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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan sumber pangan utama yang 

sebagian besar masyarakat indonesia mengkonsumsi beras sebagai 

makanan pokoknya. Hal ini mengharuskan peningkatan produksi padi 

harus terus dilakukan terutama pada tanaman padi sawah. Sumini et al. 

(2018). Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan pokok beras yang semakin 

meningkat sebanding dengan meningkatnya jumlah penduduk. Laju 

pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1.38 % per tahun dengan 

kebutuhan konsumsi beras rata-rata masyarakat Indonesia mencapai 1.63 

kg per kapita dalam seminggu (BPS 2016). Ketersediaan beras selalu 

menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut sumber pangan bagi 

semua lapisan masyarakat. Terganggunya ketersediaan beras, berdampak 

sangat luas terhadap hampir semua sektor. (Irianto, 2009).  

Berdasarkan data tanaman pangan di Kabupaten Pati, Pada tahun 

2013-2014 mempunyai luas panen padi mencapai 103.999 Ha dengan 

produksi sebesar 584.270 ton. Kemudian Pada tahun 2018 luas panen padi 

mencapai 92.061 Ha dengan produksi sebesar 547.281 ton. Atas dasar data 

tersebut terjadi penurunan  luas panen padi sebanyak 11.938 Ha, dan 

penurunan produksi sebesar 36.989 ton (BPS Jawa Tengah, 2019). 

Ketersediaan lahan yang memadai menunjukkan bahwa tanaman 

padi memiliki potensi untuk dikembangkan dan dibudidayakan secara 

terus menerus. Winarsi et al. (2018).  Namun upaya peningkatan 

produktivitas  budidaya tanaman padi sampai saat ini masih menghadapi 

berbagai kendala yaitu diantaranya faktor kesehatan tanaman. 

Pracaya (2009) menyatakan kesehatan tanaman ditentukan oleh 

beberapa faktor antara lain kesuburan tanah, iklim, bibit unggul, serta 

hama dan penyakit. Jika faktor-faktor kesuburan tanaman telah dipenuhi, 

tetapi hama dan penyakit masih tetap merajalela maka tanaman tidak akan 

tumbuh subur dan hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Hama dan 

penyakit tanaman telah ada sejak manusia mulai mengolah lahan 
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pertanian, adanya hama dan penyakit tersebut belum dapat dikendalikan 

secara optimal sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar baik 

berupa kehilangan hasil, penurunan mutu serta menurunkan pendapatan 

petani.(Tulung, 2004). Adanya gangguan dari organisme pengganggu 

tanaman (OPT) seringkali menjadi faktor penghalang produktivitas. 

Gangguan biasanya dimulai sejak tanaman di lapang hingga di 

penyimpanan. (Kasi, 2012). Salah satu OPT penting pada tanaman padi 

adalah walang sangit (Leptocorica oratorius).  Akibat dari  serangan L. 

oratorius menyebabkan bulir padi tidak terisi penuh, mengurangi ukuran 

dan kualitas biji padi (Sihombing dan Samino, 2015).  

Walang sangit tidak hanya mampu menurunkan kuantitas tetapi 

juga mampu menurunkan kualitas padi, karena padi yang terserang walang 

sangit akan terlihat adanya bintik-bintik hitam. walang sangit merupakan 

salah satu hama potensial yang pada waktu - waktu tertentu menjadi hama 

penting yang dapat menyebabkan kehilangan hasil mencapai 50%. Diduga 

bahwa populasi 100.000 ekor per hektar dapat menurunkan hasil sampai 

25% (Pratimi dan Soesilohadi, 2011). Hubungan antara kepadatan 

populasi walang sangit dengan penurunan hasil menunjukkan bahwa 

serangan satu ekor walang sangit per malai dalam satu minggu dapat 

menurunkan hasil 27 %.  Sehingga serangan walang sangit disamping 

secara langsung menurunkan hasil, secara tidak langsung juga sangat 

menurunkan kualitas gabah (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 2015).   

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan, 

maka diduga terdapat hubungan antara populasi walang sangit dengan 

intensitas serangan walang sangit pada tanaman padi sawah. Menghadapi 

fenomena tersebut, maka penelitian ini dilakukan sebagai langkah untuk 

mengetahui hubumgan populasi terhadap intensitas serangan hama walang 

sangit pada tanaman padi di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu 

Kabupaten Pati. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Seberapa besar kepadatan populasi walang sangit pada tanaman padi 

(Oryza sativa L.) di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten 

Pati Provinsi Jawa Tengah? 

2. Seberapa besar intensitas seranngan walang sangit pada tanaman padi 

(Oryza sativa L.) di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten 

Pati Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah terdapat hubungan kepadatan populasi walang sangit terhadap 

intensitas serangan walang sangit  pada tanaman padi (Oryza sativa L.) 

di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Provinsi Jawa 

Tengah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kepadatan 

populasi walang sangit pada tanaman padi (Oryza sativa L.) di Desa 

Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar intensitas 

serangan walang sangit pada tanaman padi (Oryza sativa L.) di Desa 

Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepadatan 

populasi terhadap intensitas serangan walang sangit pada tanaman padi 

(Oryza sativa L.) di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten 

Pati. 
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D. Hipotesis 

1. Diduga terjadi peningkatan kepadatan populasi walang sangit pada 

tanaman padi (Oryza sativa L.) di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu 

Kabupaten Pati. 

2. Diduga terjadi peningkatan intensitas serangan walang sangit pada 

tanaman padi (Oryza sativa L.) di Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu 

Kabupaten Pati. 

3. Diduga terdapat hubungan kepadatan populasi terhadap intensitas 

serangan walang sangit pada tanaman padi (Oryza sativa L.) di Desa 

Lahar Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. 


