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Ruminta dkk. : Pengujian sensitivias kekeringan dan daya adaptasi tujuh varieas padi
di wilayah dataran medium Jatinangor

Ruminta  ∙  S. Rosniawaty  ∙  A. Wahyudin

Pengujian sensitivias kekeringan dan daya adaptasi tujuh varieas padi
di wilayah dataran medium Jatinangor

Test of drought sensitivity and adaptation ability in seven varieties of
rice in medium plain area Jatinangor

Diterima : 15 Juli 2016/Disetujui : 10 Agustus 2016 / Dipublikasikan : 30 Agustus 2016
©Department of Crop Science, Padjadjaran University

Abstract Assessment of drought resistant,

adaptability, and productivity of seven varieties of

rice has been conducted in medium areas wetland.
The purpose of this study is to test resistant,

adaptability, and productivity of seven varieties of
rice to get high-yielding rice varieties that have

drought-tolerant and a high yield that will be
developed in the medium areas wetland. The

study was designed in the form of a randomized
block design experiment with 14 treatments and

repeat 3 times. Tested treatment is a combination

of 7 varieties of rice plants (Ciherang, Inpari 10, IR
64, Mekongga, Sintanur, Situ Bagendit, and

Towuti) and 2 water control settings techniques (0
cm water level and intermittent). The results

showed that Ciherang and Sintanur varieties has
the highly potential to be developed in the

medium areaswethland because it has higher
production (each 8.5 ton/ ha and 8.1ton/ ha) and

resistance to drought (Stress Sensitivity Index, 2.1-

2.5 ) and have high adaptation to the environment
(Index Adaptation, 1:16 - 1:29). Sintanur and

Ciherang varieties with intermittent or 0 cm water
level control settings can be recommended for the

medium areas rainfed wetland that a high a
drought risk.

Keywords: Rice ∙ Climate change ∙ Drought ∙ 

Water control settings

Sari Telah dilakukan pengujian sensitivitas

kekeringan, daya adaptasi, dan produkstivitas
tujuh varietas padi di wilayah dataran medium

Jatinangor. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menguji sensitivitas kekeringan, daya adaptasi,

dan produktivitas tujuh varietas tanaman padi
untuk mendapatkan varietas padi unggul yang

tahan kekeringan dan memiliki daya hasil tinggi

yang akan dikembangkan pada lahan sawah

dataran medium. Penelitian ini dirancang dalam
bentuk eksperimen Rancangan Acak Kelompok

dengan 14 perlakuan dan ulangan 3 kali.
Perlakuan yang diuji merupakan kombinasi dari 7

varietas tanaman padi (Ciherang, Inpari 10, IR 64,
Mekongga, Sintanur, Situ Bagendit, dan Towuti)

dan 2 pemberian air (macak-macak dan inter-
miten). Hasil penelitian menunjukkan bahwa

varietas Sintanur dan Ciherang sangat berpotensi

untuk dikembangkan pada sawah dataran
medium karena mempunyai produktivitas lebih

tinggi (masing-masing 8.5 ton/ha dan 8.1 ton/ha)
dan tahan kekeringan (Indeks sensitivitas

kekeringan, 2.1–2.5) dan mudah beradaptasi
dengan lingkungan (Indeks adaptasi, 1.16 -1.29).

Varietas Sintanur dan Ciherang dengan teknik
pemberian intermiten atau macak-macak dapat

direkomendasikan untuk lahan sawah tadah hujan

pada dataran medium yang rentan kekeringan.

Kata kunci: Padi ∙ Perubahan iklim ∙ Kekeringan 
∙ Teknik pemberian air

___________________________________________

Pendahuluan

Adanya perubahan iklim mengancam sistem
produksi tanaman padi dan oleh karena itu juga

mengancam mata pencaharian dan ketahanan
pangan untuk jutaan orang yang bergantung

pada pertanian. Pengaruh perubahan iklim

terhadap sektor pertanian di Indonesia termasuk
Jawa Barat sudah terasa dan menjadi kenyataan.

Perubahan ini diindikasikan antara lain oleh
adanya bencana banjir, kekeringan (musim

kemarau yang panjang) dan bergesernya musim
hujan (Aldrian, 2007; Indonesia Country Study on

Climate Change, 1998). Dalam beberapa tahun
terakhir ini pergeseran musim hujan

menyebabkan bergesernya musim tanam dan

Dikomunikasikan oleh Aep Wawan Irwan

Ruminta1 ∙ S. Rosniawaty1 ∙ A. Wahyudin1

1 Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran,
Korespondensi: r_ruminta@yahoo.com
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