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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Beras merupakan sumber bahan pangan fungsional, yaitu bahan makanan 

alami dengan fungsi-fungsi fisiologis tertentu dan bermanfaat bagi kesehatan 

(Widjayanti, 2004). Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras 

sebagai makanan pokok. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan akan beras selalu 

diprioritaskan oleh Pemerintah. Di satu sisi tingkat konsumsi rata-rata beras 

Indonesia yang tinggi menuntut tingkat produksi beras yang besar pula. Menurut 

(Abdullah 2004), dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,7 % per tahun dan 

kebutuhan per kapita sebanyak 134 kg, maka pada tahun 2025 Indonesia harus 

mampu menghasilkan padi sebanyak 78 juta ton GKG untuk mencukupi 

kebutuhan beras nasional. Salah satu jenis komoditi padi di Indonesia adalah beras 

merah. Padi beras merah yang umumnya adalah padi gogo mempunyai 

produktivitas rendah serta penelitian padi beras merah belum menjadi prioritas. 

Beras merah juga terbatas dipasarkan dan harganya relatif tinggi. Rendahnya 

produktivitas tanaman padi beras merah disebabkan oleh tingkat kesuburan tanah 

yang terus menurun serta penerapan teknologi budidaya di lapangan yang masih 

rendah (Adiningsih, S. 1994). 

 Sekarang mulai banyak penerapan teknologi budidaya tanam padi, salah 

satunya dengan metode tanam jajar legowo. (Menurut Suriapermana 1990), cara 

tanam padi sistem jajar legowo merupakan rekayasa teknologi yang ditujukan 

untuk memperbaiki produktivitas usaha tani padi. Teknologi ini merupakan 

perubahan dari teknologi jarak tanam tegel menjadi tanam jajar legowo. Legowo 

diambil dari bahasa Jawa yang berasal dari kata lego dan dowo, lego artinya luas 

dan dowo artinya memanjang. Jadi, diantara kelompok barisan tanam padi 

terdapat lorong yang luas dan memanjang sepanjang barisan. Jarak antar 

kelompok barisan (lorong) bisa mencapai 50 cm, 60 cm atau 70 cm bergantung 

pada kesuburan tanah. . Menurut  penelitian (Anonim 2007), sistem tanam jajar 

legowo 4:1 yang menghasilkan gabah tertinggi, tetapi hasil penelitian (Hendra 

2014) adalah penerapan sistem tanam jajar legowo 6:1 dengan lebar legowo 1,75 
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x 28 cm menunjukkan produksi per satuan luas sebesar 7,41 ton/ha pada varietas 

padi ketan. Sedangkan menurut (Ludgerius 2015), menerapkan sistem tanam jajar 

legowo 6:1 menghasilkan produktivitas paling tinggi yaitu 7,48 ton/ha pada 

varietas padi beras merah. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem tanam 

jajar legowo mulai dikembangkan oleh petani dengan menambahkan sisipan padi 

pada pinggir legowo yang disebut dengan nyisip, sehingga jarak antar tanaman 

menjadi makin rapat namun tidak menghilangkan ciri khas legowo itu sendiri, 

selain itu juga bertujuan untuk efisiensi lahan. 

Dalam proses menanam padi tentu saja tidak lepas dari proses pemberian 

air atau yang sering disebut irigasi. Menurut (Sudjarwadi 1979), irigasi  adalah 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha mendapakan air untuk sawah, 

ladang, perkebunan dan lain-lain usaha pertanian. Usaha tersebut terutama 

menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan air ke 

sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan 

lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah 

volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, 

kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan 

oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah (Anonim 1996). Petani di Bali 

mengenal suatu sistem irigasi yang sudah ada sejak zaman dahulu yaitu subak. 

Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di 

tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, 

ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang, seperti dinyatakan 

dalam peraturan-daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012. Menurut (Windia 

2006), subak merupakan suatu masyarakat hukum adat yang memiliki 

karakteristik sosio-agraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang 

mengelola air irigasi dilahan sawah. Salah satu Subak yang ada di Bali yaitu 

Subak Sigaran. 

 Subak Sigaran merupakan pendamping kawasan Catur Angga Batukaru 

yang merupakan salah satu warisan budaya dunia. Subak Sigaran terletak di 

Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Faktor yang menjadi pertimbangan 

dipilihnya Subak Sigaran Sebagai lokasi penelitian adalah hampir semua lahan 

petani di Subak Sigaran dimanfaatkan untuk budidaya tanaman padi. Faktor lain 
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yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian adalah ketersediaan 

air irigasi. Pada Subak Sigaran ketersediaan air yang melimpah umumnya 

melebihi dari kebutuhan, sehingga secara teknis kebutuhan air irigasi yang 

berlebih untuk budidaya tanaman padi tidak menjadi kendala. Ketersediaan air 

yang melimpah membuat prilaku petani dalam menggunakan air irigasi cenderung 

berlebihan sehingga penggunaannya menjadi tidak efisien. Dengan demikian 

maka perlu diadakannya penelitian tentang “ Analisis Pemakaian Air Irigasi Pada 

Budidaya Padi Beras Merah dengan Sistem Tanam Legowo Nyisip”. Sehingga 

akan bermanfaat bagi petani. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

a. Bagaimana pemakaian air irigasi pada budidaya tanaman padi beras merah 

dengan sistem tanam legowo nyisip ? 

b. Bagaimana produktivitas tanaman padi beras merah dengan sistem tanam 

konvensional dan sistem legowo nyisip ? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah diatas, dapat diketahui 

tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengetahui pemakaian air irigasi pada budidaya tanaman padi beras 

merah dengan sistem tanam legowo nyisip. 

b. Untuk mengetahui tingkat produktivitas tanaman padi beras merah dengan 

sistem tanam konvensional dan sistem tanam legowo nyisip . 

 

1.4 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh setelah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada petani tentang 

kebutuhan air irigasi pada budidaya tanaman padi beras merah dengan 

sistem tanam legowo nyisip. 



4 
 

b. Diharapkan dapat memberikan informasi baru kepada petani tentang 

sistem tanam legowo nyisip dapat  menghemat penggunaan air irigasi pada 

budidaya padi beras merah. 


