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KATA PENGANTAR 

 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tulisan tentang 

Interaksi Faktor-Faktor Biotik Dalam Ekosistem Sawah Yang Mendukung 

Pertumbuhan Padi (Oryza sativa L.)  yang merupakan tugas dari mata kuliah Ekologi 

Tanaman Lanjut. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. B. Sengli J. 

Damanik selaku pembimbing dalam mata kuliah tersebut. 

 Faktor-faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah saling berinteraksi 

dan mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tanaman padi. Sawah dengan 

pertanaman monokultur yaitu padi mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang 

khas di dalam ekosistemnya. Paper ini membahas tentang interaksi faktor biotik yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. 

Dalam penulisan paper ini tentunya masih banyak hal yang perlu diperbaiki, 

oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi 

perbaikan kualitas tulisan.  

 

Medan, 31 Maret 2009 
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PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 Dalam usaha budidaya padi harus diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman secara ekologi, baik faktor biotik dan abiotik di lingkungan 

tumbuh tanaman tersebut. Pertanaman padi sawah adalah monokultur, selain itu 

terdapat beberapa flora dan fauna di sekitar pertanaman yang akan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman padi. Baik mikrofauna dalam tanah, mesofauna, makrofauna 

dan vegetasi (gulma) yang ada di sekitar persawahan.  

Antara  individu  yang  satu  dengan  lainnya  dalam  satu  daerah  akan 

membentuk populasi. Selanjutnya, antara populasi yang satu dengan yang lainnya 

dalam  satu  daerah  akan  terjadi  interaksi  membentuk  komunitas dan komunitas  

ini  juga  akan  selalu  beriteraksi  dengan  tempat  hidupnya. Misalnya rumput hidup 

di  tanah, belalang hidup di  rerumputan, dan  ikan hidup di air. Hubungan  antara  

makhluk  hidup  dengan  lingkungannya  akan  membentuk ekosistem. Kumpulan 

ekosistem di dunia akan membentuk biosfer. Urutan satuan-satuan makhluk hidup 

dalam ekosistem dari yang kecil sampai yang besar adalah sebagai berikut:  

 

 

(http//irsae.files.wordpress.com/2008/05/satuan-dalam-ekosistem.pdf. Diakses 

tanggal 11 April 2009). 

 Sawah merupakan suatu sistem budaya  tanaman yang khas dilihat dari sudut  

kekhususan pertanaman yaitu padi,  penyiapan tanah, pengelolaan air dan dampaknya 

atas lingkungan. Maka sawah perlu diperhatikan  secara khusus dalam penatagunaan 

lahan. Meskipun di lahan sawah dapat diadakan pergiliran berbagai tanaman, namun 

pertanaman pokok selalu padi. Jadi, kalau kita berbicara tentang sawah pokok 

pembicaraannya tentu produksi padi dan beras.  

Penyiapan tanah sawah meyebabkan sifat-sifat fisik, kimia, biologi dan 

morfologi tanah berubah, keadaan tanah alami berubah menjadi keadaan tanah buatan 

dan menyimpang dari keadaan yang dikehendaki oleh pertanaman yang lain. Untuk 

Individu → Populasi → Komunitas  → Ekosistem → Biosfer 



 

Ekologi Tanaman Lanjut/ Tugas dari Prof. Dr. Ir. B. Sengli J. Damanik, MS 2

dapat melaksanakan pergiliran tanaman dengan pertanaman lain, biasanya palawija, 

maka sehabis pertanaman padi keadaan tanah harus diubah kembali sehingga sesuai 

dengan yang diperlukan pertanaman palawija. Pengubahan keadaan tanah secara 

bolak-balik berarti memanipulasi sumber daya tanah secara mendalam, guna tanah, 

tata guna air, dan tata guna lingkungan, sehingga dapat menghambat  pencapaian 

kemaslahatan penggunaan lahan yang berkelanjutan (Notohadiprawiro, 2006). 

 Selanjutnya Notohadiprawiro (2006) menyatakan bahwa keanekaragaman 

hayati pertanian Indonesia sangat besar. Hal ini memberikan peluang besar memilih 

macam pertanaman yang sesuai untuk tiap wilayah ekologi yang ada di Indonesia. 

Dengan demikian pertanian Indonesia kalau dapat dikembangkan secara merata 

berpotensi besar menjadi piranti handal dalam tataguna lahan. Di wilayah Indonesia 

manapun pertanian dapat dibangun dengan konsep agroekosistem karena didukung 

oleh keanekaan hayati pertanian Indonesia yang sangat besar. Konsep agroekosistem 

membuat pertanian suatu sistem produksi biomassa berguna yang efektif secara 

teknologi, efisien secara ekonomi, dan berkelanjutan menurut wawasan lingkungan. 

 

Tujuan  

 Untuk mengetahui komunitas di lahan sawah yang membentuk ekosistem 

sawah serta interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya.  
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INTERAKSI FAKTOR BIOTIK DALAM EKOSISTEM SAWAH 
YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN PADI 

 
Kondisi dan Fungsi Sawah 

 

 Tanaman padi merupakan komponen yang terdapat dalam ekosistem sawah  

yang menjadi sumber makanan (produsen) bagi serangga, tikus, burung, manusia dan 

lain-lain yang saling berinteraksi dan membentuk rantai makanan. Di areal 

persawahan selain tanaman padi yang diusahakan, masih banyak komponen makhluk 

hidup lainnya yang saling berkompetisi untuk mendapatkan sumber makanan.  

Menurut Notohadiprawiro (2006), sawah adalah budidaya tanaman yang 

paling banyak menggunakan air. Air diperlukan banyak untuk melumpurkan tanah, 

untuk menggenangi petak pertanaman, dan untuk dapat dialirkan dari petak satu ke 

petak yang lain. Ini berarti sawah memberikan beban paling berat kepada sumber 

daya air. Oleh karena tanah sawah bersuasana reduktif (anaerob) maka tanah sawah 

menjadi salah satu penghasil gas metan yang utama. Penghasil utama yang lain ialah 

rawa. Gas metan merupakan salah satu gas pemanas atmosfer bumi, disamping gas 

CO2, sehingga sawah berdampak luas dan kuat atas lingkungan hidup.  

Perubahan-perubahan nyata yang terjadi pada tanah karena penyawahan pada 

garis besarnya ialah:  

1.  Tubuh tanah terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas yang berubah dan 

bagian bawah yang tetap sebagaimana semula.   

2.   Kedua bagian dibatasi secara tajam oleh suatu lapisan mampat  yang  terbentuk 

oleh tekanan bajak (plow sole).  Kadang-kadang  di  bawah  padas  bajak 

terbentuk  lapisan   peralihan yang bertampakan berbercak-bercak kuning-coklat-

merah di dalam bahan dasar tanah berwarna kelabu.   

3.   Struktur bagian atas rusak menjadi lumpur karena pengolahan tanah sewaktu 

tanah jenuh atau kelewat jenuh air yang mendispersikan agregat-agregat tanah.  

4.  Bagian atas bersuasana reduktif (anaerob) karena pelumpuran dan penggenangan  
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secara malar (continous), yang berangsur atau tajam beralih menjadi suasana 

oksidatif (aerob) di bagian bawah tubuh tanah yang tidak terusik.  

5. Pada perbatasan antara bagian yang anaerob dan aerob atau pada lapisan 

peralihan sering terbentuk konkresi-konkresi Fe-Mn karena potensial redoks 

meningkat ke arah bawah yang mengendapkan Fe dan Mn yang tereluviasi dari 

bagian atas yang bersuasana reduktif (potensial redoks  rendah). Konkresi Fe-Mn 

dapat menyatu membentuk lapisan Fe dan Mn yang berkonsistensi keras tetapi 

rapuh (brittle).  

Gambar di bawah ini menunjukkan pertanaman padi dan kondisi lahan sawah 

dengan lapisan reduksi dan oksidasi. 

  

  

 

 

 

 

 
 
Gambar 1. Pertanaman padi sawah    Gambar 2. Kondisi lahan sawah.  
Sumber: http//202.146.4.30 photo image sawah2    
   

Disamping memberikan maslahat banyak berupa pencukupan pangan, sawah 

mengandung resiko mengusik lahan dan lingkungan hidup secara mendalam. Dalam 

rencana pencetakan lahan sawah perlu sekali dibuat neraca maslahat-resiko. Tanpa 

peneracaan ini perluasan lahan sawah justru  dapat menimbulkan kendala berat bagi 

tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna lingkungan, sehingga dapat menghambat 

pencapaian kemaslahatan penggunaan lahan yang berkelanjutan. 

 
Keanekaragaman Hayati Lahan Sawah 

Di lahan sawah selain padi sebagai tanaman yang diusahakan secara 

monokultur ataupun tumpang sari dengan tanaman lain, terdapat pula gulma dan 

berbagai hewan yang hidup dalam areal persawahan. Niswati dan Purnomo (2007) 

berpendapat, keadaan reduktif-oksidatif pada tanah dan genangan air yang ‘hanya’ 
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berkisar 5-15 cm memungkinkan tanah sawah memiliki ekosistem yang unik. Pada 

genangan tanah sawah yang unik itu hidup berbagai organisme, baik yang berukuran 

besar maupun kecil. Informasi tentang organisme tersebut banyak dilaporkan dari 

sawah-sawah di daerah sub-tropika seperti di Italia dan Jepang (Ferrari  et al.,1991; 

Kuwabara, 1999,  Malaysia (Ali, 1990) dan Filipina (Simpson  et al., 1994) dalam 

Niswati dan Purnomo, 2007).   

Selanjutnya dikatakan bahwa di antara organisme yang mendiami air 

genangan tanah sawah, organisme yang cukup populer adalah “water fly” yang 

termasuk ke dalam kelompok Cladocera (Yamazaki,  et al. 2001 dalam Niswati dan 

Purnomo, 2007).  Selain itu kelompok Ostracoda (Cyclopoida) dan Copepoda juga 

banyak mendiami habitat tersebut.  Disamping kelompok organisme yang disebutkan 

di atas, air genangan tanah sawah juga di diami oleh berbagai jenis protozoa, rotifera 

dan alga yang fungsi dan kegunaannya di ekosistem sawah tersebut belum banyak 

terungkap, kecuali alga yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

memfiksasi nitrogen dari udara (Grant et al., 1983 dalam  Niswati dan Purnomo, 

2007).  Hal itu banyak dilaporkan dari ekosistem danau (Sommer et al., 2001 dalam 

Niswati dan Purnomo, 2007) dan hanya sedikit muncul dari ekosistem padi sawah. 

Organisme ini juga akan memakan protozoa dan fitoplankton  (DeMott and Watson, 

1991 dalam Niswati dan Purnomo, 2007) dan secara signifikan mempengaruhi 

populasi organisme lainnya.  

Beberapa organisme juga dilaporkan sebagai detritus dengan menggrazing 

bentos seperti diatom  (Carman  et al., 1997; Buffan-Dubau and Carman, 2000 dalam 

Niswati dan Purnomo, 2007).  Sedangkan Kankaala (1988) dalam Niswati dan 

Purnomo (2007), menyimpulkan bahwa aktivitas makan dari Cladocera  Dhapnia 

longispina berperan dalam memindahkan bahan organik dalam ekosistem ini. Selain 

itu di air genangan padi sawah juga terdapat beberapa serangga seperti diptera dan 

kepik air yang peranannya dapat sebagai hama (Bambaradeniya and Amarasinghe,  

2004 dalam Niswati dan Purnomo, 2007). 

Berikut ini adalah keanekaragaman hayati dan rantai makanan yang terdapat 

di lahan sawah yang ditunjukkan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Rantai makanan 

Sumber: www.lukmanguru.wordpress.com 

Indonesia merupakan negara agraris yang menumpukan padi sebagai sumber 

pangan utama dan akan tetap menjadi komoditas strategis.  Oleh karena itu penelitian 

tentang peningkatan produksi padi terus dilanjutkan sampai saat ini.  Sementara itu 

penelitian tentang biologi pada tanah dan air genangan tanah  sawah belum banyak 

dilakukan, terutama tentang perubahan komunitas dan keanekaragaman organisme air 

genangan tanah sawah tanah tropika selama pertanaman padi sawah.  Organisme pada 

genangan tanah sawah dapat dijadikan indikator dari perubahan ekosistem padi 

sawah.  Beberapa meneliti melaporkan bahwa kualitas dan kuantitas nutrisi serta suhu 

pada air sangat mempengaruhi fluktuasi organisme yang hidup di dalamnya 

(Amarasinghe et al., 1997; Yoshida  et al., 2001). Walseng  et al. (2003) dalam 

Niswati dan Purnomo, 2007) menggunakan Cladocera dan Copepoda sebagai 

indikator pencemaran danau di Kanada dan Hatakeyama and Sugaya (1989); Wong 

(1997); dan Kikuchi and Wakabayashi (1997) dalam Niswati dan Purnomo (2007) 

juga menggunakan Cladocera sebagai indikator dari aplikasi pestisida karena 

kesensitifan organisme ini terhadap perubahan lingkungan.  

Mendukung pernyataan diatas, Suana dan Haryanto (2007) mengungkapkan 

pada ekosistem sawah terdapat  berbagai komunitas yang saling berinteraksi, 
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meskipun kompleksitasnya tidak seperti yang terdapat pada ekosistem alami. 

Komunitas arthropoda (terutama serangga dan laba-laba) umumnya mendominasi 

ekositem sawah (Tulung, 1999 dalam Suana dan Haryanto, 2007).  Menurut Heong  

et al. (1991) dalam Suana dan Haryanto (2007), laba-laba merupakan kelompok 

predator terbesar kedua setelah Heteroptera. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dari 

seluruh kelompok predator yang terdapat pada ekosistem sawah, sekitar 16% sampai 

35% adalah laba-laba. Laba-laba merupakan predator polifag (terutama memangsa 

serangga) sehingga berperan dalam mengontrol populasi serangga (Riechert & 

Lockley, 1984 dalam Suana dan Haryanto, 2007). 

Tikus (Rattus argentiventer) merusak tanam padi pada semua tingkat 

pertumbuhan, dari semai hingga panen, bahkan di gudang penyimpanan. Kerusakan 

parah terjadi jika tikus menyerang padi pada fase generatif, karena tanaman sudah 

tidak mampu membentuk anakan baru. Tikus merusak tanaman padi mulai dari 

tengah petak, kemudian meluas ke arah pinggir. Tikus menyerang padi pada malam 

hari. Pada siang hari tikus bersembunyi di dalam lubang pada tanggul-tanggul irigasi, 

jalan sawah, pematang dan daerah perkampungan dekat sawah. Pada periode bera, 

sebagian besar tikus bermigrasi ke daerah perkampungan dekat sawah dan kembali 

lagi ke sawah setelah pertanaman padi menjelang fase generatif.  

Pengendalian tikus dilakukan secara terpadu yang didasarkan pada 

pemahaman biologi dan ekologi tikus, dilakukan secara dini (dimulai sebelum 

tanam), intensif dan terus-menerus dengan memanfaatkan semua teknologi 

pengendalian yang sesuai dan tepat waktu.  Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh 

petani secara bersama (berkelompok) dan terkoordinasi dengan cakupan wilayah 

sasaran pengendalian dalam skala luas (hamparan). Kendalikan tikus pada awal 

musim tanam sebelum memasuki masa reproduksi (Balitpa, 2009. Diakses tgl 10 

Maret 2009). 

 
Pengelolaan Ekosistem Sawah 

Dalam mewujudkan ekosistem sawah yang stabil, perlu campur tangan 

manusia untuk menciptakan keanekaragaman komunitas, mengenali sifat-sifat 
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komponen dan kelangsungan interaksi antar komponen di persawahan. Seperti 

pernyataan Santosa (2007), ekosistem persawahan secara teoritis merupakan 

ekosistem yang tidak stabil. Kestabilan ekosistem persawahan tidak hanya ditentukan 

oleh diversitas struktur komunitas,  tetapi juga oleh sifat-sifat komponen,  interaksi  

antar komponen ekosistem. Hasil penelitian mengenai kajian habitat menunjukkan 

bahwa tidak kurang dari 700 serangga termasuk parasitoid dan predator ditemukan di 

ekosistem persawahan dalam kondisi tanaman tidak ada hama khususnya wereng 

batang coklat (WBC).  Predator WBC umumnya polifag akan memangsa berbagai  

jenis serangga.  

Hasil   penelitian   tersebut  menunjukkan   bahwa   komunitas   persawahan  

merupakan komunitas yang beranekaragam (Untung, 1992 dalam Santosa, 2007). 

Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada ekosistem pertanian dapat dijumpai keadaan 

yang stabil. Apabila interaksi antar komponen  dapat  dikelola   secara   tepat  maka  

kestabilan ekosistem pertanian dapat diusahakan. Salah satu pendorong meningkatnya 

serangga pengganggu adalah  tersedianya makanan   terus  menerus   sepanjang 

waktu dan disetiap   tempat.  Budidaya   tanaman monokultur   dapat   mendorong   

ekosistem   pertanian   rentan   terhadap   organisme pengganggu   tanaman   (OPT).   

Untuk  mewujudkan   pertanian   berkelanjutan  maka tindakan mengurangi serangan 

OPT melalui pemanfaatan serangga khususnya musuh alami dan meningkatkan 

diversitas tanaman seperti penerapan tanaman tumpang sari, rotasi   tanaman   dan   

penanaman   lahan-lahan   terbuka   dapat   dilakukan   karena meningkatkan   

stabilitas   ekosistem   serta   mengurangi   resiko   gangguan   OPT. Mekanisme-

mekanisme   alami   seperti   predatisme,   parasitisme,   patogenisitas, persaingan   

intraspesies   dan   interspesies,   suksesi,   produktivitas,   stabilitas   dan  

keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk mencapai pertanian berkelanjutan  

(Untung dan Sudomo, 1997 dalam Santosa, 2007). 

Sawah merupakan salah satu sumber penting gas metan. Jumlah CH4 yang 

ada dalam atmosfer, 20% berasal dari lahan sawah dan 20% lagi dari lahan rawa 

(Bouwman & Sombroek, 1990 dalam Notohadiprawiro, 2006).  Ekosistem memiliki 

mekanisme menarik CO2 dari atmosfer, yaitu fotosintesis oleh biosfer darat dan laut, 
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serta peningkatan menjadi CaCO3 di laut dan gurun. Mekanisme pengendalian yang 

kuat atas CO2  atmosfer tidak ada atas CH4. Akibatnya, peranan CH4 dalam 

pemanasan bumi makin potensial, hal ini berarti dampak sawah atas lingkungan 

hidup makin penting dan perlu dicermati. Berikut ini adalah bagan pembentukan 

metana di lahan sawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bagan pembentukan metan dalam tanah sawah dan pelepasannya ke atmosfir  
menurut Takai dan Wada (1990) dalam Notohadiprawiro (2006) 

 
Selanjutnya disebutkan, pengelolaan lahan sawah dan keadaan tanah sawah 

cenderung memacu metanogenesis yaitu pemupukan organik dengan jerami dan 

kompos, tanah berkadar bahan organik tinggi dan tanah bertekstur berat dengan 

kandungan lempung montmorilonit tinggi (tanah vertisol). Yang cenderung 

mengurangi atau menekan metanogenesis ialah penggunaan pupuk yang mengandung 

sulfat, seperti amonium sulfat (ZA), penyisipan masa bero diantara musim bertanam 

padi dan tanah yang mudah melepaskan air (perkolasi baik).  

Dengan menerapkan budidaya padi sawah tertentu yang mengatur cara dan 

saat pemupukan, baik dengan pupuk kimia maupun pupuk organik, tanpa air, 

pergiliran pertanaman yang memberi kesempatan tanah untuk mengering dan 

menggunakan varietas-varietas padi baru, mungkin dapat membantu mengurangi 

pelepasan metan dari lahan sawah. Namun demikian pelepasan total di bumi akan 

tetap meningkat berkenaan dengan intensifikasi dan perluasan lahan sawah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

• Sawah merupakan komunitas yang unik dengan keanekaragaman hayati yang 

khas dan di dalamnya terjadi interaksi antar spesies dengan lingkungannya. 

• Ekosistem sawah umumnya kurang stabil karena berbagai alih fungsi yang 

sering terjadi, tetapi dengan pengelolaan yang baik dapat menjadi ekosistem 

yang stabil. 

• Pengelolaan lahan sawah yang tepat dapat menunjang fungsi sawah sebagai 

sumber bahan makanan dan sistem pertanian yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. 

 

Saran 

 Untuk membentuk ekosistem sawah yang stabil perlu campur tangan manusia 

dalam mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan sawah dengan mengutamakan 

kelestarian alami, keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. 
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