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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia memiliki kekayaan plasma nutfah padi yang cukup besar berupa 

varietas lokal dan spesies liar. Indonesia memiliki keragaman genetik padi yang 

besar, karena kepulauan nusantara dulunya menyatu dengan benua Asia yang 

merupakan pusat asal (center of origin) tanaman padi. Menurut Vavilov (1926), 

pusat asal spesies padi adalah India. Dengan demikian Indonesia layak diduga 

sebagai pusat asal sekunder (secondary center of origin) spesies padi. Hal itu juga 

secara empiris dibuktikan dengan ditemukannya banyak spesies liar padi di 

Indonesia. Plasma nutfah padi berupa varietas memiliki keunggulan genetik 

tertentu. Padi lokal telah dibudidayakan secara turun-temurun sehingga genotip 

telah beradaptasi dengan baik pada kondisi lahan dan iklim spesifik di daerah 

pengembangannya (Abdullah, 2006) 

Pengoleksian padi lokal telah dimulai sejak awal abad 20. Pada tahun 2010, 

sebanyak 2.797 aksesi plasma nutfah padi telah dikoleksi oleh Balai Besar 

Penelitian Tanaman Padi (BB Padi 2010). Plasma nutfah tersebut terdiri atas 

1.635 aksesi varietas lokal, 978 varietas introduksi, dan 184 varietas unggul baru. 

Selain itu, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetika Bogor 

juga memiliki 4.203 aksesi plasma nutfah padi yang terdiri atas 94 aksesi padi liar 

dan 4.109 padi budi daya (BB Biogen 2012). 

Usaha menjaga plasma nutfah yang diterapkan oleh Kabupaten 

Bondowoso dengan program Botanik (Bondowoso Bertanam Organik), Husni 

(2014), menyatakan bahwa program Botanik bukan hanya menanam padi, tetapi 
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menanam tonggak sejarah di Kabupaten Bondowoso yaitu pertanian organik yang 

sudah direncanakan mulai tahun 2009 untuk merubah pola pikir yang semula 

hanya memupuk tanaman  tetapi sekarang harus memupuk tanaman beserta 

tanahnya. Konsep ini sesuai dengan perjalanan pertanian organik di Kabupaten 

Bondowoso harus utuh dari hulu ke hilir ( Sumber air, Agro input, sistem 

berusaha tani maupun pengolahan hasil). Sejalan dengan adanya program Botanik 

Pemerintah Bondowoso mengembangkan padi varietas lokal asli Kabupaten 

Bondowoso yang akan menjadi ciri khas di Kabupaten Bondowoso. Namun saat 

ini masih terbatas minat petani untuk membudidaya-kannya, karena rendahnya 

hasil serta panjangnya waktu penanaman menjadi alasan petani untuk tidak 

menanamnya. Sehingga perlu pelestarian ulang agar padi lokal Bondowoso bisa 

menarik minat masyarakat untuk menanamnya kembali (Hilmi, 2014).   

Program peningkatan dan memaksimalkan produksi dari varietas lokal asal 

Bondowoso sangat dibutuhkan untuk menjaga kelestarian dan sebagai penarik 

minat petani agar mau menanam kembali varietas lokal yang umurnya lebih 

panjang dibandingkan dengan varietas unggul. Usaha untuk memaksimalkan 

varietas lokal yaitu dengan pemberian dosis pupuk organik yang tepat pada tiap-

tiap varietas. Penggunaan jenis tanaman padi lokal yang berbeda dan dosis pupuk 

yang berbeda diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. 

Ooeh karena itu penelitian menggunakan beberapa jenis padi lokal dan dosis 

pupuk kompos dapat memberika informasi baru tentang perlakuan tersebut 

sehingga dapat diketahui jenis tanaman padi lokal dan dosis yang tepat agar 

memperoleh hasil yang maksimal.  
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1.2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana pengaruh jenis padi lokal terhadap pertumbuhan dan hasil pada 

berbagai dosis pupuk kompos ?  

b) Bagaimana pengaruh pupuk kompos dengan dosis yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman padi lokal ? 

c) Bagaimana pengaruh pemberian dosis pupuk kompos terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman padi lokal Bondowoso ? 

1.3. Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kompos 

pada tiga jenis padi lokal Bondowoso terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. 

1.4. Hipotesa 

a) Diduga terdapat interaksi antara perlakuan macam varietas dan dosis pupuk 

kompos terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. 

b) Diduga pemberian dosis yang berbeda akan memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil. 

c) Diduga dengan jenis padi lokal yang berbeda maka memberikan pengaruh 

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil. 

 


