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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan probabilitas curah hujan harian 
sebagai indikator penentuan awal tanam di wilayah kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai 
tanaman indikator adalah tanaman padi tadah hujan dan jagung. Penelitian dilaksanakan 
dengan metode Deskriptif, melalui pengumpulan data curah hujan harian dalam rentang 10 
tahun (2007-2017). Data curah hujan berasal dari delapan setasiun, yaitu: kecamatan 
Sekongkang, Maluk, Jereweh, Brang Rea, Brang Ene, Taliwang, Seteluk dan Poto Tano. 
Penetapan awal tanam didasarkan pada curah hujan dengan probabilitas 25%, sedangkan 
total curah hujan musim tanam dihitung berdasarkan komulatif curah hujan, dari 
probabilitas 25% - 80%, dan dilanjutkan dengan skenario tanam. Hasil penelitian 
menunjukkan, bahwa awal tanam padi dan jagung di wilayah Sekongkang adalah Desember 
dasaharian I, dengan curah hujan awal tanam 4,5 mm/hari. Wilayah Maluk untuk padi pada 
bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan awal tanam 4,1 mm/hari dan jagung 
pada bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan awal tanam 3,0 mm/hari. Wilayah 
Jereweh untuk padi dan jagung pada bulan Desember dasa harian I dengan curah hujan 
awal tanam 4,6 mm/hari. Wilayah Brang Ene untuk padi pada bulan Nopember dasa harian 
II dengan curah hujan awal tanam 9,8 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasa
harian III dengan curah hujan awal tanam 6,9 mm/hari. Wilayah Brang Rea untuk tanaman 
padi dan jagung pada bulan Desember dasa harian I dengan curah hujan awal tanam 3,3 
mm/hari. Wilayah Taliwang untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Nopember dasa
harian III dengan curah hujan awal tanam 9,5 mm/hari.Wilayah Seteluk untuk padi dan 
jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 4,6 
mm/hari.Wilayah Poto Tano untuk padi pada bulan Nopember dasa harian I dengan curah 
hujan awal tanam 7,0 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasa harian II dengan 
curah hujan awal tanam 6,3 mm/hari.

Kata Kunci : Probabilitas, Curah Hujan Harian, Kabupaten Sumbawa Barat

ABSTRACT
This study aims to determine the application of daily rainfall probability as an indicator of 
an initial planting time in the district of West Sumbawa. As plants indicator are upland rice 
and maize. A Descriptive Research was conducted, through collecting data of daily rainfall 
in a 10 years period (2007-2017). Rainfall data were collected from eight stations, namely: 
Sekongkang, Maluk, Jereweh, Brang Rea, Brang Ene, Taliwang, Seteluk and Poto Tano 
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subdistricts. The initial planting time was determined on the base of 25% rain probability, 
while total rainfall of cropping season was calculated based on cumulative rainfall, from 
25% - 80% probability, and continued with planting scenario. The results showed that early 
planting of rice and maize in Sekongkang area was on the first decade of December, with 
initial rainfall of 4.5 mm / day. Maluk area for paddy was on the second decade of 
November with initial rainfall of 4.1 mm / day and maize was on the third decade of 
November with 3.0 mm / day initial rainfall. Jereweh area for rice and maize was on the 
first decade of December with an initial rainfall of 4.6 mm / day. Brang Ene area for paddy 
was on the second decade of November with initial rainfall of 9.8 mm / day and maize was 
on the third decade of November with initial rainfall of 6.9 mm / day. Brang Rea area for 
rice and maize was on the first decade of December with initial rainfall of 3.3 mm / day. 
Taliwang area for rice and maize plant was on the third decade of November with initial 
rainfall of 9.5 mm / day. Seteluk area for rice and maize was on the fist December with 
initial rainfall of 4.6 mm / day. Poto Tano area for paddy was on the first decade of 
November with daily rainfall of 7.0 mm / day and maize on the second decade of 
November with initial rainfall of 6.3 mm / day.

Keywords: Probability, Rainfall, West Sumbawa Regency
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PENDAHULUAN
Ada tiga wilayah suhu muka laut (SML) yang mempengaruhi keragaman iklim Indonesia, yaitu 

SML di Samudera India (Indian Ocean Dipole Mode, IODM), SML di kawasan Pasifik (El Nino 
Southern Oscillation Index), dan SML di sekitar perairan Indonesia. Ketiga sirkulasi tersebut 
memberikan efek yang berbeda antar berbagai wilayah di Indonesia.

Pada penelitian ini akan dikaji probabilitas curah hujan harian per bulan selama musim tanam 
yang timbul sebagai akibat dari ketiga efek tersebut. Penelitian oleh (Rahim, 2015) menentukan 
hubungan antara Suhu Muka Laut Kawasan Pasifik dan Suhu Muka Laut perairan Indonesia terhadap 
penentuan Awal Musim Hujan (AMH) dan panjang musim penghujan.Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa Suhu Muka Laut sangat berperan terhadap awal musim dan panjang pendek 
musim hujan di Indonesia, demikian halnya dengan fenomena El-Ninomempunyai pengaruh 
signifikan terhadap awal musim hujan dan panjang periode musim hujan di Indonesia.

Prediksi awal musim hujan (AMH) merupakan informasi yang sangat penting bagi negara 
agraris seperti Indonesia.Informasi AMH diperlukan oleh petani untuk menentukan pola dan strategi 
tanam (Boer et al. 2007). Adapun penetapan probabilitas curah hujan harian dapat digunakan sebagai 
dasar untuk menentukan awal tanam. Jika Awal Musim Hujan mundur dari normal maka musim 
tanam (padi) pertama akan mundur. Jika musim tanam pertama mundur maka musim tanam kedua 
akan mundur, yang mempunyai risiko kekeringan lebih besar karena sudah masuk musim kemarau. 
Jika prediksi Awal Musim Hujan akurat maka resiko kekeringan dapat diminimalisir.Namun 
dimaklumi bahwa prediksi Awal Musim Hujan yang akurat tidaklah mudah, karena hujan di 
Indonesia mempunyai keragaman yang tinggi terhadap ruang dan waktu (Boer et al. 2010).Oleh 
karena itulah dibutuhkan nilai probabilitas dari suatu kejadian hujan agar keputusan awal tanam dapat 
diambil.

Pada sektor pertanian, perilaku iklim sering kali dikaitkan dengan terjadinya suatu kegagalan 
panen, sehingga tuntutan kebutuhan prediksi awal musim hujan dan awal tanam di suatu wilayah 
semakin tinggi, bahkan sampai pada tingkat lokal (wilayah kabupaten). Kemajuan sistem prediksi 
iklim global belum sepenuhnya dapat secara langsung diaplikasikan untuk skala regional.Sehingga 
perlu dicarikan suatu pendekatan yang memiliki tingkat akurasi tinggi, yang berbasis pada data lokal 
agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Apabila penentuan awal tanam tidak mempertimbangkan 
probabilitas curah hujan, maka akan mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman.Terkait dengan hal 
tersebut, maka awal tanam perlu ditetapkan berbasis  probabilitas curah hujan harian di masing-
masing stasiun penakar hujan. Penelitian yang berjudul “ Probabilitas Curah Hujan Harian sebagai 
Dasar Penentuan Awal Tanam di Wilayah Sumbawa Barat” perlu dilakukan untuk dapat mendeteksi 
potensi curah hujan  selama pertumbuhan tanaman, agar mengurangi resiko  gagal tanam dan gagal 
produksi.

METODE PENELITIAN
Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan metode analisis data sekunder yang dikumpulkan, 
disebut dengan Metode Deskriptif. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat dan 
dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) bulan, yang dimulai dari bulan November 2017-April 
2018.
Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data curah hujan harian 
selama 10 tahun, yang diperoleh dari 8 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekongkang, Maluk, Jereweh, 
Brang Rea, Brang Ene,Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano. Data tersebut diukur oleh instansi bidang 
iklim dan cuaca yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam penelitian ini 
data diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kediri, Lombok Barat NTB, Balai Perlindungan Tanaman 
Pangan dan Hortikultura (BPTPH) NTB.
Analisis Data
1. Analisis Sifat Hujan Musim Tanam
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Sifat hujan yang digunakan sebagai pembeda zonasi utama adalah kriteria yang ditetapkan oleh 
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG, 2006) yang dinyatakan dalam persentase curah hujan 
terhadap nilai rata-rata.Kriteria selengkapnya disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Sifat Hujan Musim Tanam November-April
No Sifat Hujan Kriteria Keterangan

1 Musim Tanam 
Basah

>115 % Jika nilai perbandingan curah hujan tahunan terhadap 
rata-ratanya lebih besar dari 115%

2 Musim Tanam 
normal

85-
115%

Jika nilai perbandingan curah hujan tahunan terhadap 
rata-ratanya antara 85-115%. 

3 Musim Tanam 
kering

<85% Jika nilai perbandingan curah hujan tahunan terhadap 
rata-ratanya kurang dari 85%

Nilai rata-rata curah hujan musim tanam dihitung selama periode 10 tahun musim 
tanam.Sedangkan komulatif curah hujan musim tanam diperoleh dari jumlah curah hujan selama 
musim tanam bulan November-April.
2. Analisis Probabilitas Hujan

Data curah hujan harian yang bersifat acak (random variable), dapat ditransformasi menjadi 
variabel acak normal, Z (normal random variabel), dengan rumus berikut (Walpole,1974):.

Z =     X – μ    X = μ + Z.σ ………..…………………...................….…… (1)
             σx

Pada Tabel A4 Walpole (1974) halaman 309 terdapat tabel kurve normal untuk menentukan nilai 
Z. Jika parameter sifat hujan suatu daerah telah diketahui standar deviasinya maka variabel acak X 
atau besarnya suatu curah hujan harian dapat diprediksi dengan persamaan (1), dimana standar 
deviasi(σ) dan nilai curah hujan rata-rata (μ) telah diketahui. Jika standar deviasi sampel (σx) dan 
rata-rata sampel (μx) = μ (rata-rata populasi) maka σx = σ/√n; n merupakan banyaknya sampel. 
Rumus ini digunakan apabila kedua parameter tersebut belum diketahui nilainya. Dengan demikian 
perasamaan (1) menjadi:
Z =     X – μ    Z = X – μ    ………..………………………....................… (2)
             σx               σ/√n

3. Penetapan Rentang Kepercayaan (Confidence interval)
Sebagai referensi untuk menetapkan rentang kepercayaan (confidence interval) dalam 

penelitian ini adalah sebaran curah hujan kategori normal sebagaimana yang dipedomani secara 
umum oleh BMKG, yaitu: μ± 15%μ, dimana 15%μ dianggap sebagai standar deviasi (σ).
4. Penetapan Skenario Awal Tanam

Penetapan awal tanam (AT) ditetapkan berdasarkan probabilitas 25% (p=0,25), kemudian 
dicari nilai Z pada tabel A4 (Walpole, 1974). Awal tanam diperoleh dengan rumus :

CH0,25 = μ + Z. σ
Dimana CH0,25 adalah curah hujan dengan probabilitas 25% dijadikan sebagai acuan awal 

tanam, μ=nilai rata-rata curah hujan, z= variabel normal, σ=standar deviasi. Rentang probabilitas 
maksimum adalah 80%.

Bila di wilayah stasiun penakar curah hujan telah tercatat hujan sebesar CH0,25 maka dapat 
direkomendasikan untuk mengawali tanam.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Curah Hujan Berbasis Probabilitas di Wilayah Sumbawa Barat
4.1.1. Probabilitas Curah Hujan di Kecamatan Sekongkang

Tingkat probabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25% sebagai Z1 dan 80% 
sebagai Z2. Menurut Kumar (2009) dalam Kandasamy et al, (2012) mengemukakan bahwa 
probabilitas curah hujan memiliki makna tingkat resiko dari sudut pandang tanaman, dimana 
probabilitas 80% dianggap sebagai ketergantungan tanpa resiko, probabilitas 50% berkaitan dengan 
potensi beresiko dan probabilitas 20% dianggap sangat beresiko.

4.2. Skenario Awal Tanam Padi dan Jagung di Lahan Tadah Hujan
4.2.1.Awal Tanam Padi di Kecamatan Sekongkang 

Wilayah Sekongkang terletak pada pesisir selatan Kabupaten Sumbawa Barat. Skenario awal 
tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 1.

          
Gambar 1. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian I di 

Kecamatan Sekongkang

Awal tanam yang dimulai pada Desember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 4,4 mm 
tanaman berpeluang mengalami surplus air pada fase perkecambahan (selama 10 hari sejak tugal). 
Hal ini dapat membuat tanaman tumbuh atau berkecambah dengan baik, karena kebutuhan air 
terpenuhi. Namun pada fase vegetatif awal tanaman mengalami defisit air sebanyak 69,5 mm/hari 
namun tidak mengganggu pertumbuhan tanaman karena berlangsung dalam waktu yang singkat, 33 
hari. Pada fase anakan dan fase bunting 30-60 HST) masih terjadi defisit air sebesar 6 mm/hari yang 
sedikit dari jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan tanaman. Selama fase generatif (umur 60-90 HST) 
tanaman mengalami defisit, namun rerata defisit per hari relatif rendah sehingga secara agronomis 
tidak berdampak pada penurunan hasil secara signifikan. Skenario awal tanam dasaharian I Desember 
dapat menghindari tanaman padi dari melewati fase kritis pada awal pertumbuhan, dan pada fase 
awal generatif seperti fase primordia dan pengisian bulir sehingga memberi peluang yang lebih besar 
bagi tanaman padi untuk memberikan hasil/produksi yang lebih baik daripada skenario awal tanam 
yang lain.

Pada awal tanam Desember dasaharian I dengan curah hujan rata-rata 4,45 mm,tanaman 
mengalami surplus air pada saat tanaman berumur 10 hari setelah tanam(fase perkecambahan), akan 
tetapi terjadi defisit air pada saat tanaman berumur 20-90 hari setelah tanam (fase jumlah daun 
terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis). Tanaman mengalami surplus yang sementara pada 
saat berumur 90-100 hari setelah tanam.Tanaman mengalami defisit air pada umur 100-110 hari 
setelah tanam (memasuki masa panen). Tetapi skenario awal tanam pada bulan ini dapat 
direkomendasikan untuk wilayah Kecamatan Sekongkang karena memiliki total defisit air yang 
sedikit yaitu sebanyak -34,1271 mm dengan jumlah hari defisit selama 86 hari dan nilai rata-rata 
defisit sebesar -0,4 mm/hari.

4.2.2.Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Maluk
Kecamatan Maluk berada di pesisir barat bagian selatan. Skenario awal tanam untuk padi dan 

jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 2. 



9

Crop Agro Vol____No.____2018

          
Gambar 2. Skenario awal tanam Padi (kiri) bulan Nopember dasaharian II dan Jagung (kanan) bulan 

Nopember dasaharian III di Kecamatan Maluk

Skenario awal tanam yang dimulai dari bulan Nopember dasaharian II,bermula dari curah 
hujan rata-rata 3,3 mm dalam 10 hari pertama, namun secara berangsur-angsur berkurang dalam 
rentang waktu 50 hari (sampai fase vegetatif akhir tanaman). Air tersedia bagi tanaman terjadi pada 
fase anakan (40-50 HST). Pada fase selanjutnya ketersediaan air menurun sampai pada saat panen. 
Dengan demikian skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan, karena nilai rata-rata 
defisit sebesar 3,3 mm/hari merupakan total defisit terendah, yaitu -362,087 mm, selama 109 hari 
disbanding skenario yang lain.

Awal tanam Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata harian 1,35 mm terjadi 
defisit air pada fase awal pertumbuhan (fase perkecambahan) tanamanyaitu umur 10-20 hari setelah 
tanam. Tanaman mengalami surplus air pada saat tanaman berumur 20-30 hari setelah tanam (fase 
jumlah daun terbuka sempurna) dan terjadi defisit kembali hingga fase akhir tanaman (fase masak 
fisiologis) yaitu umur 30-110 hari setelah tanam. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat 
direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit terendah sebesar -3,2 mm/hari dengan total 
defisit air yang terjadi sebanyak -321,6552 mm selama 100 hari.

4.2.3.Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Jereweh
Kecamatan Jereweh terletak di pesisir selatan. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung 

lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 3. 

          
Gambar 3. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian I di 

Kecamatan Jereweh

Awal tanam yang dimulai dari bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan rata-rata 2,42 
mm tanaman mengalami defisit air yang sangat rendah pada fase awal (fase perkecambahan)saat 
berumur 10-20 HST, namun pada umur 30-50 HST (fase anakan dan fase bunting) defisit air yang 
terjadi sudah berkurang dan pada fase primordia yang memasuki fase pembungaan (60-80 HST) 
defisit air terjadi kembali. Saat tanaman berumur 80-90 HST (fase masak susu) ketersediaan air 
tanaman terjadi sangat tinggi. Kemudian pada fase pematangan biji hingga panen kebutuhan air 
sudah tidak ada lagi untuk tanaman. Oleh karena itu skenario awal tanam pada bulan Desember 
dasaharian I ini dapat direkomendasikan karena defisit air yang terjadi lebih sedikit dari awal tanam 
bulan Nopember dasaharian I sampai Nopember dasaharian III dengan total defisit terendah yaitu -
223,1338 selama 109 hari dan rata-rata defisit sebesar -2,04 mm/hari.

Pada awal tanam Desember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 2,42 mm terjadi surplus 
air pada saat tanaman berumur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan).Tanaman mengalami 
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defisit air kembali pada umur 20-80 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai 
fase pengerasan biji). Tanaman mengalami surplus air kembali pada umur 80-90 hari setelah tanam 
(fase masak fisiologis) dan umur 90-110 hari setelah tanam (memasuki masa panen) tanaman 
mengalami defisit air. Skenario awal tanam bulan ini dapat direkomendasikan untuk wilayah 
Kecamatan Jereweh karena memiliki jumlah hari defisit yang sedikit dari jumlah hari defisit bulan 
Nopember dasaharian I, II dan III yaitu selama 85 hari dengan total defisit air yang sedikit yaitu -
175,2266 mm dengan nilai rata-rata defisit sebesar -2,1 mm/hari.

4.2.4.Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Brang Ene
Kecamatan Brang Ene terletak di pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung 

lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 4.

          
Gambar 4. Skenario awal tanam Padi (kiri) bulan Nopember dasaharian II dan Jagung (kanan) bulan 

Nopember dasaharian III di Kecamatan Brang Ene

Awal tanam pada bulan Nopember dasaharian II memiliki curah hujan rata-rata 4,65 mm, 
ketersediaan air bagi tanaman tercukupi pada fase perkecambahan (10 HST), akan tetapi mengalami 
defisit pada fase vegetatif akhir tanaman (10-40 HST). Memasuki fase anakan kebutuhan air kembali 
tersedia bagi tanaman (surplus). Pada saat 50-100 HST (fase bunting sampai fase pematangan biji) 
mengalami defisit air kembali. Ketersediaan air tanaman meningkat pada umur 100-110 HST (fase 
pematangan biji) dan mengalami defisit air pada saat panen (120 HST). Skenario awal tanam ini 
dapat direkomendasikan karena total jumlah hari defisitnya sebanyak 90 hari dengan jumlah defisit 
air yang terjadi -148,187 mm dan nilai rata-rata defisit sebesar -1,6 mm/hari.

Awal tanam Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata 9,65 mm tanaman 
mengalami surplus air pada fase perkecambahan (10 hari setelah tanam). Pada saat tanaman berumur 
10-20 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna) tanaman mengalami defisit air, akan
tetapi terjadi surplus air pada umur 20-30 hari setelah tanam (masih dalam fase pembentukan daun 
terbuka sempurna). Tanaman mengalami defisit air pada umur 30-100 hari setelah tanam (fase 
jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis), dan umur 100-110 hari setelah tanam 
(memasuki masa panen) mengalami surplus air yang sedikit. Skenario awal tanam pada bulan ini 
dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1,2 mm/hari dengan jumlah 
defisit air sebanyak -93,1952 mm selama 77 hari.

4.2.5.Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Brang Rea
Wilayah Brang Rea terletak di pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung 

lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian I di 

Kecamatan Brang Rea

Awal tanam bulan Desember dasaharian I dengan jumlah kebutuhan air 6 mm/hari tanaman 
mengalami surplus air pada fase awal, saat tanaman berumur 10 HST (fase 
perkecambahan).Kemudian tanaman mengalami defisit pada saat berumur 10-20 HST (fase vegetatif 
awal) pertumbuhan tanaman. Masih pada fase vegetatif awal ini tanaman mengalami surplus air saat 
berumur 20-30 HST. Saat berumur 30-70 HST (fase vegetatif akhir sampai fase primordia) tanaman 
mengalami defisit kembali. Saat tanaman berumur 70-90 HST (fase pembungaan sampai fase masak 
susu) tanaman mengalami surplus air dan mengalami defisit air dari umur 90-120 HST (dari fase 
pematangan biji sampai panen). Dengan demikian skenario awal tanam bulan Desember dasaharian I 
ini dapat direkomendasikan untuk Kecamatan Brang Rea karena mengalami defisit air yang paling 
rendah yaitu sebanyak -117,5021 mm dengan nilai rata-rata defisit -1,5 mm/hari selama 78 hari.

Pada awal tanam Desember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 0 mm, tanaman 
mengalami surplus air dari umur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan).Tanaman mengalami 
defisit air pada saat tanaman berumur 10-20 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna). 
Tanaman mengalami surplus air pada umur 20-30 hari setelah tanam (masih dalam fase jumlah daun 
terbuka sempurna). Tanaman kembali mengalami defisit air pada umur 30-70 hari setelah tanam (fase 
jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak susu). Pada umur 70-90 hari setelah tanam (fase 
masak susu sampai fase masak fisiologis) tanaman mengalami surplus air, kemudian mengalami 
defisit pada umur 90-110 hari setelah tanam (memasuki masa panen). Skenario awal tanam pada 
bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1,1 mm/hari dengan 
total defisit air yang terjadi sebanyak -71,3283 mmselama 65 hari.

4.2.6.Awal Tanam Padi di Kecamatan Taliwang
Wilayah Taliwang berada pada pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung 

lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 6.

          
Gambar 6. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Nopember dasaharian III di 

Kecamatan Taliwang

Awal tanam Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata 7,6 mm, tanaman 
mengalami defisit air dari fase awal (perkecambahan) hingga fase akhir pertumbuhan tanaman (10-
120 HST). Pada periode ini kebutuhan air meningkat sementara jumlah air tidak tersedia bagi 
tanaman. Akan tetapi jumlah hari defisit pada bulan ini selama 118 hari dan memiliki total defisit air 
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yang sedikit yaitu -145,3223 mm dengan nilai rata-rata defisit sebesar -1,2 mm/hari. Dengan 
demikian skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan.

Awal tanam bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata 7,6 mm terlihat 
bahwa, tanaman mengalami surplus air pada umur 10 hari setelah tanam (fase 
perkecambahan).Kemudian tanaman mengalami defisit air pada umur 20-110 hari setelah tanam (fase 
jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis dan memasuki masa panen). Oleh 
karena itu skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata 
defisit sebesar -1,1 mm/hari dengan total defisit air yang terjadi sebanyak -101,9219 mmselama 96 
hari.

4.2.7. Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Seteluk
Wilayah Seteluk berada pada pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung 

lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 7.

          
Gambar 7. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian II di 

Kecamatan Seteluk

Awal tanam Desember dasaharian I, tanaman mengalami defisit air dari fase awal 
perkecambahan hingga memasuki masa panen tanaman (10-120 HST). Akan tetapi skenario awal 
tanam pada bulan Desember dasaharian I ini dapat direkomendasikan meskipun memiliki jumlah hari 
defisit yang banyak yaitu selama 118 hari, namun total defisit air yang terjadi lebih sedikit dari total 
defisit air bulan Nopember dasaharian I, II, dan III yaitu sebanyak -128,5531 mm dan nilai rata-rata 
defisit sebesar -1,1 mm/hari.

Untuk awal tanam bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan rata-rata 4,2 mm 
tanaman mengalami surplus air pada saat berumur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan). 
Kemudian mengalami defisit air pada umur 20-90 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka 
sempurna sampai fase masak fisiologis). Tanaman kemudianmengalami surplus air yang sedikitpada 
fase masak fisiologis (90-100 hari setelah tanam). Pada saat memasuki masa panen (110 hari setelah 
tanam) mengalami defisit air kembali. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan 
karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1 mm/hari selama 86 hari dengan total defisit air yang 
sedikit yaitu -89,4202 mm.

4.2.8.Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Poto Tano
Kecamatan Poto Tano berada di pesisir utara. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung 

lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 8.

          
Gambar 8. Skenario awal tanam Padi (kiri) bulan Nopember dasaharian I dan Jagung (kanan) bulan 

Nopember dasaharian II di Kecamatan Poto Tano



13

Crop Agro Vol____No.____2018

Awal tanam pada bulan Nopember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 5 mm. Tanaman 
mengalami defisit air pada fase perkecambahan memasuki fase vegetatif awal tanaman (10-20 HST). 
Ketika tanaman berumur 20-30 HST (masih dalam fase vegetatif awal) tanaman mengalami surplus 
air.Memasuki fase vegetatif akhir sampai masa panen mengalami defisit air yang berkepanjangan 
(30-120 HST). Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki jumlah 
hari defisit selama 110 hari dengan total defisit air sebanyak -216,2498 mm dan nilai rata-rata defisit 
sebesar -1,9 mm/hari.

Pada awal tanam bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan rata-rata3,7 mm, tanaman 
mengalami surplus air pada saat berumur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan), kemudian 
terjadi defisit pada umur 20-110 hari setelah tanam (fase pembentukan jumlah daun terbuka 
sempurna, fase silking, fase tasseling sampai memasuki masa panen). Hal ini dapat berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat 
direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -2,04 mm/hari dengan total defisit 
air yang terjadi sebanyak -196,664 mm96 hari.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 
1. Probabilitas curah hujan harian yang direkomendasikan untuk penetapan awal tanam padi tadah 

hujan dan jagung di wilayah Sumbawa Barat adalah 25%.
2. Penetapan awal tanam padi sistem tugal di lahan tadah hujan dan jagung di lahan tadah hujan 

dan tegalan wilayah Sumbawa Barat, berbasis probabilitas curah hujan 25% adalah sebagai 
berikut:
a. Wilayah Sekongkang untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I 

dengan curah hujan awal tanam 4,5 mm/hari.
b. Wilayah Maluk untuk tanaman padi pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan 

awal tanam 4,1 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan 
awal tanam3,0 mm/hari.

c. Wilayah Jereweh untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan 
curah hujan awal tanam 4,6 mm/hari.

d. Wilayah Brang Ene untuk tanaman padi pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah 
hujan awal tanam 9,8 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian IIIdengan curah 
hujan awal tanam 6,9 mm/hari.

e. Wilayah Brang Rea untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I 
dengan curah hujan awal tanam 3,3 mm/hari.

f. Wilayah Taliwang untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Nopember dasaharian III 
dengan curah hujan awal tanam 9,5 mm/hari.

g. Wilayah Seteluk untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan 
curah hujan awal tanam 4,6 mm/hari.

h. Wilayah Poto Tano untuk tanaman padi pada bulan Nopember dasaharian I dengan curah 
hujan awal tanam 7,0 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah 
hujan awal tanam 6,3 mm/hari.

Saran
Petani di Sumbawa Barat sebaiknya mempertimbangkan awal tanam berbasis probabilitas 

curah hujan 25% untuk padi dan jagung pada bulan Nopember atau bulan Desember setelah terjadi 
pengamatan curah hujan harian sebesar rata-rata >4 mm perhari dalam sepuluh hari berturut-turut 
sehingga petani terhindar dari resiko gagal tanam.Untuk melihat nilai rata-rata curah hujan.Selain itu, 
disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tanaman sayuran atau hortikultura terkait 
penetapan awal tanam dengan data dan metode probabilitas.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan probabilitas curah hujan harian sebagai indikator penentuan awal tanam di wilayah kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai tanaman indikator adalah tanaman padi tadah hujan dan jagung. Penelitian dilaksanakan dengan metode Deskriptif, melalui pengumpulan data curah hujan harian dalam rentang 10 tahun (2007-2017). Data curah hujan berasal dari delapan setasiun, yaitu: kecamatan Sekongkang, Maluk, Jereweh, Brang Rea, Brang Ene, Taliwang, Seteluk dan Poto Tano. Penetapan awal tanam didasarkan pada curah hujan dengan probabilitas 25%, sedangkan total curah hujan musim tanam dihitung berdasarkan komulatif curah hujan, dari probabilitas 25% - 80%, dan dilanjutkan dengan skenario tanam. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa awal tanam padi dan jagung di wilayah Sekongkang adalah Desember dasaharian I, dengan curah hujan awal tanam 4,5 mm/hari. Wilayah Maluk untuk padi pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan awal tanam 4,1 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan awal tanam 3,0 mm/hari. Wilayah Jereweh untuk padi dan jagung pada bulan Desember dasa harian I dengan curah hujan awal tanam 4,6 mm/hari. Wilayah Brang Ene untuk padi pada bulan Nopember dasa harian II dengan curah hujan awal tanam 9,8 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasa harian III dengan curah hujan awal tanam 6,9 mm/hari. Wilayah Brang Rea untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasa harian I dengan curah hujan awal tanam 3,3 mm/hari. Wilayah Taliwang untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Nopember dasa harian III dengan curah hujan awal tanam 9,5 mm/hari.Wilayah Seteluk untuk padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 4,6 mm/hari.Wilayah Poto Tano untuk padi pada bulan Nopember dasa harian I dengan curah hujan awal tanam 7,0 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasa harian II dengan curah hujan awal tanam 6,3 mm/hari.

Kata Kunci : Probabilitas, Curah Hujan Harian, Kabupaten Sumbawa Barat



ABSTRACT

This study aims to determine the application of daily rainfall probability as an indicator of an initial planting time in the district of West Sumbawa. As plants indicator are upland rice and maize. A Descriptive Research was conducted, through collecting data of daily rainfall in a 10 years period (2007-2017). Rainfall data were collected from eight stations, namely: Sekongkang, Maluk, Jereweh, Brang Rea, Brang Ene, Taliwang, Seteluk and Poto Tano subdistricts. The initial planting time was determined on the base of 25% rain probability, while total rainfall of cropping season was calculated based on cumulative rainfall, from 25% - 80% probability, and continued with planting scenario. The results showed that early planting of rice and maize in Sekongkang area was on the first decade of December, with initial rainfall of 4.5 mm / day. Maluk area for paddy was on the second decade of November with initial rainfall of 4.1 mm / day and maize was on the third decade of November with 3.0 mm / day initial rainfall. Jereweh area for rice and maize was on the first decade of December with an initial rainfall of 4.6 mm / day. Brang Ene area for paddy was on the second decade of November with initial rainfall of 9.8 mm / day and maize was on the third decade of November with initial rainfall of 6.9 mm / day. Brang Rea area for rice and maize was on the first decade of December with initial rainfall of 3.3 mm / day. Taliwang area for rice and maize plant was on the third decade of November with initial rainfall of 9.5 mm / day. Seteluk area for rice and maize was on the fist December with initial rainfall of 4.6 mm / day. Poto Tano area for paddy was on the first decade of November with daily rainfall of 7.0 mm / day and maize on the second decade of November with initial rainfall of 6.3 mm / day.



Keywords: Probability, Rainfall, West Sumbawa Regency
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PENDAHULUAN

Ada tiga wilayah suhu muka laut (SML) yang mempengaruhi keragaman iklim Indonesia, yaitu SML di Samudera India (Indian Ocean Dipole Mode, IODM), SML di kawasan Pasifik (El Nino Southern Oscillation Index), dan SML di sekitar perairan Indonesia. Ketiga sirkulasi tersebut memberikan efek yang berbeda antar berbagai wilayah di Indonesia.

Pada penelitian ini akan dikaji probabilitas curah hujan harian per bulan selama musim tanam yang timbul sebagai akibat dari ketiga efek tersebut. Penelitian oleh (Rahim, 2015) menentukan hubungan antara Suhu Muka Laut Kawasan Pasifik dan Suhu Muka Laut perairan Indonesia terhadap penentuan Awal Musim Hujan (AMH) dan panjang musim penghujan.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Suhu Muka Laut sangat berperan terhadap awal musim dan panjang pendek musim hujan di Indonesia, demikian halnya dengan fenomena El-Ninomempunyai pengaruh signifikan terhadap awal musim hujan dan panjang periode musim hujan di Indonesia.

Prediksi awal musim hujan (AMH) merupakan informasi yang sangat penting bagi negara agraris seperti Indonesia.Informasi AMH diperlukan oleh petani untuk menentukan pola dan strategi tanam (Boer et al. 2007). Adapun penetapan probabilitas curah hujan harian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan awal tanam. Jika Awal Musim Hujan mundur dari normal maka musim tanam (padi) pertama akan mundur. Jika musim tanam pertama mundur maka musim tanam kedua akan mundur, yang mempunyai risiko kekeringan lebih besar karena sudah masuk musim kemarau. Jika prediksi Awal Musim Hujan akurat maka resiko kekeringan dapat diminimalisir.Namun dimaklumi bahwa prediksi Awal Musim Hujan yang akurat tidaklah mudah, karena hujan di Indonesia mempunyai keragaman yang tinggi terhadap ruang dan waktu (Boer et al. 2010).Oleh karena itulah dibutuhkan nilai probabilitas dari suatu kejadian hujan agar keputusan awal tanam dapat diambil.

Pada sektor pertanian, perilaku iklim sering kali dikaitkan dengan terjadinya suatu kegagalan panen, sehingga tuntutan kebutuhan prediksi awal musim hujan dan awal tanam di suatu wilayah semakin tinggi, bahkan sampai pada tingkat lokal (wilayah kabupaten). Kemajuan sistem prediksi iklim global belum sepenuhnya dapat secara langsung diaplikasikan untuk skala regional.Sehingga perlu dicarikan suatu pendekatan yang memiliki tingkat akurasi tinggi, yang berbasis pada data lokal agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Apabila penentuan awal tanam tidak mempertimbangkan probabilitas curah hujan, maka akan mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman.Terkait dengan hal tersebut, maka awal tanam perlu ditetapkan berbasis  probabilitas curah hujan harian di masing-masing stasiun penakar hujan. Penelitian yang berjudul “ Probabilitas Curah Hujan Harian sebagai Dasar Penentuan Awal Tanam di Wilayah Sumbawa Barat” perlu dilakukan untuk dapat mendeteksi potensi curah hujan  selama pertumbuhan tanaman, agar mengurangi resiko  gagal tanam dan gagal produksi.



METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan metode analisis data sekunder yang dikumpulkan, disebut dengan Metode Deskriptif. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat dan dilaksanakan dalam kurun waktu lima (5) bulan, yang dimulai dari bulan November 2017-April 2018.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data curah hujan harian selama 10 tahun, yang diperoleh dari 8 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sekongkang, Maluk, Jereweh, Brang Rea, Brang Ene,Taliwang, Seteluk, dan Poto Tano. Data tersebut diukur oleh instansi bidang iklim dan cuaca yaitu Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam penelitian ini data diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kediri, Lombok Barat NTB, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) NTB.

Analisis Data

1. Analisis Sifat Hujan Musim Tanam

Sifat hujan yang digunakan sebagai pembeda zonasi utama adalah kriteria yang ditetapkan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG, 2006) yang dinyatakan dalam persentase curah hujan terhadap nilai rata-rata.Kriteria selengkapnya disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Sifat Hujan Musim Tanam November-April

		No

		Sifat Hujan

		Kriteria

		Keterangan



		1

		Musim Tanam Basah

		>115 %

		Jika nilai perbandingan curah hujan tahunan terhadap rata-ratanya lebih besar dari 115%



		2

		Musim Tanam normal

		85-115%

		Jika nilai perbandingan curah hujan tahunan terhadap rata-ratanya antara 85-115%. 



		3

		Musim Tanam kering

		<85%

		Jika nilai perbandingan curah hujan tahunan terhadap rata-ratanya kurang dari 85%







Nilai rata-rata curah hujan musim tanam dihitung selama periode 10 tahun musim tanam.Sedangkan komulatif curah hujan musim tanam diperoleh dari jumlah curah hujan selama musim tanam bulan November-April.

2. Analisis Probabilitas Hujan

Data curah hujan harian yang bersifat acak (random variable), dapat ditransformasi menjadi variabel acak normal, Z (normal random variabel), dengan rumus berikut (Walpole,1974):.



		Z =     X – μ    X = μ + Z.σ ………..…………………...................….…… (1)

             σx 





Pada Tabel A4 Walpole (1974) halaman 309 terdapat tabel kurve normal untuk menentukan nilai Z. Jika parameter sifat hujan suatu daerah telah diketahui standar deviasinya maka variabel acak X atau besarnya suatu curah hujan harian dapat diprediksi dengan persamaan (1), dimana standar deviasi(σ) dan nilai curah hujan rata-rata (μ) telah diketahui. Jika standar deviasi sampel (σx) dan rata-rata sampel (μx) = μ (rata-rata populasi) maka σx = σ/√n; n merupakan banyaknya sampel. Rumus ini digunakan apabila kedua parameter tersebut belum diketahui nilainya. Dengan demikian perasamaan (1) menjadi:

		Z =     X – μ    Z = X – μ    ………..………………………....................… (2)

             σx               σ/√n





3. Penetapan Rentang Kepercayaan (Confidence interval)

	Sebagai referensi untuk menetapkan rentang kepercayaan (confidence interval) dalam penelitian ini adalah sebaran curah hujan kategori normal sebagaimana yang dipedomani secara umum oleh BMKG, yaitu:  15%, dimana 15% dianggap sebagai standar deviasi ().

4. Penetapan Skenario Awal Tanam

	Penetapan awal tanam (AT) ditetapkan berdasarkan probabilitas 25% (p=0,25), kemudian dicari nilai Z pada tabel A4 (Walpole, 1974). Awal tanam diperoleh dengan rumus :

	CH0,25 = 

Dimana CH0,25 adalah curah hujan dengan probabilitas 25% dijadikan sebagai acuan awal tanam, =nilai rata-rata curah hujan, z= variabel normal, =standar deviasi. Rentang probabilitas maksimum adalah 80%.

Bila di wilayah stasiun penakar curah hujan telah tercatat hujan sebesar CH0,25 maka dapat direkomendasikan untuk mengawali tanam.











HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Curah Hujan Berbasis Probabilitas di Wilayah Sumbawa Barat

4.1.1. Probabilitas Curah Hujan di Kecamatan Sekongkang

 Tingkat probabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25% sebagai Z1 dan 80% sebagai Z2. Menurut Kumar (2009) dalam Kandasamy et al, (2012) mengemukakan bahwa probabilitas curah hujan memiliki makna tingkat resiko dari sudut pandang tanaman, dimana probabilitas 80% dianggap sebagai ketergantungan tanpa resiko, probabilitas 50% berkaitan dengan potensi beresiko dan probabilitas 20% dianggap sangat beresiko.

4.2. Skenario Awal Tanam Padi dan Jagung di Lahan Tadah Hujan

4.2.1. Awal Tanam Padi di Kecamatan Sekongkang 

Wilayah Sekongkang terletak pada pesisir selatan Kabupaten Sumbawa Barat. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 1.

          

Gambar 1. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian I di Kecamatan Sekongkang

Awal tanam yang dimulai pada Desember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 4,4 mm tanaman berpeluang mengalami surplus air pada fase perkecambahan (selama 10 hari sejak tugal). Hal ini dapat membuat tanaman tumbuh atau berkecambah dengan baik, karena kebutuhan air terpenuhi. Namun pada fase vegetatif awal tanaman mengalami defisit air sebanyak 69,5 mm/hari namun tidak mengganggu pertumbuhan tanaman karena berlangsung dalam waktu yang singkat, 33 hari. Pada fase anakan dan fase bunting 30-60 HST) masih terjadi defisit air sebesar 6 mm/hari yang sedikit dari jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan tanaman. Selama fase generatif (umur 60-90 HST) tanaman mengalami defisit, namun rerata defisit per hari relatif rendah sehingga secara agronomis tidak berdampak pada penurunan hasil secara signifikan. Skenario awal tanam dasaharian I Desember dapat menghindari tanaman padi dari melewati fase kritis pada awal pertumbuhan, dan pada fase awal generatif seperti fase primordia dan pengisian bulir sehingga memberi peluang yang lebih besar bagi tanaman padi untuk memberikan hasil/produksi yang lebih baik daripada skenario awal tanam yang lain.

Pada awal tanam Desember dasaharian I dengan curah hujan rata-rata 4,45 mm,tanaman mengalami surplus air pada saat tanaman berumur 10 hari setelah tanam(fase perkecambahan), akan tetapi terjadi defisit air pada saat tanaman berumur 20-90 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis). Tanaman mengalami surplus yang sementara pada saat berumur 90-100 hari setelah tanam.Tanaman mengalami defisit air pada umur 100-110 hari setelah tanam (memasuki masa panen). Tetapi skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan untuk wilayah Kecamatan Sekongkang karena memiliki total defisit air yang sedikit yaitu sebanyak -34,1271 mm dengan jumlah hari defisit selama 86 hari dan nilai rata-rata defisit sebesar -0,4 mm/hari.

4.2.2. Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Maluk

Kecamatan Maluk berada di pesisir barat bagian selatan. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 2. 

          

Gambar 2. Skenario awal tanam Padi (kiri) bulan Nopember dasaharian II dan Jagung (kanan) bulan Nopember dasaharian III di Kecamatan Maluk

Skenario awal tanam yang dimulai dari bulan Nopember dasaharian II,bermula dari curah hujan rata-rata 3,3 mm dalam 10 hari pertama, namun secara berangsur-angsur berkurang dalam rentang waktu 50 hari (sampai fase vegetatif akhir tanaman). Air tersedia bagi tanaman terjadi pada fase anakan (40-50 HST). Pada fase selanjutnya ketersediaan air menurun sampai pada saat panen. Dengan demikian skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan, karena nilai rata-rata defisit sebesar 3,3 mm/hari merupakan total defisit terendah, yaitu -362,087 mm, selama 109 hari disbanding skenario yang lain.

Awal tanam Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata harian 1,35 mm terjadi defisit air pada fase awal pertumbuhan (fase perkecambahan) tanamanyaitu umur 10-20 hari setelah tanam. Tanaman mengalami surplus air pada saat tanaman berumur 20-30 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna) dan terjadi defisit kembali hingga fase akhir tanaman (fase masak fisiologis) yaitu umur 30-110 hari setelah tanam. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit terendah sebesar -3,2 mm/hari dengan total defisit air yang terjadi sebanyak -321,6552 mm selama 100 hari.

4.2.3. Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Jereweh

Kecamatan Jereweh terletak di pesisir selatan. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 3. 

          

Gambar 3. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian I di Kecamatan Jereweh

	Awal tanam yang dimulai dari bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan rata-rata 2,42 mm tanaman mengalami defisit air yang sangat rendah pada fase awal (fase perkecambahan)saat berumur 10-20 HST, namun pada umur 30-50 HST (fase anakan dan fase bunting) defisit air yang terjadi sudah berkurang dan pada fase primordia yang memasuki fase pembungaan (60-80 HST) defisit air terjadi kembali. Saat tanaman berumur 80-90 HST (fase masak susu) ketersediaan air tanaman terjadi sangat tinggi. Kemudian pada fase pematangan biji hingga panen kebutuhan air sudah tidak ada lagi untuk tanaman. Oleh karena itu skenario awal tanam pada bulan Desember dasaharian I ini dapat direkomendasikan karena defisit air yang terjadi lebih sedikit dari awal tanam bulan Nopember dasaharian I sampai Nopember dasaharian III dengan total defisit terendah yaitu -223,1338 selama 109 hari dan rata-rata defisit sebesar -2,04 mm/hari.

	Pada awal tanam Desember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 2,42 mm terjadi surplus air pada saat tanaman berumur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan).Tanaman mengalami defisit air kembali pada umur 20-80 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai fase pengerasan biji). Tanaman mengalami surplus air kembali pada umur 80-90 hari setelah tanam (fase masak fisiologis) dan umur 90-110 hari setelah tanam (memasuki masa panen) tanaman mengalami defisit air. Skenario awal tanam bulan ini dapat direkomendasikan untuk wilayah Kecamatan Jereweh karena memiliki jumlah hari defisit yang sedikit dari jumlah hari defisit bulan Nopember dasaharian I, II dan III yaitu selama 85 hari dengan total defisit air yang sedikit yaitu -175,2266 mm dengan nilai rata-rata defisit sebesar -2,1 mm/hari.

4.2.4. Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Brang Ene

Kecamatan Brang Ene terletak di pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 4.

          

Gambar 4. Skenario awal tanam Padi (kiri) bulan Nopember dasaharian II dan Jagung (kanan) bulan Nopember dasaharian III di Kecamatan Brang Ene

Awal tanam pada bulan Nopember dasaharian II memiliki curah hujan rata-rata 4,65 mm, ketersediaan air bagi tanaman tercukupi pada fase perkecambahan (10 HST), akan tetapi mengalami defisit pada fase vegetatif akhir tanaman (10-40 HST). Memasuki fase anakan kebutuhan air kembali tersedia bagi tanaman (surplus). Pada saat 50-100 HST (fase bunting sampai fase pematangan biji) mengalami defisit air kembali. Ketersediaan air tanaman meningkat pada umur 100-110 HST (fase pematangan biji) dan mengalami defisit air pada saat panen (120 HST). Skenario awal tanam ini dapat direkomendasikan karena total jumlah hari defisitnya sebanyak 90 hari dengan jumlah defisit air yang terjadi -148,187 mm dan nilai rata-rata defisit sebesar -1,6 mm/hari.

Awal tanam Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata 9,65 mm tanaman mengalami surplus air pada fase perkecambahan (10 hari setelah tanam). Pada saat tanaman berumur 10-20 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna) tanaman mengalami defisit air, akan tetapi terjadi surplus air pada umur 20-30 hari setelah tanam (masih dalam fase pembentukan daun terbuka sempurna). Tanaman mengalami defisit air pada umur 30-100 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis), dan umur 100-110 hari setelah tanam (memasuki masa panen) mengalami surplus air yang sedikit. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1,2 mm/hari dengan jumlah defisit air sebanyak -93,1952 mm selama 77 hari.

4.2.5. Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Brang Rea

Wilayah Brang Rea terletak di pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 5.



          

Gambar 5. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian I di Kecamatan Brang Rea

Awal tanam bulan Desember dasaharian I dengan jumlah kebutuhan air 6 mm/hari tanaman mengalami surplus air pada fase awal, saat tanaman berumur 10 HST (fase perkecambahan).Kemudian tanaman mengalami defisit pada saat berumur 10-20 HST (fase vegetatif awal) pertumbuhan tanaman. Masih pada fase vegetatif awal ini tanaman mengalami surplus air saat berumur 20-30 HST. Saat berumur 30-70 HST (fase vegetatif akhir sampai fase primordia) tanaman mengalami defisit kembali. Saat tanaman berumur 70-90 HST (fase pembungaan sampai fase masak susu) tanaman mengalami surplus air dan mengalami defisit air dari umur 90-120 HST (dari fase pematangan biji sampai panen). Dengan demikian skenario awal tanam bulan Desember dasaharian I ini dapat direkomendasikan untuk Kecamatan Brang Rea karena mengalami defisit air yang paling rendah yaitu sebanyak -117,5021 mm dengan nilai rata-rata defisit -1,5 mm/hari selama 78 hari.

Pada awal tanam Desember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 0 mm, tanaman mengalami surplus air dari umur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan).Tanaman mengalami defisit air pada saat tanaman berumur 10-20 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna). Tanaman mengalami surplus air pada umur 20-30 hari setelah tanam (masih dalam fase jumlah daun terbuka sempurna). Tanaman kembali mengalami defisit air pada umur 30-70 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak susu). Pada umur 70-90 hari setelah tanam (fase masak susu sampai fase masak fisiologis) tanaman mengalami surplus air, kemudian mengalami defisit pada umur 90-110 hari setelah tanam (memasuki masa panen). Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1,1 mm/hari dengan total defisit air yang terjadi sebanyak -71,3283 mmselama 65 hari.

4.2.6. Awal Tanam Padi di Kecamatan Taliwang

Wilayah Taliwang berada pada pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 6.

          

Gambar 6. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Nopember dasaharian III di Kecamatan Taliwang

Awal tanam Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata 7,6 mm, tanaman mengalami defisit air dari fase awal (perkecambahan) hingga fase akhir pertumbuhan tanaman (10-120 HST). Pada periode ini kebutuhan air meningkat sementara jumlah air tidak tersedia bagi tanaman. Akan tetapi jumlah hari defisit pada bulan ini selama 118 hari dan memiliki total defisit air yang sedikit yaitu -145,3223 mm dengan nilai rata-rata defisit sebesar -1,2 mm/hari. Dengan demikian skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan.

Awal tanam bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan rata-rata 7,6 mm terlihat bahwa, tanaman mengalami surplus air pada umur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan).Kemudian tanaman mengalami defisit air pada umur 20-110 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis dan memasuki masa panen). Oleh karena itu skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1,1 mm/hari dengan total defisit air yang terjadi sebanyak -101,9219 mmselama 96 hari.

4.2.7.  Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Seteluk

	Wilayah Seteluk berada pada pesisir tengah. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 7.

          

Gambar 7. Skenario awal tanam Padi (kiri) dan Jagung (kanan) bulan Desember dasaharian II di Kecamatan Seteluk

Awal tanam Desember dasaharian I, tanaman mengalami defisit air dari fase awal perkecambahan hingga memasuki masa panen tanaman (10-120 HST). Akan tetapi skenario awal tanam pada bulan Desember dasaharian I ini dapat direkomendasikan meskipun memiliki jumlah hari defisit yang banyak yaitu selama 118 hari, namun total defisit air yang terjadi lebih sedikit dari total defisit air bulan Nopember dasaharian I, II, dan III yaitu sebanyak -128,5531 mm dan nilai rata-rata defisit sebesar -1,1 mm/hari.

Untuk awal tanam bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan rata-rata 4,2 mm tanaman mengalami surplus air pada saat berumur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan). Kemudian mengalami defisit air pada umur 20-90 hari setelah tanam (fase jumlah daun terbuka sempurna sampai fase masak fisiologis). Tanaman kemudianmengalami surplus air yang sedikitpada fase masak fisiologis (90-100 hari setelah tanam). Pada saat memasuki masa panen (110 hari setelah tanam) mengalami defisit air kembali. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -1 mm/hari selama 86 hari dengan total defisit air yang sedikit yaitu -89,4202 mm.

4.2.8. Skenario Awal Tanam Padi di Kecamatan Poto Tano

	Kecamatan Poto Tano berada di pesisir utara. Skenario awal tanam untuk padi dan jagung lahan tadah hujan di wilayah ini disajikan pada Gambar 8.

          

Gambar 8. Skenario awal tanam Padi (kiri) bulan Nopember dasaharian I dan Jagung (kanan) bulan Nopember dasaharian II di Kecamatan Poto Tano

Awal tanam pada bulan Nopember dasaharian I dengan rata-rata curah hujan 5 mm. Tanaman mengalami defisit air pada fase perkecambahan memasuki fase vegetatif awal tanaman (10-20 HST). Ketika tanaman berumur 20-30 HST (masih dalam fase vegetatif awal) tanaman mengalami surplus air.Memasuki fase vegetatif akhir sampai masa panen mengalami defisit air yang berkepanjangan (30-120 HST). Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki jumlah hari defisit selama 110 hari dengan total defisit air sebanyak -216,2498 mm dan nilai rata-rata defisit sebesar -1,9 mm/hari.

Pada awal tanam bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan rata-rata3,7 mm, tanaman mengalami surplus air pada saat berumur 10 hari setelah tanam (fase perkecambahan), kemudian terjadi defisit pada umur 20-110 hari setelah tanam (fase pembentukan jumlah daun terbuka sempurna, fase silking, fase tasseling sampai memasuki masa panen). Hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Skenario awal tanam pada bulan ini dapat direkomendasikan karena memiliki nilai rata-rata defisit sebesar -2,04 mm/hari dengan total defisit air yang terjadi sebanyak -196,664 mm96 hari.

Kesimpulan

	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Probabilitas curah hujan harian yang direkomendasikan untuk penetapan awal tanam padi tadah hujan dan jagung di wilayah Sumbawa Barat adalah 25%.

2. Penetapan awal tanam padi sistem tugal di lahan tadah hujan dan jagung di lahan tadah hujan dan tegalan wilayah Sumbawa Barat, berbasis probabilitas curah hujan 25% adalah sebagai berikut:

a. Wilayah Sekongkang untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 4,5 mm/hari.

b. Wilayah Maluk untuk tanaman padi pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan awal tanam 4,1 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan awal tanam3,0 mm/hari.

c. Wilayah Jereweh untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 4,6 mm/hari.

d. Wilayah Brang Ene untuk tanaman padi pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan awal tanam 9,8 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian IIIdengan curah hujan awal tanam 6,9 mm/hari.

e. Wilayah Brang Rea untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 3,3 mm/hari.

f. Wilayah Taliwang untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Nopember dasaharian III dengan curah hujan awal tanam 9,5 mm/hari.

g. Wilayah Seteluk untuk tanaman padi dan jagung pada bulan Desember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 4,6 mm/hari.

h. Wilayah Poto Tano untuk tanaman padi pada bulan Nopember dasaharian I dengan curah hujan awal tanam 7,0 mm/hari dan jagung pada bulan Nopember dasaharian II dengan curah hujan awal tanam 6,3 mm/hari.

Saran

	Petani di Sumbawa Barat sebaiknya mempertimbangkan awal tanam berbasis probabilitas curah hujan 25% untuk padi dan jagung pada bulan Nopember atau bulan Desember setelah terjadi pengamatan curah hujan harian sebesar rata-rata >4 mm perhari dalam sepuluh hari berturut-turut sehingga petani terhindar dari resiko gagal tanam.Untuk melihat nilai rata-rata curah hujan.Selain itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tanaman sayuran atau hortikultura terkait penetapan awal tanam dengan data dan metode probabilitas.
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