 2,32 50,5 37,7 33,6 23,7 9,9 

  20-40 37,6 1,14 2,36 50,9 38,8 24,0 18,7 11,1 

 Rataan 0-20    
50,55 37,55 32.95 24,05 8,9 

 Rataan  20-40    
52,15 39,35 29,75 18,25 10,75 

Sumber : Balai Penelitian Tanah Bogor, 2013. 

Data hasil analisis sifat fisik tanah menunjukkan bahwa nilai kapasitas lapang 

(pF2,54) sebesar 32,95% dan titik layu permanen (pF4,2) sebesar 24,05% dalam 

persen volume serta nilai bulk density sebesar 1.095 g/cc.  Untuk menentukan 

besarnya nilai FC dan PWP dalam persen berat maka dilakukan dengan 

membandingkan antara FC dan PWP pada persen volume dengan nilai bulk 
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density, sehingga diperoleh nilai FC dan PWP sebesar 30,09% berat dan sebesar 

21,96 % berat dan AW sebesar 8,13% berat.   

 

3.5.3.  Pengkondisian Perlakuan 

 

Pada tahap ini media tanam yang telah siap diambil sampel secukupnya lalu 

dioven pada suhu 105oselama 2x24 jam. Persamaan yang digunakan dalam 

analisis adalah sebagai berikut: 

𝐾𝐴𝑇 =
𝐵𝐾𝑈−𝐵𝐾

𝐵𝐾
 𝑋 100 % ……………….(9) 

Keterangan :   

KAT  = Kadar air tanah (%) 

BKU  = Berat kering udara (gram) 

BK = Berat kering oven (gram). 

Setelah media tanam dianalisis, selanjutnya tanah diberi air hingga posisi FC dan 

dibiarkan selama satu hari.  Pada tahap awal ini perlakuan belum dilakukan, 

seluruh ember diberikan irigasi hingga FC, setelah memasuki tahap/fase 

pembungaan (14-15 MST) perlakuan baru dijalankan.  Hasil analisis kadar air 

tanah dari Laboratorium Teknik Sumber Daya Air dan Lahan, dari tiga sampel 

tanah podzolik merah kuning kering udara yang berasal dari Laboratorium 

Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung diperoleh kadar air rata-rata 

sebesar 4,9%.  Untuk mengubah kadar air tanah persen berat kedalam bentuk 

gram menggunakan rumus sebagai berikut: 

100 +  % berat

100 + KA
 x BT … … … … … … … … … … … … . . . . (10) 

Keterangan :  KA =Kadar air 

BT  = Berat tanah 
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Maka didapatkan berat FC sebesar 8.680* gram dan berat PWP 8.140* gram.  

Batas atas untuk perlakuan ID1 sebesar 8.680* gram, perlakuan ID2 sebesar 

8.570* gram, perlakuan ID3 sebesar 8.460* gram, perlakuan ID4 sebesar 8.360* 

gram serta berat 20% ATT sebesar 8.250* gram (*berat tanah hasil pembulatan 

dan belum termasuk berat masing-masing ember). 

 

3.5.4.  Penanaman Benih Padi 

 

Penanaman dilakukan dengan sistem tugal pada masing-masing ember dengan 3 

butir padi pada masing-masing lubang, setelah 3 MST dilakukan sortasi menjadi 2 

tanaman per ember. 

 

3.5.5.  Pemeliharaan 

 

Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan pemupukan, pengendalian gulma serta 

pemberian air irigasi sesuai perlakuannya masing-masing.  Pemupukan dilakukan 

3 kali selama fase pertumbuhan tanaman, pemupukan KCl dan SP36 dilakukan 

pada awal tanam dengan dosis masing-masing 83,3 kg/ha setara dengan 0,27 

gram/ember, serta pemupukan urea pada 3 MST dan 9 MST dengan dosis 100 

kg/ha setara dengan 0,32 gram/ember.  Penyemprotan dilakukan sebanyak 2 kali 

pada 7 MST dan 16 MST. 

 

3.5.6.  Pengamatan dan Pengukuran 

 

Parameter yang diamati pada penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman diamati dari ujung tanaman hingga permukaan tanah di 

ember menggunakan meteran mulai dari 1 MST hingga 11 MST. 
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b. Jumlah daun 

Jumlah daun dihitung secara manual dari 1 MST hingga 11 MST. 

c. Jumlah anakan 

Jumlah anakan dihitung secara manual mulai 6 MST hingga 11 MST. 

d. Jumlah malai 

Jumlah malai dihitung secara manual mulai dari 12 MST hingga 15 MST 

e. Waktu muncul bunga 

Waktu muncul bunga dihitung setelah bunga pertama muncul dari malai yang 

pertama kali muncul pada 13 dan 14 MST. 

f. Berat berangkasan 

Berat berangkasan dihitung setelah panen, yang terdiri dari berangkasan atas 

dan berangkasan bawah.  Pengambilan data berat berangkasan menggunakan 

timbangan digital yang terdiri dari berangkasan basah (berat berangkasan 

setelah panen) dan berangkasan kering (berat berangkasan setelah dioven 

selama 2x24 jam pada suhu 65°C). 

g. Berat gabah  

Berat gabah ditimbang dengan mengunakan timbangan analitik. Gabah yang 

ditimbang adalah gabah basah dan gabah kering (dioven 2x24 jam pada 

65°C) serta berat 1000 butir gabah (diambil 10 butir gabah sebanyak 3 

ulangan kemudian dikonversikan kedalam 1000 butir), penimbangan 

dilakukan di dalam laboratorium Teknik Sumber Daya Air dan Lahan. 

h. Kebutuhan air tanaman 

Kebutuhan air tanaman dihitung dengan menggunakan data evapotranspirasi 

harian yang didapatkan dari penimbangan tiap-tiap perlakuan. 
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i. Kandungan air tanah tersedia (KATT) 

Kandungan air tanah tersedia (KATT) dihitung dengan melakukan 

penimbangan setiap hari pada 14 dan 15 MST. 

j. Faktor respon terhadap hasil (Ky) 

Nilai Ky diperoleh dengan persamaan (6) pada bab II.  

k. Produktivitas air tanaman 

Produktivitas air tanaman dihitung ketika padi telah dipanen dengan 

membandingkan hasil produksi padi dengan jumlah total air yang telah 

ditranspirasikan (Persamaan 7). 

 

3.5.7.  Pemanenan 

 

Pemanenan dilakukan setelah padi menguning atau pada 19 MST.  Pemanenan 

dilakukan dengan memotong malai padi pada setiap tanaman untuk selanjutnya 

diukur hasil panennya. 

 

3.5.8.  Analisis Data 

 

Data yang diperoleh diuji kesamaan ragamnya dengan menggunakan uji F dan 

apabila terdapat perbedaan pada perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5% dan 1%.  Hasil uji data ditampilkan dalam 

bentuk tabel dan grafik maupun diagram.  
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat batas 

toleransi padi gogo terhadap cekaman air karena tanaman padi gogo sangat 

sensitif terhadap kekeringan pada fase pembungaan, hal ini ditunjukan dengan 

nilai Ky lebih besar dari 1 (Ky > 1). 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, bagi mahasiswa ataupun peneliti disarankan untuk 

melakukan penelitian serupa dengan melakukan otomatisasi pemberian irigasi 

atau melakukan pengukuran tiap tiga jam sekali pada pagi hingga sore hari agar 

kandungan air tanah tersedia pada media tanam tanaman padi dapat terus 

terpantau dan tidak sampai melewati batas bawah dari masing-masing perlakuan. 
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