978-979-540-068-4

Prosiding
Seminar Ilmiah
Hasil Penelitian Padi Nasional 2011

Buku 3

Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
2012

KATA PENGANTAR
Kementerian Pertanian telah menetapkan target peningkatan
produksi beras Nasional sebesar 10 juta ton GKG pada tahun
2014. Pencapaian target tersebut dilakukan secara bertahap,
sasaran produksi yang harus dicapai pada tahun 2011 sebesar
70,6 juta ton GKG. Pencapaian target produksi tersebut
memerlukan usaha keras dari semua pihak mengingat padi adalah
komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan harga, dan
persaingan pasar serta kendala lingkungan biotik dan abiotik.
Dalam mengantisipasi tantangan peningkatan produksi padi termasuk
cekaman biotik dan abiotik yang terlihat nyata pada akhir-akhir ini Cekaman
lingkungan biotik yang terjadi pada tanaman padi disebabkan oleh organisme
pengganggu tanaman (OPT), antara lain hama wereng batang cokelat, tikus,
penyakit hawar daun bakteri, tungro, dan blas. Disisi lain, pertanaman padi di
lahan sawah, gogo, dan rawa sering berhadapan dengan cekaman abiotik seperti
kekeringan, kebanjiran (rendaman), salinitas, suhu rendah, toksisitas Fe dan Al.
BB Padi sebagai inovator teknologi padi telah mengadakan Seminar
Hasil peneltian Padi Nasional pada tanggal 27–28 Juli 2011 dengan tema
”Inovasi Teknologi Padi Mengantisipasi Cekaman Lingkungan Biotik
dan Abiotik”. Peserta yang hadir dalam seminar tersebut mencapai
500 orang yang berasal dari instansi pemerintah, pengambil kebijakan,
penyuluh pertanian, pelaku agribisnis, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Makalah yang telah dipresentasikan dan memenuhi syarat, diterbitkan
dalam prosiding seminar. Prosiding ini memuat makalah dalam bidang hamapenyakit, budidaya, pascapanen, sosial-ekonomi, pemuliaan, perbenihan, dan
plasma nutfah. Selain itu, terdapat enam makalah utama antara lain Dr. Roland
J. Buresh (International Rice Research Institute), Prof. Ed Runge (Monsanto’s
Beachell-Borlaug International Scholars Program), Prof. Sumarno (Pusat
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan), Prof. Azwar Maas (Universitas
Gadjah Mada), Ir. Erma Budiyanto, MS (Direktur Perlindungan Tanaman
Pangan), dan Dr. Aan A. Daradjat (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi).
Terimakasih kepada tim editor yang telah bekerja keras menghasilkan
buku prosiding jilid 1, 2, dan 3. Kami menyadari bahwa dalam penulisan
dan percetakan masih ada kekurangan, sehingga saran dan kritik akan kami
terima. Semoga buku prosiding seminar ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Sukamandi, Juni 2012
Dr. Made Jana Mejaya
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RUMUSAN SEMINAR
HASIL PENELITIAN PADI NASIONAL
Sukamandi, 27–28 Juli 2011
Peningkatan produksi beras merupakan suatu hal yang harus dilakukan
untuk mengimbangi peningkatan konsumsi sebagai akibat peningkatan
jumlah penduduk. Pada tahun 2010, total produksi padi 65,98 juta ton,
jumlah penduduk 237 juta orang, dan tingkat konsumsI beras 139 kg/orang/
tahun. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan beras bagi bangsa ini,
pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Peningkatan Beras Nasional
(P2BN) mulai tahun 2007. Selaras dengan program tersebut BB Padi telah
melakukan berbagai penelitian inovatif untuk meningkatkan produktivitas,
efisiensi produksi, dan toleransi terhadap cekaman biotik dan abiotik.
Tantangan ke depan yang dihadapi Indonesia adalah peningkatan produksi
harus terus dilakukan dalam keadaan ketersediaan sumber daya alam yang makin
terbatas. Laju peningkatan jumlah penduduk sebesar 1,34% per tahun dengan
tingkat konsumsi 139kg/orang/tahun menyebabkan kebutuhan beras meningkat
setiap tahun secara konsisten. Sedangkan kompetisi penggunaan sumber daya
alam, terutama lahan dan air, dengan kegiatan non-pertanian, bersamaan dengan
terjadinya degradasi lingkungan sebagai akibat deforestasi, polusi kimiawi, dan
emisi gas rumah kaca dari industri, transportasi, dan pertanian yang menyebabkan
pencemaran lingkungan serta pemanasan global telah meningkatkan cekaman biotik
dan abiotik terhadap sistem produksi pertanian. Tantangan tersebut tidak hanya
terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara penghasil padi yang lain, sehingga
ketersediaan beras di pasar duniapun tidak dapat diandalkan. Hal ini memaksa
semua para pemangku kepentingan dalam perpadian harus bekerja keras untuk
meningkatkan produktivitas dalam kondisi sumber daya alam yang makin terbatas
dan cekaman biotik dan abiotik yang terus mengancam keberlanjutan produksi.
Pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas padi telah dan
terus dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional,
seperti BB Padi dan IRRI. Dalam aspek teknologi, para peneliti kita telah berhasil
mengembangkan antara lain calon-calon varietas padi yang memiliki ketahanan
terhadap hama dan penyakit, mutu dan sifat-sifat fungsional (nutraceutical)
seperti kadar Fe dan indeks glikemik dalam beras, yang lebih sesuai dengan
preferensi konsumen, padi hibrida mampu menunjukkan potensi hasil 20%
di atas padi inbrida pada lokasi yang sesuai, serta teknik budidaya, khususnya
pengelolaan hara spesifik untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk
dan menekan pencemaran lingkungan. Dalam aspek diseminasi, dua kegiatan
yang diperagakan kepada peserta, yaitu pelayanan konsultasi teknik budidaya
melalui telepon (call center) dalam pengelolaan hara atau the interactive voice

ix

response (IVR) mobile phone application for rice nutrient manager sebagai
hasil kerjasama antara BB Padi dengan IRRI, dan pengembangan Sekolah
Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dalam produksi benih.
Seminar Hasil Penelitian Padi Nasional 2011 dirancang untuk menunjukkan
kepada para pemangku kepentingan (penentu kebijakan, peneliti, penyuluh, petani,
dan pengusaha agribisnis) mengenai kemajuan teknologi padi yang dihasilkan
BB Padi serta lembaga penelitian dan pengembangan yang terkait, baik lembaga
pemerintah maupun swasta. Diharapkan forum ini dapat memberikan kontribusi
nyata terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi nasional.
Tim Perumus

x

PENGKAJIAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT) PADI DI
NAGORI/DESA DOLOK MALELA KABUPATEN SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Amrizal Yusuf, Timbul Marbun, dan L. Haloho
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
ABSTRACT
Study of Integrated Crop Management (ICM) of Rice in the village of Dolok
Malela, Simalungun Regency, North Sumatera Province. Integrated Crop
Management of rice had been implemented In the second cropping season in Dolok
Malela. Planting started on 21 July 2004, using a variety Ciherang (SS) area of 40
ha, Sunggal (SS) 20 ha and the new plant type (PTB) Fatmawati (FS) area of 5 ha.
Component technology suggested is the use of new varieties, seed quality (labeled),
seed treatment and seed, seed that is planted young age 1 plant/clump, regular
spacing pattern tiles and Legowo 4:1, urea aftershocks with leaf color chart tool
(LCC), and fertilizer of P and K, based on soil analysis. The average productivity
of cropping before the ICM (January–April 2004) amounted to 5.26 t/ha, using
some productivity ICM technology components that can be achieved at 7.26 t/
ha (an increase of 38.0%, equivalent to 2.00 t/ha). Meanwhile, when compared
to farmers planting non-ICM on the same growing season there are differences
in productivity that reached 1.10 t/ha. In terms of farming that implement some
components of ICM technology profitable 144%, obtained value of net revenue
of Rp.5,357,100/ha, higher distinct or 25.8%, equivalent to Rp.1,098,900/ha than
farming that do not implement the technology component ICM net income was
only Rp.4,258,200/ha in the same growing season. Meanwhile, when compared to
the farm before there is ICM differences in net income of Rp.1,670,950/ha.
Keywords: ICM, productivity, incomes of farmers, rice paddies.
ABSTRAK
Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah telah dilaksanakan di Nagori/Desa
Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara pada musim tanam II (Juli–November 2004). Penanaman dimulai
tanggal 21 Juli 2004, menggunakan varietas Ciherang (SS) seluas 40 ha, Sunggal
(SS) 20 ha dan padi tipe baru (PTB) Fatmawati (FS) seluas 5 ha. Komponen
teknologi yang dianjurkan adalah penggunaan varietas unggul baru, benih bermutu
(berlabel), perlakuan benih dan bibit, bibit umur muda yang ditanam 1 tanaman/
rumpun, jarak tanam teratur pola tegel dan Legowo 4:1, urea susulan dengan alat
bantu bagan warna daun (BWD), dan pemupukan P dan K, berdasarkan analisa
tanah. Produktivitas rata-rata pertanaman sebelum PTT (Januari–April 2004)
sebesar 5,26 t/ha, dengan menggunakan beberapa komponen teknologi PTT
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produktivitas yang dapat dicapai sebesar 7,26 t/ha (meningkat 38,0% atau setara
dengan 2,00 t/ha). Sedangkan bila dibandingkan dengan pertanaman petani non
PTT pada musim tanam yang sama ada perbedaan produktivitas yang dicapai
sebesar 1,10 t/ha. Dari segi usahatani yang menerapkan beberapa komponen
teknologi PTT menguntungkan 144%, diperoleh nilai pendapatan bersih sebesar
Rp.5.357.100/ha atau lebih tinggi 25,8% atau setara dengan Rp.1.098.900/ha
dibanding usahatani yang tidak menerapkan komponen teknologi PTT pendapatan
bersihnya hanya Rp.4.258.200/ha pada musim tanam yang sama. Sedangkan bila
dibandingkan dengan usahatani sebelum ada PTT perbedaan pendapatan bersih
sebesar Rp.1.670.950/ha.
Kata Kunci: PTT, produktivitas, pendapatan petani, padi sawah.
PENDAHULUAN
Sampai saat ini padi masih merupakan komoditas strategis yang juga dipandang
sebagai produk kunci dalam perekonomian Indonesia. Dalam perpadian,
Indonesia pernah mencapai prestasi swasembada beras pada tahun 1984. Tetapi
dalam kurun pasca swasembada beras peningkatan produksi padi nasional malah
memperlihatkan laju kenaikan yang melandai (Fagi et al. 2002).
Keadaan ini terjadi hampir menyeluruh di Indonesia termasuk di Sumatera
Utara. Pada tahun 1997, produksi padi Sumatera Utara turun sebesar 11.410 ton,
sementara produktivitas tetap meningkat dari 4,14 t/ha menjadi 4,15 t/ha. Bahkan
pada awal tahun 2002 ini, berbagai diskusi menyebutkan bahwa produktivitas
padi Sumatera Utara telah mencapai 4,55 t/ha. Sementara angka impor meningkat
seolah tidak terbendung, suatu indikasi bahwa telah terjadi pelandaian penurunan
produksi. Bila berlanjut, keadaan ini bisa menyebabkan Sumatera Utara tidak
dapat lagi memenuhi kebutuhan daerah sendiri (BPS 1998). Sumatera Utara
termasuk daerah penghasil padi utama nasional kelima di Indonesia setelah Jawa
Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hal ini didukung oleh luas
baku lahan sawah irigasi di Sumatera Utara adalah 289.747 ha dan lahan sawah
non irigasi 216.485 ha, namun produksi daerah ini masih di bawah produksi ratarata nasional 4,5 t/ha (Diperta TK I Sumut 2001).
Luas baku lahan sawah di Kabupaten Simalungun pada tahun 2001 adalah
47.258 ha yang terdiri dari berpengairan teknis 37.560 ha, irigasi semi teknis
3.201 ha, sederhana PU 2.317 ha, dan irigasi desa non PU 4.180 ha (Diperta TK
II Kabupaten Simalungun 2003). Dari 18 kabupaten/kota di provinsi Sumatera
Utara, luas baku lahan sawah di Kabupaten Simalungun menempati urutan pertama
atau sekitar 16,3% dari total luas baku lahan sawah di Provinsi Sumatera Utara
sedangkan bila dilihat dari luas lahan sawah yang berpengairan teknis mencapai
44,5% dari luasan sawah irigasi teknis di Provinsi Sumatera Utara.
Di kabupaten Simalungun dari luasan baku lahan sawah seluas 47.258 ha
hampir seluruhnya dapat ditanam padi 2 kali dalam 1 tahun (96,5%). Namun
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demikian, peningkatan produktivitas padi sawah yang dapat dicapai bergerak
lamban, hanya meningkat sebesar rata-rata 0,76% selama 5 tahun. Disamping
peningkatan produktivitas yang rendah dan lamban indeks pertanaman juga masih
dibawah 2 (1,77). Terlihat juga adanya penurunan luas tanam padi sawah dari
tahun 2000 ke tahun 2001 dan dari tahun 2001 ke tahun 2002 setiap tahunnya ratarata sebesar 5,85%, hal ini disebabkan karena banyak petani tidak menanam padi
sawah namun beralih menamam palawija seperti jagung, ubi jalar dan ubi kayu di
sentra produksi padi sawah seperti Kecamatan Huta Bayu Raja, Pematang Bandar,
dan Bandar. Hal ini diduga karena harga pasar ketiga komoditas palawija tersebut
cukup baik disamping resiko kegagalan panen relatif kecil dibanding padi sawah
yang dalam tiga tahun terakhir ini banyak kendala dalam budidaya padi sawah
terutama serangan tikus dan hama serta penyakit.
Oleh sebab itu, inovasi teknologi dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) yang sudah menunjukkan hasil nyata terhadap peningkatan
produktivitas dan pendapatan petani, sangat tepat untuk dikaji dan diterapkan di
daerah ini (Sembiring et al. 2003). PTT pada padi sawah adalah suatu pendekatan
inovatif dan dinamis dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan
petani melalui perakitan komponen teknologi secara partisipatif bersama petani.
Selanjutnya menurut Sumarno et al. (2000), pada pendekatan PTT dengan
mengabungkan komponen usahatani terpilih yang serasi dan saling komplementer
selain dapat meningkatkan hasil panen sekaligus juga memperhatikan kelestarian
lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk memacu peningkatan produktivitas padi
sawah dan pendapatan petani melalui berbagai inovasi teknologi yang sesuai di
daerah ini (spesifik lokasi) melaui pendekatan PTT Padi.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian penerapan model PTT dilakukan pada hamparan usahatani padi sawah
irigasi di Nagori/Desa Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pengkajian ini merupakan
kerjasama antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Simalungun dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.
Kegiatan pengkajian dilakukan mulai bulan Juli sampai dengan Nopember 2004
pada Kelompok Tani Karya Maju dengan jumlah peserta sebanyak 142 orang.
Luas hamparan pertanaman PTT adalah 65 ha, dimana 40 ha menggunakan
varietas Ciherang (SS), 20 ha varietas Sunggal (SS), dan Fatmawati (GS) seluas
5 ha. Komponen teknologi dengan pendekatan PTT yang dianjurkan untuk
diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama adalah; (a) varietas unggul baru, (b)
benih bermutu/berlabel dan perlakuan benih dengan garam dapur 3%, (c) semai
jarang 50 gr/m2, (d) pemakaian bibit umur muda (15 HSS) 1–3 bibit/rumpun,
(e) jarak tanam teratur pola tegel dan Legowo 4:1, (f) urea susulan dengan alat
bantu bagan warna daun (BWD), dan (g) pemupukan P dan K berdasarkan analisis
tanah. Sedangkan cara tanam petani non PTT dikaji sebagai pembanding. Untuk
mendukung terlaksananya pengembangan PTT, diberikan dana BPLM melalui
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rekening kelompok tani dan telah dapat dicairkan pada bulan Juli 2004. Dana
ini berupa bantuan bergulir yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui pembinaan kelompok tani, sehingga jasa berupa saprodi
(benih dan pupuk) yang diterima setiap peserta PTT diharuskan mengembalikan
pola yarnen (dibayar 2 minggu setelah panen) dengan jasa sebesar 3%.
Rangkaian pelaksanaan pengkajian terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
(a) kordinasi dengan dinas terkait, untuk menentukan lokasi pengkajian dll, (b)
bersama petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Simalungun berkordinasi dengan camat, petugas lapang dan Kelompok Tani Karya
Maju, (c) melaksanakan PRA, karakteristik lokasi, dan pengambilan sampel tanah,
(d) pelaksanaan kegiatan di lapang, dan (e) pengamatan dan pengumpulan data.
Untuk melihat keragaan PTT, dampak dan pengembangan dilakukan acara
panen perdana yang dihadiri oleh pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat setempat. Pengamatan dilakukan terhadap
keragaan pertanaman, analisis usahatani, respon petani serta dampak PTT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Tanah
Sebelum penerapan PTT dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan pengambilan
sample tanah. Pengambilan sample tanah dilakukan dari 5 hamparan dimana
masing-masing hamparan kurang lebih 10 ha, kemudian diambil 20 titik
pengambilan secara zig-zag. Contoh tanah dari masing titik/hamparan dijadikan
satu sampel komposit dan dianalisis di Laboratorium BPTP Sumatera Utara. Hasil
analisis tanah dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis tanah di lokasi pengkajian PTT di Nagori/Desa Dolok
Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara. 2004

A

N
(%)
0,08

B

0,11

Blok Sampel

Kadar Hara*
P2O5

Anjuran

K2O
(mg/100 g) (mg/100 g)
36,6
27,3
46,7

27,1

Urea

SP36

KCl

183

75

25

176

50

25

C

0,07

43,2

28,4

185

50

25

D

0,07

49,3

27,0

185

50

25

E

0,06

51,1

26,7

187

50

25

*Dianalisis di laboratorium tanah dan tanaman Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara.

Bila disimak pada Tabel 1, terlihat bahwa status hara di lokasi pengkajian
PTT Nagori/Desa Dolok Malela adalah kadar hara P pada 4 lokasi sampel
termasuk sedang dan 1 lokasi sampel kategori tinggi sedangkan seluruh blok

854

Yusuf et al : Pengkajian Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi di Nagori....

sample memiliki kadar hara K yang sedang. Sehingga anjuran pemupukan untuk
urea termasuk rendah di bawah 200 kg/ha, SP36 50–75 kg/ha dan KCl 25 kg/ha.
Analisis usahatani sebelum PTT
Hasil analisis usahatani padi sawah secara rata-rata yang didapat dari metoda
wawancara dengan 10 petani sampel dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Analisis usahatani padi sawah di Nagori/Desa Dolok Malela, Kecamatan
Gunung Malela, Kabupaten Simalungun. MK I (Januari–Mei 2004)
No.
1.

2.

3.

I
II
III
IV

Uraian
Masukan
 Benih (kg)
 pupuk urea (kg)
 pupuk ZA
 pupuk SP36 (kg)
 Spontan (btl)
 Meteor (btl)
 Furadan 3G (kg)
 Herbisida (bks)
Tenaga keluarga (HOK)
 Buat persemaian
 Perbaikan pematang
 Penyemprotan H/P
 Bantu tanam dan siang
 Pembersihan pematang
 Memupuk
Tenaga luar keluarga
 Olah tanah (traktor)
 Cabut bibit dan tanam
 Menyiang
 Upah panen 12% (kg)
Total biaya
Hasil GKP (kg)
Pendapatan bersih
B/C ratio

Jumlah
(satuan/ha)

Harga satuan
(Rp)

Nilai
(Rp/ha)

70,8
207,5
15,0
52,5
3,9
4,2
5,0
4,0

2.000
1.200
1.200
1.700
27.000
28.500
7.500
8.000

141.600
249.000
18.000
89.250
15.300
119.700
37.500
32.000

2,0
4,5
6,2
7,8
3,4
2,6

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

30.000
67.500
93.000
117.000
51.000
39.000

375.000
325.000
300.000
1.250

375.000
325.000
300.000
789.000
2.888.850
6.575.000
3.686.150
1,27

borongan
borongan
borongan
631,2
5.260

1.250

Aspek Agronomis
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dengan menerapkan inovasi
teknologi padi dengan pendekatan PTT yang dikawal secara ketat oleh PPL dan
peneliti BPTP Sumut yang ditempatkan sebagai tenaga detasir, ternyata mampu
meningkatkan produktivitas hasil panen gabah kering panen (GKP) dibandingkan
dengan cara petani (Tabel 3).
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Peningkatan produktivitas secara rata-rata dari 10 petani koperator PTT yang
dapat dicapai adalah sebesar 2 t/ha yaitu dari sebesar 5,26 t/ha sebelum ada PTT
pertanaman Januari–April 2004 (Tabel 2) menjadi 7,26 t/ha dengan menggunakan
beberapa komponen teknologi (meningkat 38%). Sedangkan bila dibandingkan
dengan pertanaman petani non-PTT pada musim tanam yang sama ada perbedaan
produktivitas yang dicapai sebesar 1,10 t/ha atau sebesar 17,8%.
Tabel 3. Keragaan produktivitas padi PTT (varietas Ciherang dan Sunggal) dan
non PTT pada MK 2004 (Juli–Nopember 2004) di Nagori/Desa Dolok
Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten, Simalungun. Provinsi
Sumatera Utara
Petani koperator
PTT
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
Jumlah
Rata-rata

Hasil GKP (t/ha)
7,36
7,93
7,35
7,01
7,51
6,89
7,95
7,00
6,72
6,88
72,60
7,26

Petani koperator
non-PTT
L
M
N
O
P
Q
S
T
U
V
Jumlah
Rata-rata

Hasil GKP (t/ha)
6,57
6,41
7,18
5,69
5,08
6,13
5,48
5,81
7,24
5,98
61,57
6,16

Namun, terhadap varietas padi tipe baru (PTB) Fatmawati menunjukkan
hasil yang tidak memuaskan, varietas ini memberikan produktivitas yang sangat
rendah dibanding hasil rata-rata varietas Ciherang dan Sunggal. Dari rata-rata 5
petani peserta PTT yang menggunakan varietas PTB Fatmawati hanya mampu
memberikan produktivitas hasil GKP sebesar 4,38 t/ha, lebih rendah sebesar
41,0% dibanding varietas Ciherang, 38,2% dengan varietas Sunggal dan 25,4%
dibanding produktivitas yang didapat oleh petani non-PTT (Tabel 4).
Tabel 4. Keragaan produktivitas padi peserta PTT varietas PTB Fatmawati,
Sunggal dan Ciherang pada MK 2004 (Juli–Nopember 2003) di Nagori
Dolok Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun,
Provinsi Sumatera Utar
Petani koperator PTT
A
B
C
D
E
Jumlah
Rata-rata
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PTB Fatmawati
4,02
4,39
4,43
4,59
4,49
21,92
4,38

Hasil GKP (t/ha)
Ciherang
7,36
7,93
7,35
7,01
7,51
37,16
7,43

Sunggal
6,89
7,95
7,00
6,72
6,88
35,44
7,09
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Rendahnya hasil yang diperoleh PTB Fatmawati, diduga karena disamping
memiliki berat gabah per volume yang relatif rendah juga masih tingginya tingkat
kehampaan yang dimiliki oleh varetas ini. Varietas PTB Fatmawati dari volume 1
kaleng minyak tanah gabah kering panen beratnya sekitar 10–10,5 kg sedangkan
varietas Ciherang dan Sunggal memiliki berat 11–12 kg/kaleng minyak tanah GKP.
Efisiensi input
Efisiensi terhadap input dalam kegiatan PTT ini dapat disimpulkan adalah
terhadap input benih yang biasanya menggunakan benih sebanyak 60–80 kg/ha,
namun dengan teknologi semai jarang dan penanaman 1–3 benih per rumpun
hanya dibutuhkan benih sebanyak 25 kg/ha. Terhadap penggunaan pupuk tidak ada
efisiensi karena petani pada umumnya belum menggunakan teknologi BWD untuk
takaran urea. Hal ini dikarenakan petani tidak tampak puas dengan pertumbuhan
tanamannya saat memberikan pupuk urea pertama dengan takaran 1/3 anjuran
analisis tanah, sehingga pada umumnya petani memberikan urea dan ZA pada
pupuk susulan I melebihi dari takaran berdasarkan BWD. Hal ini diduga bahwa
dengan sistem Legowo 4:1 jarak tanam 20 cm x 10 cm populasi tanaman menjadi
400.000 rumpun/ha, memerlukan pupuk yang lebih banyak untuk mendapatkan
pertumbuhan yang lebih baik.
Efisiensi Tenaga Kerja
Efisiensi terhadap tenaga kerja dapat disimpulkan adalah terhadap kegiatan
pemeliharaan seperti pengendalian gulma, dimana dengan sistem tanam teratur
baik sistem tegel maupun Legowo 4:1 untuk pengendalian gulma disamping
secara manual dengan menggunakan tangan juga dapat dilakukan dengan cara
menggunakan alat gasrok hal ini tentunya akan dapat mengurangi jumlah tenaga
kerja yang pada gilirannya dapat mengurangi ongkos yang dikeluarkan. Ongkos
penyiangan I dan II pada sistem tanam teratur baik Legowo 4:1 maupun tegel
dibutuhkan ongkos sebesar Rp.325.672/ha hal ini lebih baik dibandingkan
dengan system tanam tidak beratur yang dapat menghabiskan biaya sebesar
Rp.432.000/ha artinya ada pengurangan biaya sebesar Rp.106.328. Terhadap
kegiatan pemeliharaan lainnya seperti penyemprotan dan pemberian pupuk
susulan sistem tanam Legowo 4:1 ataupun sistem tegel memberikan kemudahan
dalam pelaksanaanya namun dari segi jumlah biaya tenaga kerjanya tidak berbeda
dengan sistem tanam tidak teratur (Tabel 5 dan 6).
Peningkatan Pendapatan
Dari hasil analisa usahatani 10 petani peserta PTT yang diambil dari
hamparan blok A, B, C dan D serta yang menggunakan komponen teknologi
PTT relatif sama, mampu memberikan produktivitas sebesar 7,26 t/ha, nilai
penjualan Rp.9.077.500 dengan ongkos produksi sebesar Rp.3.720.400 diperoleh
keuntungan bersih per hektar sebesar Rp.5.357.100 sehingga tingkat B/C ratio 1,44
(Tabel 5). Sedangkan analisa usahatani dari 10 petani peserta non PTT atau cara
petani didapatkan produktivitas sebesar 6,16 t/ha, nilai penjualan Rp.7.696.250
dan ongkos produksinya sebesar Rp.3.438.050 maka keuntungan yang diperoleh
sebesar Rp.4.258.200 dan tingkat B/C ratio 1,24 (Tabel 6).
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Tabel 5. Analisa usahatani per hektar model PTT di Nagori/Desa Dolok
Malela, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten, Simalungun, Provinsi
Sumatera Utara. (Juli-Nopember 2004)
Output
Hasil gabah
Hasil gabah
Harga padi
Pendapatan

Satuan

Jumlah

Kg/lahan
Kg/ha
Rp/kg
Rp/ha

2.497
7.262
1.250
-

Pendapatan
(Rp)

9.077.500

Biaya Satuan

Jumlah

(Rp)

Biaya (Rp)

Input

TK

LK

Pembibitan (HOK)
Pengolahan tanah
Angkut bibit (HOK)
Meratakan dan buat parit

3,1
2,0
4,2

1,6
Borongan
2,3
-

14.000
425.000
14.000
14.000

65.800
425.000
60.200
58.800

keliling
Mencaplak/menggaris
Tanam
Menyiang I (HOK)

4,7

Borongan
Borongan
13,1

25.000
450.000
12.500

25.000
450.000
222.500

2,7
4,1
3,4
3,2

11,4
0,8
4,7
25 kg
5,6 botol

12.500
14.000
14.000
17.500
4.000
10.500

176.250
57.400
58.800
138.250
100.000
58.800

Spontan

3,9 botol

11.000

42.900

Chick

4,4 Klg

11.000

48.400

Fungisida

Furadan
Score

12 kg
4,8 botol

8.500
17.000

102.000
81.600

Pupuk

Urea

186 kg

1.200

223.200

SP36

57,5 kg

1.700

97.750

KCl

25 kg

2.100

52.500

ZA
Gabah
Gabah 12%

20 kg
50 kg
871 kg
Rp/ha
Rp/ha

1.200
1.250
1.250

24.000
62.500
1.088.750
3.720.400
5.357.100
1,44
512,738,-

Menyiang II (HOK)
Bersih pematang (HOK)
Memupuk (HOK)
Pengendalian h/p (HOK)
Benih padi
Kelas SS
Hamador
Insektisida

Irigasi
Panen
Total biaya
Keuntungan bersih
B/C ratio
Ongkos/kg gabah
Margin/kg
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Tabel 6. Analisa usahatani per hektar non-PTT di Nagori/Desa Dolok Malela,
Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten, Simalungun. Provinsi
Sumatera Utara. (Juli–Nopember 2004)
Pendapatan

OUTPUT

Satuan

Jumlah

Hasil gabah

Kg/lahan

2.438

Hasil gabah
Harga padi
Pendapatan

Kg/ha
Rp/kg
Rp/ha

6.160
1.250
-

7.696.250

Satuan

Jumlah

(Rp)

INPUT

TK

LK

Pembibitan (HOK)
Pengolahan tanah
Angkut bibit (HOK)
Tanam
Menyiang I (HOK)

3,2
2,8
7,5

1,6
Borongan
1,2
Borongan
16,4

Menyiang II (HOK)
Bersih pematang (HOK)
Memupuk (HOK)
Pengendalian hapen (HOK)
Benih padi

8,2
3,4
2,8
4,6
Non label
Hamador

12,6
2,5
56,8 kg
5,6 botol

12.500
14.000
14.000
17.500
2.000
10.500

260.000
47.600
39.200
124.250
113.600
58.800

Insektisida

Spontan

3,5 botol

11.000

38.500

3,2 klg

11.000

35.200

4,8 kg
2,6 botol

8.500
17.000

40.800
44.200

Chick

(Rp)
14.000
425.000
14.000
350.000
12.500

biaya (Rp)
67.200
425.000
56.000
350.000
298.750

Fungisida

Furadan
Score

Pupuk

Urea

216 kg

1.200

259.200

SP36

30 kg

1.700

51.000

KCl

10 kg

2.100

21.000

ZA

45 kg

1.200

54.000

22,5 kg
50 kg
739 kg
Rp/ha
Rp/ha

3.000
1.250
1.250

67.500
62.500
923.750
3.438.050
4.258.200
1,24
558
692

Irigasi
Panen
Total biaya
Keuntungan bersih
B/C ratio
Ongkos/kg gabah
Margin/kg

SS
Gabah
Gabah 12%
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Dari hasil analisis usahatani yang ditampilkan pada Tabel 5 dan 6,
memberikan arti bahwa dari segi usahatani yang menerapkan beberapa komponen
teknologi PTT menguntungkan 144% dan dengan harga jual gabah Rp.1.250/kg
dibutuhkan biaya produksi/1 kg gabah sebesar Rp.512 sehingga akan diperoleh
margin/keuntungan sebesar Rp.738/kg. Sedangkan dari segi usahatani yang tidak
menerapkan teknologi PTT keuntungan yang diperoleh sebesar 124% dan margin/
keuntungan sebesar Rp.692/kg.
Dengan menerapkan beberapa komponen teknologi PTT diperoleh perbedaan
nilai pendapatan bersih sebesar 25,8% atau setara dengan Rp.1.098.900 dibanding
usahatani yang tidak menerapkan komponen teknologi PTT pada musim tanam
yang sama. Sedangkan bila dibandingkan dengan usahatani sebelum ada PTT
perbedaan pendapatan bersih sebesar Rp.1.670.950/ha atau sebesar 45,3%.
Komponen-komponen yang memerlukan ongkos yang dilaksanakan dalam
usahatani padi sistem PTT maupun non PTT tidak jauh bebeda yaitu untuk
benih, pestisida dan pupuk buatan sedangkan untuk tenaga kerja yaitu untuk
kegitan pembuatan persemaian, pengolahan tanah, tanam, menyiang, memupuk
dan mengendalikan hama dan penyakit. Ada perbedaan sedikit yaitu sistem PTT
memerlukan tenaga untuk pembuatan parit keliling, meratakan tanah, mencaplak
diperlukan agar tanam bisa teratur (tandur jajar) sedangkan pada sistem non PTT
tidak perlu dilakukan.
Dari persentase biaya yang dibutuhkan untuk usahatani padi baik sistem
PTT maupun non PTT yang paling besar adalah untuk tenaga kerja yaitu sebesar
51,6% pada sistem PTT dan 48,5% non PTT. Komponen untuk pupuk dan benih
tidak jauh berbeda antara PTT dan non PTT yaitu masing-masing sebesar 11,8%
dan 13,2% untuk pupuk dan untuk benih dimana non PTT 3,4% sedangkan PTT
3,0%. Persentase agak berbeda adalah untuk pestisida dimana PTT sebesar 9,9%
dan non PTT hanya 6,3%.
DAMPAK PTT
Dari keragaan pengembangan pengelolaan tanaman terpadu PTT di Desa/Nagori
Dolok Malela pada MK 2004 (Juli–Nopember 2004) memiliki dampak yang cukup
baik terutama pada sekitar lokasi PTT dan juga pada lokasi kecamatan lain. Pada
saat panen perdana yang dihadiri oleh petani setempat dan petani luar desa, Kepala
Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Kabupaten Simalungun, Kepala BP4K Kabupaten Simalungun,
Kepala BPTP Sumatera Utara, KTNA Kabupaten Simalungun, Camat Gunung
Malela, dan undangan lainnya.
Panen ubinan varietas Ciherang mencapai 7,86 t/ha (GKP), Sunggal 7,58 t/
ha (GKP) dan PTB Fatmawati 4,92 t/ha (GKP). Pada saat diskusi umumnya petani
merasa tertarik untuk melaksanakan budidaya padi sawah dengan pendekatan
PTT. Pada musim tanam 2005 diperkirakan luas areal yang akan menggunakan
komponen teknologi PTT sekitar 125 ha untuk lokasi Desa/Nagori Dolok Malela
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sedangkan Desa/Nagori Bandar Siantar dan Desa/Nagori Pematang Gajing (desa/
nagori tetangga) akan memanfaatkan teknologi PTT sekitar 80 ha.
KESIMPULAN
1.

Komponen teknologi yang telah diyakini dan akan diterapkan pada musim
berikutnya oleh petani adalah penggunaan verietas dengan benih bermutu
(berlabel), semai jarang, menanam bibit umur muda, ditanam 1–3 tanaman/
rumpun, sistem tanam teratur baik legowo atau tegel.

2.

Dengan menggunakan beberapa komponen teknologi PTT produktivitas yang
dapat dicapai sebesar 7,26 t/ha (meningkat 38,0% atau setara dengan 2,00 t/
ha) dibandingkan dengan sebelum ada PTT. Sedangkan bila dibandingkan
dengan pertanamanan petani non PTT pada musim tanam yang sama ada
perbedaan produktivitas yang dicapai sebesar 1,10 t/ha (17,8%).

3.

Dari segi usahatani yang menerapkan beberapa komponen teknologi
PTT menguntungkan 144%, diperoleh nilai pendapatan bersih sebesar
Rp.5.357.100/ha atau berbeda lebih tinggi 25,8% atau setara dengan
Rp.1.098.900 dibanding usahatani yang tidak menerapkan komponen
teknologi PTT pendapatan bersihnya hanya Rp.4.258.200/ha pada musim
tanam yang sama. Sedangkan bila dibandingkan dengan usahatani sebelum
ada PTT perbedaan pendapatan bersih sebesar Rp.1.670.950/ha.
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PROFIL TANAMAN PADI DENGAN PEMBERIAN BAHAN ORGANIK
DI LOKASI SL-PTT KABUPATEN BENGKAYANG
Jhon David H, Tommy P, dan Sution
Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
ABSTRACT
Plant Profile with the Application Of Organic Rice in ICM-FS Location of
Bengkayang District. Organic materials in addition to affect the soil nutrient
supply is also important to ensure the growth of physical properties such as plant
roots and capable as the aeration and soil moisture. This study aims to compare
the use of organic materials and fertilizer recommendation package at locations
in the District Bengkayang SL-PTT 2010 starting in April–December 2010.
Used two factors with three replications. The first factor is the organic materials
(cow manure 4 t/ha, return of straw 5 t/ha), the second factor package fertilizer
recommendations (fertilization based on the general recommendation is 250 kg
urea, 150 kg SP36, and 150 kg of KCl), (fertilization with recommendations only
75%), (50% of the general recommendations), (P and K doses by soil nutrient
status based BWD + N), (150 kg SP36 + N + 150 kg KCl based BWD). Parameter
study is the number of productive tillers, panicle length, grain number per panicle,
grain weight permalai, grain weight per hill, weight of 1000 grains, the percentage
of empty rain, harvest and grain yield per ha. Best results are obtained with the
use of cow dung organic material 4 t/ha with 3:34 t/ha GKP and with a package
of fertilizer 50% of the general recommendations produced only 2.15 t/ha GKP.
Keywords: Organic materials, fertilizer, rice.
ABSTRAK
Bahan organik di samping berpengaruh terhadap pasokan hara tanah juga
tidak kalah pentingnya terhadap sifat fisik seperti menjamin pertumbuhan akar
tanaman dan mampu sebagai tempat aerasi dan lengas tanah. Kajian ini bertujuan
membandingkan penggunaan bahan organik dan paket rekomendasi pemupukan
di lokasi SL-PTT 2010 di Kabupaten Bengkayang yang dimulai bulan April–
Desember 2010. Digunakan dua faktor dengan tiga ulangan. Faktor pertama
yaitu bahan organik (Kotoran Sapi 4 t/ha, pengembalian jerami 5 t/ha), faktor
kedua paket rekomendasi pemupukan (pemupukan berdasarkan rekomendasi
umum yaitu 250 kg urea,150 kg SP36, dan 150 kg KCl), (pemupukan dengan
rekomendasi hanya 75%), (50% dari rekomendasi umum), (dosis P dan K berdasar
status hara tanah + N berdasar BWD), (150 kg SP36 + 150 kg KCl + N berdasar
BWD). Parameter kajian adalah jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah
gabah per malai, bobot gabah permalai, bobot gabah per rumpun, bobot 1000
butir, persentase gabah hampa, panen dan hasil gabah per ha. Hasil yang terbaik
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didapatkan adalah dengan penggunaan bahan organic kotoran sapi 4 t/ha dengan
3.34 t/ha GKP dan dengan paket pemupukan 50% dari rekomendasi umum hanya
menghasilkan 2.15 t/ha GKP.
Kata Kunci : Bahan organik, pemupukan, padi.
PENDAHULUAN
Produksi pangan khususnya padi mengalami pelandayan pertumbuhan sejak awal
dekade 1990-an. Memang pada periode 1970-1976 laju produksi mengalami
pertumbuhan dari 1,10% menjadi 5,32% per tahun pada periode 1980–1989, dan
kemudian produktivitasnya menurun menjadi 1,29% per tahun pada periode 1990–
1999 dan 1,04% per tahun pada periode 2000–2005 (Maulana et al. 2006). Produksi
padi secara nasional sejak tahun 2004–2008 terus mengalami peningkatan akan
tetapi belum sebanding dengan kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan kebutuhan
beras untuk kemandirian pangan pada tahun 2009 sudah mengalami peningkatan
sekitar 12% yang setara dengan 60,8 juta ton gabah kering giling (GKG) (Deptan
2006).
Menurut Wigena et al. (2006), penurunan produktivitas lahan sawah
intensifikasi akibat pupuk anorganik,terutama pupuk N, P, dan K yang sangat
tinggi diduga erat kaitannya dengan ketidakseimbangan unsur hara di dalam
tanah dan inefisiensi pemupukan. IRRI mencatat bahwa pada saat in telah terjadi
penurunan inefiensi pupuk. Pemberian pupuk secara terus menerus dan tidak
rasional menyebabkan hasil semakin menurun (Abdulrcahman dan Sembiring
2008) Disisi lain, pemanenan hasil padi tanpa pengembalian jerami ke lahan sawah
telah menguras kesuburan tanah. Pemanenan yang terus menerus mengakibatkan
kurusnya tanah. Penanaman bibit unggul yang disertai dengan pemupukan dosis
tinggi menyebabkan unsur hara makro sekunder dan unsur hara mikro makin
terkuras (Cox dan Kamprath 1972). Menurut Sumarno (2005) hara tanah yang
terangkut oleh hasil panen dan tidak dikembalikan berkisar 32–114 kg/ha N, 3–17
kg /ha P, dan 5–159 kg /ha K.
Pemupukan yang berimbang merupakan jawaban yang tepat untuk
meningkatkan produkvitas disamping pemupukan yang rasional dan penambahan
bahan organik kepada tanah. Pemberian bahan organik ke dalam tanah
meningkatkan pembentukan agregat tanah, permeabilitas dan porositas tanah
meningkat sehingga daya ikat hara dan air akan meningkat (Chen dan Yang 1990).
Ketersediaan hara dalam tanah dipengaruhi oleh reaksi tanah, kadar
C-Organik, KTK dan tekstur tanah serta air tanah. Pemupukan dan penambahan
hanya dilakukan pada tanah yang kurang saja, sehingga dalam menentukan
rekomenasi pemupukan akan bervariasi dn bersifat spesifik lokasi sesuai dengan
tingkat kesuburan tanah dan jenis tanaman/varietas.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dilokasi SLPTT Desa Teriak Kabupaten Bengkayang yang
dimulai bulan April sampai dengan bulan Desember 2010. Penelitan dirancang
degan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL) faktorial 5 m x
2 m dengan ulangan sebanyak tiga kali. faktor yang dicoba dalam penelitian ini
terdiri dari dua faktor. Faktor pertama adalah jenis pupuk organik yang terdiri dari
A1 (pupuk kandang sapi 4 t/ha), A2 ( kompos jerami 5 t/ha). Faktor kedua adalah
paket pemupukan yang terdiri dari L1 (pemupukan berdasarkan rekomendasi
umum yaitu 250 kg urea,150 kg SP36, dan 150 kg KCl), L2 (pemupukan dengan
rekomendasi hanya 75%), L3 (50% dari rekomendasi umum), L4 ( dosis P dan K
berdasar status hara tanah + N berdasar BWD), L5 (150 kg SP36 + 150 kg KCl +
N berdasar BWD).
Penelitian ini menggunakan parameter yang meliputi : jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah/malai, bobot gabah/malai, bobot gabah/
rumpun, bobot 1000 butir, persentase gabah hampa, panen dan hasil gabah/ha.
Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji F dan apabila
berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf 5%.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa panjang malai yang paling
panjang di tunjukkan oleh perlakuan penggunaan kotoran sapi lebih panjang
(18,97 cm), jika dibandingkan dengan semua perlakuan, akan tetapi tidak berbeda
nyata dengan perlakuan jerami (18,56 cm) Pada paket pemupukan, panjang malai
terpanjang di tunjukkan oleh perlakuan paket pemupukan secara umum (16,48
cm) jika dibandingkan dengan paket pemupukan lainnya.
Untuk jumlah gabah/malai, perlakuan pemberian bahan organik (kotoran
sapi maupun dengan pengembalian jerami) memberikan nilai yang tinggi
jika dibandingkan dengan paket pemupukan. Jumlah malai terbanyak adalah
pemberian kotoran sapi (99 butir), dan dengan pemberian paket pemupukan,
gabah yang terbanyak adalalh dengan paket pemupukan rekomendasi (97 butir).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah gabah/malai berkaitan
dengan variable panjang malai. Malai yang panjang akan menghasilkan jumlah
gabah bulir padi yang lebih banyak juga. Pada paket pemupukan secara umum
dan dengan menggunakan BWD, terlihat bahwa jumlah N yang diaplikasikan
cenderung lebih tinggi sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat
sehingga dimungkinkan bahwa pertumbuhan luas daun lebih luas ketika memasuki
fase reproduktif. Hal ini diduga ada pengaruh penaungan, sehingga mereduksi
intersepsi cahaya dan kemampuan sumber untuk mensuplai asimilat menurun serta
diferensiasi bulir kurang efesien mengakibatkan banyaknya gabah yang terbentuk
juga berkurang (Abdulrachman dan Sembiring 2008).
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Tabel 1. Komponen hasil padi pada perlakuan jenis pupuk organik dan paket
pemupukan yang berbeda-beda
Perlakuan

Panjang Malai

A1

18,97 a

Jumlah Gabah/
Malai
97 a

62,87 a

Bobot 1000
Butir
25,56 a

A2

18,56 a

97 a

60,54 a

24,34 a

L1
L2

16,48 b

97 b

60,67 a

24,28 a

15,76 b

96 b

60,37 a

23,19 a

L3

13,27 c

91 c

55,67 c

23,54 a

L4

16,29 b

96 b

62,21 a

24,56 a

L5

15,52 b

94 b

61,49 a

24,65 a

% Gabah Isi

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 5%

Untuk persentase gabah isi, hasil yang tertinggi di capai dengan perlakuan
kotoran sapi (62,87%), sedangkan paket pemupukan persentase gabah ini terendah
dicapai oleh perlakuan paket pemupukan 50%. Hal ini sangat berkaitan dengan
panjang malai dan jumlah gabah permalai. Semakin pendek ukuran malai yag
dihasilkan dan jumlah gabah/malai kecil akan berpengaruh kepada pesentase
gabah isi. Bobot 1000 butir gabah untuk kesemua perlakuan menunjukkan
perbedaan tidak nyata antar perlakuan. Bobot 1000 butir tertinggi dicapai dengan
perlakuan kotoran sapi (25,56 gram) dan yang terendah dengan paket pemupukan
75%. Menurut Faozi dan Wijonarko (2010) bahwa pemupukan N yang lebih dari
150 kg/ha menurunkan persentase gabah isi. Pada umumnya berdasar analisis
tanah, persentase gabah isi lebih tinggi berkaitan dengan ketersediaan N, P, dan K
yang sesuai dengan kebutuhan tanaman.
Bobot gabah 1000 butir tidak menunjukkan perbedaan untuk setiap perlakuan
baik itu pemberian bahan organik (kotoran sapi, jerami) maupun dengan paket
pemupukan. Hal ini menurut Faozi dan Wijonarko (2010); Abdurrahman et al.
(2004) bahwa bobot 1000 butir sangatlah ditentukan oleh varietas yang merupakan
sifat genotif yang melekat pada tanaman tersebut.
Produksi gabah tertinggi di capai oleh perlakuan pemberian kotoran sapi
yaitu 3,34 t/ha dan tidak berbeda nyata dengan pemberian jerami. Akan tetapi
akan berbeda nyata dengan paket pemupukan 50% dari rekomendasi umum. Paket
pemupukan secara umum menghasilkan 3,12 t/ha, sedangkan dengan pemberian
pemupukan berdasarkan status hara tanah 3,05 t/ha dan berdasarkan BWD 3,17
t/ha. Pada perlakuan pemupukan berdasar analisa tanah dan bagan warna daun
diduga bahwa ketersediaan N, P, dan K cukup memadai, jika dibandingkan dengan
paket pemupukan rekomendasi sehingga perbedaan hasil tidak terlalu tinggi.
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Tabel 2. Komponen gabah kering giling (GKG) padi pada perlakuan jenis pupuk
organik dan paket pemupukan yang berbeda-beda
Perlakuan
A1

Gabah Kering Giling (t/ha)
3,34 a

A2

3,21 a

L1

3,12 a

L2

2,89 b

L3

3,15 a

L4

3,05 a

L5

3,17 a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 5%.

KESIMPULAN
1.

Pemberian bahan organik (kotoran sapi dan pengembalian Jerami)
menghasilkan angka yang tertinggi, jika dibandingkan dengan paket
pemupukan yang tidak serta merta berpengaruh nyata dengan paket
pemupukan tersebut.

2.

Hasil yang terendah ditunjukkan dengan perlakuan L3 yaitu paket pemupukan
50%.

3.

Paket pemupukan berdasar analisis tanah dan bagan warna daun menghasilkan
GKP yang tidak berbeda nyata dengan dosis rekomendasi meskipun baru
mencapai 3,12 t/ha.
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PENGARUH PEMBERIAN PUPUK ORGANIK TERHADAP
KOMPONEN HASIL DAN PRODUKTIVITAS PADI SAWAH
DI PROVINSI BANTEN
Mayunar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten
ABSTRACT
The Effect of Organic Matter Application on The Yield Component and
Productivity of Irrigated Rice in Banten. The use of agricultural land is
continuously resulted in a decrease of organic matter soil. Soil with low organic
matter content will decrease its ability to bind chemical fertilizers, so the
effectiveness and efficiency decreases. Improved fertility and increasing soil
orgnanik material can be made through the addition of organic manure or compost.
Based on this study has been carried out in order to see the influence of utilization
of organic fertilizer on yield components and productivity of paddy fields. The
study was conducted in the Village Pamengkang, Subdistrict Kramatwatu, Serang
District in 2010. In the manufacture of organic fertilizer and compost pile cow
hay, bioactivator/decomposer used is compromise. Further study of the use of
organic fertilizer in rice cultivation using a randomized block design (RBD) with
6 treatments and 4 replications. As a treatment are: pile ow + urea + NPK Phonska
(A); straw compost + urea + NPK Phonska (B), compost straw + urea + SP36 (C);
straw compost + pile cow + urea + NPK Phonska (D), and urea + NPK Phonska
(E) as a comparison. The study shows that administration of organic fertilizer
and compost pile cow hay less effect on plant height, productive tillers, panicle
length and number of grains per panicle, whereas the percentage of filled grain
and productivity is very influential. The number of grains per panicle on providing
organic fertilizer ranged from 97.9 to 104.9 grains, grain content of 78.7 to 87.5%
and productivity 5,956–8,315 kg/ha, whereas without the provision of organic
fertilizer in a sequence is 96.6 grain, 82.8% and 6,453 kg/ha.
Key words : Paddy rice, organic fertilizer, yield components, productivity.
ABSTRAK
Penggunaan lahan pertanian secara terus menerus berakibat pada penurunan
bahan organik tanah.Tanah dengan kandungan bahan organik rendah akan
berkurang kemampuannya dalam mengikat pupuk kimia, sehingga efektivitas dan
efisiensinya menurun. Perbaikan kesuburan dan peningkatan bahan orgnanik tanah
dapat dilakukan melalui penambahan pupuk organik atau kompos. Berdasarkan
hal tersebut telah dilakukan kajian dengan tujuan melihat pengaruh pemanfatan
pupuk organik terhadap komponen hasil dan produktivitas padi sawah. Kajian
dilaksanakan di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang
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pada tahun 2010. Pada pembuatan pupuk organik pukan sapi dan kompos jerami,
bioaktivator/dekomposer yang digunakan adalah Promi. Selanjutnya kajian
pemanfaatan pupuk organik pada budidaya padi sawah menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Sebagai perlakuan
adalah : pukan sapi + urea + NPK Phonska (A); kompos jerami + urea + NPK
Phonska (B), kompos jerami + urea + SP36 (C); pukan sapi + kompos jerami
+ urea + NPK Phonska (D), dan urea + NPK Phonska (E) sebagai pembanding.
Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik pukan sapi dan
kompos jerami kurang berpengaruh terhadap tinggi tanaman, anakan produktif,
panjang malai dan jumlah gabah/malai, sedangkan terhadap persentase gabah isi
dan produktivitas sangat berpengaruh. Jumlah gabah/malai pada pemberian pupuk
organik berkisar antara 97,9–104,9 butir, gabah isi 78,7–87,5% dan produktivitas
ubinan 5.956–8.315 kg/ha, sedangkan tanpa pemberian pupuk organik secara
berurutan adalah 96,6 butir; 82,8% dan 6.453 kg/ha.
Kata kunci : Padi sawah, pupuk organik, komponen hasil, produktivitas.
PENDAHULUAN
Lahan pertanian memerlukan pupuk organik untuk mempertahankan kesehatan
tanah dan kecukupan unsur hara tanaman. Peningkatan produksi dan produktivitas
komoditas pertanian melalui intensifikasi telah melahirkan petani yang sangat
tergantung pada pupuk kimia. Dilain pihak, penggunaan lahan secara terus
menerus berakibat pada penurunan bahan organik tanah, dan bahkan sebagian
besar lahan pertanian di Indonesia mengandung bahan organik rendah (<2%),
padahal yang ideal adalah 4–5%. Tanah dengan kandungan bahan organik rendah
akan berkurang kemampuannya dalam mengikat pupuk kimia, sehingga efektivitas
dan efisiensinya menurun akibat pencucian dan fiksasi. Perbaikan kesuburan lahan
dan peningkatan bahan organik tanah dapat dilakukan melalui penambahan pupuk
organik. Berkurangnya kandungan bahan organik pada lahan pertanian dewasa
ini memerlukan tambahan dua kali lipat bahan organik untuk mengembalikan
kondisi kesehatan yang normal. Namun demikian, kandungan hara pupuk organik
tergolong rendah dan sifatnya slow release, sehingga diperlukan dalam jumlah
cukup banyak.
Bahan organik berupa limbah pertanian dan kotoran ternak dapat berperan
dalam perbaikan sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Perombakan bahan organik
secara alami membutuhkan waktu 3–4 bulan, sedangkan dengan menggunakan
bioaktovator hanya 3–4 minggu. Beberapa bioaktivator yang dapat mempercepat
proses dekomposisi bahan organik adalah Orgadec, Stardec, Biodec, M-Dec,
Probion, Orlitani, Promi, dan EM-4. Biodec merupakan konsersia mikroba
perombak selulosa dan lignin. Penggunaan Biodec dapat mempercepat proses
pengomposan, dimana dalam waktu 12 hari nisba C/N jerami padi dapat mencapai
16,85. Selain itu, aplikasi biokompos jerami padi sebanyak 5 t/ha dan Zn pada
budidaya padi sawah mampu meningkatkan hasil beras hingga 26% dibandingkan
tanpa biokompos (Saraswati 2008). Bahan organik merupakan penyangga biologi
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yang mempunyai fungsi dalam memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah,
sehingga tanah dapat menyediakan hara dalam jumlah berimbang. Terdapat
korelasi positif antara kadar bahan organik dengan produktivitas tanah (Karama
et al. 1990 dalam Adhiningsih et al. 1995). Bioaktivator lain adalah Promi,
yaitu bahan yang mengandung mikroba unggul pemacu pertumbuhan tanaman,
pelarut hara, pengendali penyakit tanaman dan dapat menguraikan limbah organik
pertanian. Bahan aktif Promi adalah mikroba unggul yang terdiri dari Trichoderma
harzianum, T. pseudokoningii, dan Aspergillus sp (Balitbio Perkebunan 2007).
Promi dapat digunakan secara langsung ke tanah atau tanaman, memperkaya
kompos dan pembuatan kompos limbah organik pertanian. Pengomposan jerami
padi dengan Promi hanya membutuhkan waktu 2–4 minggu.
Pengomposan dapat berlangsung cepat atau lambat, tergantung bahan
yang akan diproses. Faktor penting yang berpengaruh dalam pembuatan kompos
adalah C/N ratio bahan, ukuran bahan, aerasi, kelembaban, dan suhu. Proses
pengomposan dapat berlangsung lebih cepat jika bahannya memiliki C/N ratio
30:1 dan bahkan pengomposan dedaunan dapat ditambahkan kotoran ternak atau
pupuk urea. Metode pengomposan dapat dibedakan atas Metode Indore, Metode
Barkeley, dan Metode Jepang. Metode Indor banyak diterapkan pada daerah
bercurah hujan tinggi, dimana bahan dasar yang digunakan adalah campuran sisa
tanaman, kotoran ternak, tanah dan abu yang ditimbun secara berlapis, sedangkan
metode Berkeley untuk bahan kompos berselulosa tinggi. Selanjutnya metode
Jepang menggunakan bak penampung yang terbuat dari bahan bambu atau kayu
yang dususun secara bertingkat, dimana bagian dasar dilapisi bahan kedap air.
Bahan dasar kompos terdiri dari kotoran ternak, rumput atau limbah rumah tangga
(Aminah et al. 2003).
Menurut Kasno dan Hidayat (2006), penambahan pupuk kandang 2 t/ha pada
usahatani padi sawah dapat mengurangi kebutuhan pupuk SP36 sebesar 60%,
sedangkan penggunaan jerami 5 t/ha dapat mengurangi kebutuhan pupuk KCl
sebesar 78%. Dengan demikian maka penggunaan bahan organik berupa kompos
jerami dan pupuk kandang dapat mengurangi kebutuhan pupuk SP36 dan KCl,
sekaligus dapat memperbaiki kondisi biofisik tanah. Selanjutnya Djaenudin dan
Sambas (2006) melaporkan, jenis tanah lahan sawah di Provinsi Banten adalah
Entisol dan Inceptisol dengan komoditas utama padi sawah, sedangkan komoditas
berpotensi dikembangkan adalah bawang merah, cabe, kacang panjang, talas, dan
tanaman palawija dengan sistem rotasi. Selanjutnya lahan kering dataran rendah
pada tanah Inceptisol, Ultisol, Alfisol, Oxisol, dan Entisol dengan komoditas utama
adalah padi gogo, jagung, dan kacang tanah, sedangkan komoditas alternatif adalah
cabe, melon, jahe, dan kapulaga. Dalam upaya perbaikan kondisi lahan sawah
sekaligus antispasi kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, maka dilakukan kajian
produksi dan pemanfaatan pupuk organik dengan tujuan: (1) mengkaji teknologi
pembuatan pupuk organik berupa pupuk kandang, kompos jerami dan bokashi
dengan berbagai dekomposer, dan (2) mengkaji pemanfaatan pupuk organik pada
usaha budidaya padi sawah.
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BAHAN DAN METODE
Kajian pemanfaatan pupuk organik pada budidaya padi sawah dilaksanakan di
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Pelaksanaan pengkajian dilakukan
secara partisipatif dengan melibatkan kelompok tani. Pada tahap awal dilakukan
pembuatan pupuk organik berupa pukan sapi dan kompos jerami dengan
menggunakan dekomposer/bioaktivator Promi. Pada pembuatan kompos jerami
padi dilakukan secara berlapis sampai ketinggian 100 cm, dimana setiap 25
cm tumpukan diberi larutan bioaktivator. Tumpukan jerami yang telah diberi
bioaktivator ditutup dengan plastik hitam dan dibiarkan selama 21–25 hari.
Selanjutnya pada pembuatan pupuk kandang kotoran sapi, bahan ditumpuk sampai
ketinggian 30 cm (setiap 10 cm diberi larutan bioaktivator), lalu ditutup dengan
plastik hitam. Pembalikan bahan pada pembuatan kompos jerami dan pukan sapi
dilakukan setiap minggu. Selanjutnya kajian pemanfaatan pupuk organik pada
budidaya padi sawah menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan
5 perlakuan, yang masing-masing memiliki 4 ulangan. Sebagai perlakuan adalah
kombinasi pupuk organik dan pupuk kimia, yaitu: pupuk kandang kotoran sapi 2 t/ha
+ urea 75 kg/ha + NPK Phonska 225 kg/ha (perlakuan A), kompos jerami 5 t/ha + urea
75 kg/ha + NPK Phonska 225 kg/ha (perlakuan B), kompos jerami 5 t/ha + urea 125
kg/ha + SP36 125 kg/ha (perlakuan C), pupuk kandang kotoran sapi 1 t/ha + kompos
jerami 2,5 t/ha + urea 75 kg/ha + NPK Phonska 225 kg/ha (perlakuan D), dan sebagai
pembanding adalah pupuk anorganik berupa urea 100 kg/ha + NPK Phonska 300
kg/ha (perlakuan E). Usaha budidaya padi sawah dilakukan melalui pendekatan PTT
dengan komponen teknologi sebagai berikut : varietas unggul baru Inpari 6, benih
bermutu dan berlabel, bibit muda umur 15–18 HSS, sistem tanam legowo 6:1 dengan
jarak tanam 20 cm x 15 cm, pengendalian gulma secara mekanik, pengendalian hama
dan penyakit berdasarkan prinsip PHT serta penanganan panen dan pascapanen. Data
yang dikumpulkan selama pengkajian meliputi tinggi tanaman, anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah/malai, prosentase gabah isi, bobot 1.000 butir serta hasil
panen ubinan dan riil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang sebagai lokasi
pengkajian memiliki lahan sawah irigasi seluas 398 ha. Selain itu, sebagian
besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian (69,8%) dan lainnya sebagai
pedagang, wiraswasta, karyawan, dan PNS/POLRI/TNI. Dari jumlah kepala
keluarga petani yang ada (555 KK), sebagian besar memiliki luas garapan 0,10–
0,25 ha (32,4%) dan selanjutnya diikuti oleh 0,51–1,0 ha (29,4%); 0,26–0.50 ha
(23,4%), dan diatas 1,0 ha (14,8%). Selanjutnya dilihat dari status petani, sebagian
besar adalah petani penggarap (72,1%) dan sisanya pemilik penggarap (18,9%),
penyakap (5,4%), dan buruh tani (3,6%).
Penggunaan lahan di Desa Pamengkang meliputi lahan sawah irigasi 398 ha,
tegalan 53 ha, empang/tambak 72 ha, pemukiman 36 ha dan lainnya 3 ha. Daerah
ini berada pada ketinggian <5 m dpl, sehingga mempunyai struktur permukaan
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tanah datar dan sedikit bergelombang, jernis tanah alluvial dan podsolik merah
kuning dengan pH 5–7. Berdasarkan hasil analisa, tekstur tanah terdiri dari pasir
38%, debu 26% dan liat 36%. Kandungan bahan organik sangat rendah (C 1,04%
dan N 0,13%), P-total sedang (31 mg/100 g) dan K-total rendah (9 mg/100 g). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi unsur hara dalam pengelolaan
lahan sawah di Desa Pamengkang. Dengan demikian, maka pada budidaya padi
sawah diperlukan pupuk urea 200–250 kg/ha, SP36 75–100 kg/ha dan KCl 50–
100 kg/ha. Dosis pupuk kimia terutama KCl bisa dikurangi asalkan jerami padi
dikembalikan ke lahan atau pemberian pupuk kandang sebanyak 2 t/ha.
Menurut Kartaatmadja et al. (2000), kejenuhan produksi padi ditenggarai
akibat rendahnya pemanfaatan inpu-input bahan organik ke dalam tanah, dimana
peningkatan produksi lebih banyak dipacu melalui input-input kimia. Dengan
demikian, maka dalam membenahi kondisi lahan diperlukan penambahan bahan
organik sebagai penyangga sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi pupuk kimia dan produktivitas lahan. Selain itu, pemberian
pupuk organik dapat meningkatkan kadar unsur hara makro dan mikro tanah yang
sangat dibutuhkan oleh tanaman. Hasil analisis pupuk organik (pukan sapi dan
kompos jerami) yang digunakan pada kajian ini disajikan pada Tabel 1.
Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah pengomposan terjadi peningkatan
unsur hara makro dan mikro, baik pada kotoran sapi maupun jerami. Hartatik dan
Widowati (2006) melaporkan, pengomposan bahan segar kotoran ternak sapi,
domba, dan ayam dapat meningkatkan kandungan hara makro dan mikro bahan.
Selanjutnya Husen dan Irawan (2008), penurunan C/N jerami dari 32,1 menjadi
25,1 dicapai setelah 2 minggu inkubasi, namun stabilisasi baru dicapai setelah
minggu ke 4–5 dengan ratio C/N 10,1–16,1. Selain itu, kandungan hara posfor
setelah 35 hari pengomposan berkisar antara 0,41–0,66% dan kalium 1,79–2,95%.
Menurut Sutanto (2002) dan Santosa et al. (2009), beberapa faktor yang berperan
dalam proses pengomposan adalah kelembaban, sirkulasi udara, ukuran dan
pencampuran bahan, ratio C/N bahan baku serta pH, suhu dan jenis dekomposer.
Santosa et al. (2009) melaporkan, nilai ratio C/N bahan optimal berkisar antara
30–40, kelembaban 50–65%, suhu 50–75 oC dan pH 6,5–7,5.
Pemberian pupuk organik ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik, kimia
dan biologi tanah sekaligus dapat menyuburkan tanah dan menambah unusur hara,
menambah humus, mempengaruhi kehidupan jasad renik tanah serta peningkatan
kemampuan tanah mengikat dan menyerap air. Pada tanah dengan kandungan
C-organik tinggi, unsur hara lebih tersedia bagi tanaman sehingga pemupukan
lebih efisien (Tisdale et el. 1990; Havlin et al. 1999). Bahkan penggunan pupuk
organik sebanyak 1,5–2,0 t/ha pada lahan sawah dapat memberikan dampak
positif terhadap hasil penen.
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Tabel 1. Komposisi unsur hara pupuk organik sebelum dan sesudah pengomposan
Unsur Hara
Nitrogen/N (%)

Pukan sapi
Sebelum
Sesudah
0,53
0,79

Kompos jerami
Sebelum
Sesudah
0,66
0,86

Posfor/P2O5 (%)

0,35

0,71

0,07

1,21

Kalium/K2O (%)

0,41

0,14

0,93

0,65

Kalsium/Ca (%)

0,28

1,02

0,29

1,51

Magnesium/Mg (%)

0,11

0,33

0,64

0,35

-

0,16

-

0,17

16,7

19,55

-

19,71

20

25

60

23

Sulfur/S (%)
C-Organik (%)
Ratio C/N

Berdasarkan hal diatas telah dilakukan kajian pemanfaatan pupuk organik
pukan sapi dan kompos jerami pada budidaya padi sawah di Desa Pamengkang,
Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang. Pengaruh pupuk organik pada
budidaya padi sawah dapat dilihat dari pengamatan beberapa komponen hasil
dan produktivitas (Tabel 2). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penggunaan
pupuk kimia yang dikombinasikan dengan pupuk organik memberikan hasil yang
cukup beragam. Pada tinggi tanaman, rataan tertinggi diperoleh pada pemberian
pupuk kimia urea dan SP36 yang dikombinasikan dengan kompos jerami yaitu
109,1 cm dan terendah pada pemberian pupuk kmia urea dan NPK Phonska yang
dikombinasikan dengan pukan sapi dan kompos jerami yaitu 96,5 cm. Pengaruh
nyata terlihat pada prosentase gabah isi, dimana penambahan pupuk organik
memberikan hasil lebih tinggi dibanding tanpa penambahan pupuk organik.
Dengan penambahan pupuk organik, gabah isi yang diperoleh mencapai 87,5%
dan tanpa penambahan pupuk organik hanya 82,7%. Hasil lainnya yang cukup
berpengaruh terlihat pada jumlah gabah, dimana dengan penambahan pupuk
organik diperoleh rataan 98–105 butir/malai, sedangkan tanpa penambahan pupuk
organik hanya 97 butir.
Berdasarkan hasil analisis dengan Duncan Multiple Range Test (DMRT)
terlihat bahwa anakan produktif dan panjang malai pada setiap perlakuan tidak
berbeda nyata. Hal yang sama juga terlihat pada tinggi tanaman dan jumlah
gabah per malai, dimana perlakuan C berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.
Selanjutnya persentase gabah isi, perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan
D tetapi sama dengan perlakuan B, C, dan E. Hal yang sama juga terlihat pada
hasil panen riil, dimana perlakuan B, C, D, dan E berbeda nyata, tetapi perlakuan
A tidak berbeda nyata dengan perlakuan D dan E. Hasil analisis sidik ragam
setiap komponen hasil dan produktivitas padi sawah pada berbagai perlakuan
jenis dan dosis pupuk secara rinci disajikan pada Tabel 2. Hasil pengamatan
lain menunjukkan bahwa produktivitas ubinan yang diperoleh cukup bervariasi
untuk setiap perlakuan dan pada umumnya berkisar antara 5.956–8.315 kg/ha,
sedangkan produktivitas riil adalah 5.065–7.530 kg/ha. Lebih lanjut dilaporkan
bahwa hasil tertinggi diperoleh pada penggunaan pupuk urea 125 kg/ha dan
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pupuk NPK Phonska 125 kg/ha yang dikombinasikan dengan kompos jerami 5 t/
ha (perlakuan C) dengan produktivitas ubinan sebesar 8.315 kg/ha dan riil 7.530
kg/ha, sedangkan hasil terendah diperoleh pada perlakuan D yaitu 5.956 kg/ha
(ubinan) dan 5.065 kg/ha (riil). Mayunar et al. (2005; 2006) melaporkan bahwa
penerapan PTT di Desa Pegadingan dapat meningkatkan produktivitas padi sawah
sebesar 15,7–36,3% atau 915–2.115 kg/ha dibanding teknologi petani, sedangkan
di Desa Pamengkang dengan sistem tanam legowo diperoleh produktivitas
7.105–9.115 kg/ha dan system tanaman tegel 5.360–8.160 kg/ha. Selanjutnya di
Sukamandi (Djatiharti et al. 2004), produktivitas padi varietas Way Apo Buru
melalui pendekatan PTT pada MK 2000/2001 berkisar antara 6,9–9,7 t/ha (rataan
8,38 t/ha), sedangkan pada MK 2001 berkisar 6,4–7,1 t/ha dengan rataan 6,76 t/ha
(varietas Ciherang, IR64 dan Way Apo Buru).
Tabel 2. Pengaruh pemberian jenis dan dosis pupuk organik terhadap beberapa
komponen hasil dan produktivitas padi sawah di Desa Pamengkang,
Kecamatan Kramatwatu
Komponen Hasil dan
Hasil Panen
Varietas unggul

Jenis dan Dosis Pupuk
C
D

A

B

Inpari 6

Inpari 6

Inpari 6

Inpari 6

Inpari 6

L 6:1

L 6:1

L 6:1

L 6:1

L 6:1

Populasi (rumpun/ha)

216.000

216.000

216.000

216.000

216.000

Tinggi tanaman (cm)

97,8 a

100,0 a

109,1 b

96,5 a

100,1 a

16 a

16 a

18 a

16 a

16 a

22,9 a

24,3 a

23,1 a

22,9 a

23,0 a

Gabah per malai (butir)

99 a

100 a

105 b

98 a

97 a

Gabah isi (%)

79 b

83 ab

83 ab

87 a

83 ab

Hasil panen ubinan (kg)

6.285 cd

6.924 b

8.315 ab

5.956 d

6.453 c

Hasil panen riil (kg)

5.275 cd

6.180 b

7.530 a

5.065 d

5.520 c

Sistim tanam

Anakan produktif (btg/rpn)
Panjang malai (cm)

E

Keterangan : Angka sebaris pada kolom berbeda yang diikuti hurup yang sama tidak berbeda nyata
pada tarap 0,05 DMRT.

Berdasarkan hasil penelitian Hartatik dan Setyorini (2008), penggunaan
pupuk organik sebanyak 10-15 t/ha yang dikombinasikan dengan jerami 5 t/ha
atau arang sekam 300 kg/ha mampu mencukupi kebutuhan hara tanaman padi
dalam sistem pertanian organik. Perlakuan kombinasi pukan ayam 15 t/ha dengan
jerami 5 t/ha selama 3 musim tanam memberikan bobot gabah kering panen
(GKP) yang cukup tinggi, berturut-turut sebesar 6,69 t/ha; 6,56 t/ha dan 4,96 t/
ha. Produksi gabah pada musim tanam ke-3 menurun karena tidak dilakukan
pemupukan kembali. Selanjutnya Kariada et al. (2008) melaporkan, pemberian
pupuk organik berpengaruh terhadap sifat kimia tanah yaitu pengkatan pH dan
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P-tersedia. Produktivitas padi sawah varietas Ciherang dengan menggunakan
pupuk organik 5 t/ha, 10 t/ha dan 15 t/ha secara berurutan adalah 5,12 t/ha; 6,10
t/ha dan 6,48 t/ha, sedangkan dengan penggunaan pupuk kimia (urea 350 kg/ha
+ SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha) adalah 6,66 t/ha. Selanjutnya Kartaatmadja
et al. (2000) melaporkan, pada sistem usahatani padi dengan tingkat hasil 8,0 t/
ha akan mengangkut hara dalam tanah berupa N sebanyak 269 kg/ha, P2O5 44
kg/ha, K2O 207 kg/ha, Mg 28 kg/ha dan S 24 kg/ha. Dengan demikian, untuk
menjamin stabilitas hasil dan keberlanjutan sistem produksi, pengembalian hara
dalam bentuk pupuk organik mutlak diperlukan.
Hasil penelitian Helmi (2003) di Deli Serdang – Sumatera Utara, kombinasi
pupuk kimia SP36 100 kg/ha, KCl 75 kg/ha dan pukan sapi 15 t/ha pada budidaya
padi sawah (varietas Ciherang) diperoleh hasil GKP 5,70 t/ha, sedangkan yang
hanya menggunakan pupuk kimia (urea 150 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 75
kg/ha) dan pukan sapi 15 t/ha secara berturut-turut adalah 4,66 t/ha dan 5,0 t/
ha. Selanjutnya Ar-Riza et al. (2006) melaporkan, penggunaan pupuk organik
Organoplus dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas padi vareiats
Air Tenggulang pada lahan pasang masam di Kalimantan Selatan. Penggunaan
Organoplus 200 kg + 25 kg N diperoleh hasil GKP 3,12 t/ha, sedangkan yang
hanya menggunakan Organoplus 300 kg/ha dan kontrol hanya 2,86 t/ha dan 1,69
t/ha.
Tingkat produksi padi sawah secara teknis ditentukan oleh kemampuan
dalam pengelolaan empat komponen teknologi usahatani yaitu penggunaan
benih, pupuk, pestisida dan air. Dilain pihak, produksi yang diperoleh sangat
menentukan besarnya pendapatan, sedangkan tingkat pendapatan dipengaruhi
oleh biaya produksi dan harga jual. Pada kajian pemanfaatan pupuk organik pada
usahatani padi sawah, perubahan komponen teknologi mengakibatkan perubahan
struktur biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, teknologi yang dikembangkan
harus didasarkan pada kelayakan teknis dan financial. Bahkan keyakan finansial
merupakan syarat mutlak bagi suatu teknologi untuk dapat diadopsi oleh petani
atau pengguna (Swastika 2004). Pada kajian pemanfaatan pupuk organik di
Kecamatan Kramatwatu diperoleh hasil ubinan padi sawah sebanyak 5.956–8.315
kg/ha, sedangkan hasil riil 5.065–7.530 kg/ha. Berdasarkan hasil riil dan harga
GKP sebesar Rp.2.600/kg, maka nilai produksi atau penerimaan kotor usahatani
padi sawah per hektar berkisar antara Rp.13.169.000–Rp.19.578.000. Hasil analisis
lebih lanjut terlihat bahwa tingkat keuntungan tertinggi diperoleh pada perlakuan
C yaitu sebesar Rp.13.081.500 dengan R/C ratio 3,01, sedangkan terendah pada
perlakuan D yaitu sebesar Rp.7.222.750 dengan R/C ratio 2,21 (Tabel 3).
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Tabel 3. Analisis finansial usahatani padi sawah dengan pemberian pupuk
organik di Desa Pamengkang, Kecamatan Kramatwatu, MK 2010
Hasil

Penerimaan

(kg/ha)

(Rp)

A

5.275

B

Perlakuan

Biaya
produksi

Keuntungan

R/C

Margin

(Rp)

Ratio

(Rp/kg)

13.715.000

(Rp)
5.946.500

7.768.500

2,31

1.472,7

6.180

16.068.000

6.271.250

9.796.750

2,56

1.585,2

C

7.530

19.578.000

6.496.500

13.081.500

3,01

1.737,3

D

5.065

13.169.000

5.946.500

7.222.750

2,21

1.426,0

E

5.520

14.352.000

4.850.000

9.502.000

2,96

1.721,4

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Penggunaan pupuk organik kotoran sapi sebanyak 2 t/ha, kompos jerami 5
t/ha atau kombinasi keduanya tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman,
anakan produktif, panjang malai, dan jumlah gabah/malai, tetapi berpengaruh
pada persentase gabah isi dan hasil panen ubinan/riil.

2.

Produktivitas hasil ubinan pada setiap perlakuan berkisar antara 5.956–
8.315 kg/ha, sedangkan hasil riil 5.065–7.530 kg/ha. Produktivitas tertinggi
diperoleh pada kombinasi pemberian kompos jerami 5 t/ha dengan pupuk
urea 125 kg/ha dan NPK Phonska 125 kg/ha, sedangkan hasil terendah pada
kombinasi pemberian pukan sapi 1 t/ha; kompos jerami 2,5 t/ha; urea 75 kg/
ha dan NPK Phonska 225 kg/ha.

3.

Berdasarkan hasil riil dan harga GKP pada saat panen, tingkat keuntungan
usahatani padi sawah pada penggunaan berbagai jenis dan dosis pupuk organik
berkisar antara Rp.7.222.750–Rp.13.081.500/ha/musim tanam dengan R/C
ratio 2,21–3,01.

4.

Pemanfaatan pupuk organik kotoran sapi atau kompos jerami pada lahan
sawah perlu dilakukan secara terus menerus dalam upaya perbaikan kesuburan
lahan dan peningkatan bahan organik tanah. Beberapa bioaktivator yang
dapat mempercepat proses dekomposisi kotoran ternak sapi dan jerami padi
adalah Orgadec, Promi, M-Dec dan EM-4.
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EFISIENSI PEMUPUKAN NPK DENGAN PEMBERIAN BAHAN
ORGANIK PADA LAHAN SAWAH BERSTATUS P DAN K RENDAH
Burbey dan Syahrial Abdullah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat
ABSTRACT
Fertilizer Efficiency of NPK with Orgnaic Matter Application on Low P and
K Status Wetland The experiment was conducted at four locations: the farmers
rice paddies of Tanjung Mutiara, Bungo Koto Tuo (Baso), Palupuh, and Kampeh
(Baso), Agam regency West Sumatra in MT 2007. The status of P and K potential
was low. Plot Streep design were used with 2 factors by 4 replications. The first
factor was the use of NPK fertilizer: (1) without N, fertilized with P and K, (2)
without P, fertilized with N and K, (3) without K, fertilized with N and P, and (4)
fertilizer with N, P, and K. The second factor wos the use of organic materials:
(a) without organic materials, (b) use of 2 tons of manure compost, and (c) use
of 5 tons of straw compost. The results showed that combination of N, P, and K
fertilizer and use of organic materials have significant impact on growth, total N,
P and K uptake, yield and yield components of rice paddies. Without N (urea)
fertilizer give the growth, total uptake of N, P, and K, yield and yield components
significantly lower than the treatment without P (-P), without K (-K) and with
a complete NPK treatment. Without P and K fertilizer delivering growth, total
uptake of N, P and K, yield and yield components significantly lower than the
treatment of complete NPK fertilizer. The use of 2 tons/ha manure compost and
5 t/ha rice straw compost have not been able to improve the efficiency of NPK
fertilization on growth, total uptake of N, P, and K, yield and yield components
of rice paddies. In the wetland of low P and K status of P and K , the use of N
(urea), P (SP36), and K (KCl) is absolutely necessary to get growth, total nutrient
uptake, yield and yield components. The use of manure or rice straw composts
can not improve the efficiency of NPK fertilization significantly on growth, yield
and yield components of rice paddies.
Key words: Fertilizer N, P, and K, manure, compost straw, rice paddies.
ABSTRAK
Penelitian dilaksanakan di empat lokasi yaitu tanah petani Tanjung Mutiara,
Bungo Koto Tuo (Baso), Palupuh, dan Kampeh (Baso), Kabupaten Agam dengan
tanah berstatus P and K potensial rendah pada MT 2007. Penelitian menggunakan
rancangan Streep Plot dua faktor dengan 4 ulangan. Faktor pertama pemupukan
NPK: (1) tanpa N, dipupuk P dan K, (2) tanpa P, dipupuk N dan K, (3) tanpa
K, dipupuk N dan P, dan (4) dipupuk NPK, sedangkan Faktor kedua pemberian
bahan organik: (a) tanpa bahan organik, (b) pemberian kompos pupuk kadang
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2 t/ha, dan (c) pemberian kompos jerami 5 t/ha. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kombinasi pemberian pupuk N, P, dan K dengan pemberian bahan organik
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan, total serapan N, P dan K tanaman,
komponen hasil dan hasil padi sawah. Tanpa pemupukan N (urea) memberikan
pertumbuhan, total serapan N, P, dan K, komponen hasil dan hasil nyata lebih
rendah dibandingkan perlakuan tanpa P (-P), tanpa K (-K) serta dengan perlakuan
lengkap NPK. Tanpa pemupukan P dan tanpa pemupukan K memberikan
pertumbuhan, total serapan N, P dan K, komponen hasil dan hasil yang nyata lebih
rendah dibandingkan dibandingkan dengan pemupukan lengkap NPK. Pemberian
2 ton pupuk kandang/ha serta pemberian 5 ton kompos jerami/ha belum dapat
meningkatkan efisiensi pemupukan NPK terhadap pertumbuhan, total serapan N,
P, dan K serta komponen hasil dan hasil padi sawah. Pada lahan sawah berstatus
P dan K rendah pemupukan N (urea), P (SP36), dan K (KCl) mutlak diperlukan
untuk mendapatkan pertumbuhan, total serapan hara, komponen hasil, dan hasil
yang tinggi. Pemberian kompos pupuk kandang atau jerami padi belum dapat
meningkatkan efisiensi pemupukan NPK secara nyata terhadap pertumbuhan,
komponen hasil dan hasil padi sawah.
Kata kunci: Pemupukan N, P, dan K, pupuk kandang, kompos jerami, padi sawah.
PENDAHULUAN
Laju peningkatan produtivitas tanaman padi sawah di Indonesia kini cenderung
melandai. Sistem intensifikasi padi sawah yang selama ini diterapkan tidak dapat
lagi mampu meningkatkan produksi dan produktivitas. Untuk mempertahankan
produktivitas tinggi diperlukan input yang tinggi sehingga usahatani padi sawah
tidak efisien. Hal ini mungkin disebabkan cara pengelolaan lahan yang kurang
terpadu, dan melanggar kaidah-kaidah pelestarian lahan dan lingkungan.
Eksploitasi lahan sawah secara intensif, terus-menerus dan telah berlangsung
bertahun-tahun, mengakibatkan menurunnya kesuburan dan sifat fisik tanah.
Terabaikan penggunaan bahan organik, dan intensifnya pemakaian pupuk kimia
untuk mengejar hasil yang tinggi pada lahan sawah, menyebabkan kandungan
bahan organik tanah menurun, baik jumlah maupun kualitasnya. Kondisi demikian
menurunkan kemampuan tanah dalam menyimpan dan melepaskan hara dan air
bagi tanaman, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan pupuk dan air irigasi,
serta menurunkan produktivitas lahan (Cassman et al. 1993 dan Kundu et al. 1995
Dalam Price dan Balasubramanian 1996).
Lebih lanjut Adiningsih dan Soepartini (1995) menyatakan bahwa
pemberian pupuk urea dan TSP/SP36 yang berlebihan dan penanaman yang
intensif, menyebabkan kurang tersedianya beberapa unsur hara seperti K, S, dan
Zn, di samping itu tanaman rentan terhadap hama/penyakit sehingga efisiensi
pupuk menurun. Kondisi ini menyebabkan turunnya pH tanah sehingga mikro
flora dan fauna mati, tanah menjadi padat, dan tata aerasi menjadi jelek yang
akhirnya menghambat perkembangan akar dan pertumbuhan tanaman, sehingga
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menurunkan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan unsur hara yang tidak
mobil seperti P, K, dan Zn (Comish et al. 1984; Hammel 1989; Adiningsih 1992).
Keberhasilan produksi pertanian melalui kegiatan intensifikasi tidak terlepas
dari konstribusi dan peranan sarana produksi, antara lain pupuk. Selama ini untuk
mendukung pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan
dan hortikultura pemerintah menyediakan dana untuk subsidi harga pupuk tunggal
yang meliputi pupuk urea, TSP/SP36, ZA, dan KCl, sehingga pupuk itu diperoleh
petani dengan harga murah dan tersedia dimana dan kapan saja. Namun demikian,
akhir-akhir ini petani padi sawah dihadapkan kepada berbagai kendala seperti
penghapusan sebahagian subsidi pupuk yang menyebabkan meningkatnya harga
pupuk urea dan SP36 dua setengah kali lebih tinggi dari harga sebelumnya serta
penghapusan mata rantai pengadaan pupuk oleh pemerintah. Diketahui bahwa
petani padi sawah di Indonesia tergolong petani pengguna pupuk buatan tertinggi
di dunia, sehingga kenaikan harga pupuk sangat mempengaruhi usahataninya, dan
dapat menurunkan produksi padi nasional.
Optimalisasi pemakaian pupuk dalam upaya mempertahankan swasembada
pangan memerlukan usaha menuju tercapainya efisiensi pemakaian pupuk
dengan menggunakan pupuk secara rasional sesuai dengan kemampuan tanah
menyediakan hara, sumbangan hara dari air pengairan dan kebutuhan tanaman.
Tanaman padi sawah tidak saja memerlukan hara yang cukup banyak dan
seimbang guna mendukung pertumbuhan yang optimal dan hasil panen yang
maksimal, tetapi tanaman juga akan mengambil unsur hara dari dalam tanah guna
membentuk hasil panen maupun jerami. Untuk mendapatkan hasil 5 ton gabah
kering panen padi sawah akan mengambil unsur hara tanah sebanyak 75 kg N, 14
kg P, dan 19 kg K per hektar, bila jerami tidak dikembalikan ke lahan, maka unsur
hara yang terangkut tanaman akan lebih besar lagi yaitu 123 kg N, 48 kg P dan 143
kg K per hektar (PPI 2004).
Semakin mahalnya harga pupuk atau sukarnya petani mendapatkan pupuk
bersubsidi mengakibatkan menurunnya kemampuan petani untuk pengadaan pupuk
sehingga pemberian pupuk tidak sesuai lagi dengan kebutuhan tanaman. Kondisi
ini mengakibatkan terjadinya kerusakan kimia lahan sawah akibat terjadinya
penambangan unsur hara oleh penanaman secara terus menerus tanpa diimbangi
dengan pemberian pupuk dan bahan organik. Pengelolaan lahan yang baik disertai
pemberian bahan organik serta pemupukan mangakibatkan lahan sawah tetap baik
secara fisik. Pemberian bahan organik dalam bentuk dan jumlah yang memadai
sangat penting untuk keberlanjutan sistem intensifikasi lahan sawah.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui efisiensi pemupukan NPK pada
padi sawah dengan pemberian bahan organik pada lahan sawah berstatus P dan
K rendah.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di empat lokasi yaitu tanah petani Tanjung Mutiara,
Bungo Koto Tuo (Baso), Palupuh, dan Kampeh (Baso), Kabupaten Agam dengan
tanah berstatus P-potensial rendah (<20 mg P2O5/100 g) dan K-potensial rendah
(<10 mg K2O/100 g)(Burbey et al. 2005) pada MT 2007.
Penelitian menggunakan rancangan Strip Plot dengan dua faktor dan empat
ulangan (ulangan adalah lokasi penelitian). Faktor pertama pemupukan NPK: (1)
tanpa N, dipupuk P dan K, (2) tanpa P, dipupuk N dan K, (3) tanpa K, dipupuk N
dan P, dan (4) dipupuk NPK, sedangkan faktor kedua pemberian bahan organik:
(a) tanpa bahan organik, (b) pemberian kompos pupuk kadang 2 t/ha, dan (c)
pemberian kompos jerami 5 t/ha.
Hasil analisis kandungan kompos pupuk kandang dan jerami disajikan pada
Tabel 1. Dalam 2 ton kompos pupuk kandang mengandung 50 kg urea + 50 kg
SP36 dan 50 kg KCl, sedangkan pada 5 ton kompos jerami padi mengandung 30
kg urea + 25 kg SP36 dan 50 kg KCl/ha.
Tabel 1. Kandungan N, P, dan K kompos pupuk kandang dan jerami padi sawah
Kandungan hara
dalam bahan
(%)

Kandungan hara
dalam 1 ton bahan
(kg)

N

P

K

N

P

K

Urea

SP36

KCl

Kompos pupuk kandang

1,1

1,2

1,7

11,0

12,0

17,0

50

50

50

Kompos jerami padi

0,4

0,2

1,8

4,0

2,0

18,0

50

25

50

Jenis Pupuk Organik

Kandungan pupuk dalam
2 t pupuk kandang dan
5 t jerami (kg)

Takaran pupuk yang diberikan 200 kg urea, 100 kg SP36 dan 100 kg KCl/
ha. Pupuk dasar urea diberikan 3 kali secara tebar rata pada 7, 21, dan 42 hari
setelah tanam (HST), pupuk SP36 diberikan seluruhnya pada 7 HST sedangkan
KCl diberikan dua kali pada 7 HST dan 21 HST diberikan bersamaan dengan
pupuk urea. Varietas yang digunakan Kurik Kusuik dengan jarak tanam 25 cm
x 25 cm pada petakan berukuran 5 cm x 5 m. Pengairan diatur sedemikian rupa
sehingga air masuk dari satu petak kepetak yang lainnya tidak terjadi.
Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan tanaman meliputi bobot
kering tanaman dan total serapan N, P, dan K tanaman 55 HST, komponen hasil
dan hasil gabah kering panen (GKP). Pengamatan dilakukan terhadap 10 rumpun
pada setiap petak perlakuan yang diambil secara acak. Pengamatan status hara
tanaman dilakukan dengan analisis jaringan tanaman berumur 55 HST. Untuk
setiap petak perlakuan diambil sepuluh rumpun secara acak dengan memotong
rumpun tanaman mulai dari permukaan tanah. Sampel tanaman dikeringkan
dengan kadar air 14% dan ditimbang. Kemudian dianalisis kandungan N, P, dan K
tanaman. Pengamatan komponen hasil dan hasil dilakukan berupa jumlah malai,
jumlah gabah per malai, persentase gabah hampa, bobot 1000 butir, dan bobot
gabah kering panen per hektar.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa pada lahan sawah berstatus P dan K rendah
kombinasi pemupukan NPK dengan bahan organik berpengaruh nyata terhadap
bobot kering tanaman 55 HST (Tabel 2) serta total serapan N, P, dan K (Tabel 3).
Tabel 2. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK dengan pemberian bahan
organik terhadap bobot kering tanaman (g/rumpun) 55 HST pada lahan
sawah berstatus P dan K rendah, Kabupaten Agam, MT 2007
Pupuk
-N (PK)

Tanpa BO
16,0 c

Bahan Organik (BO)*)
Pukan
17,6 c

Jerami
18,4 c

-P (NK)

21,6 b

24,1 b

24,6 b

-K (NP)

22,8 b

24,5 b

24,8 b

NPK

26,0 a

26,5 a

26,3 a

*)Pukan (pupuk kandang) dan jerami diberikan dalam bentuk kompos; Angka selajur dengan huruf
sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.

Tanpa pemupukan N (-N) memberikan bobot kering tanaman terendah
dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan tanpa pemupukan P (-P), K (-K) dan
perlakuan lengkap (NPK). Ini menunjukkan bahwa tanpa N (urea) memberikan
pertumbuhan yang nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya
walaupun tanaman dipupuk P dan K. Nitrogen merupakan unsur pokok
pembentukan protein dan penyusun utama protoplasma, khloroplas, dan enzim
yang berhubungan dengan aktivitas potosintesis, sehingga secara langsung atau
tidak langsung nitrogen sangat penting dalam proses metabolisme dan respirasi
(Yoshida 1981). Sangat pentingnya pengaruh nitrogen bagi tanaman mengakibatkan
tanpa pemberian pupuk tersebut akan mengurangi aktivitas metabolisme dan
respirasi tanaman. Ini terlihat pada total serapan N, P dan K tanaman dimana tanpa
pemupukan N memberikan total serapan N yang nyata lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan lainnya (Tabel 3).
Menurut Fagi et al. 1990, saat ini sangat jarang ditemukan tanah yang tidak
membutuhkan tambahan nitrogen untuk mendapatkan hasil padi sawah yang
tinggi. Selanjutnya Kirk (1996) menyatakan pula bahwa untuk mendapatkan hasil
yang tinggi pada lahan-lahan sawah yang ditanam secara intensif dengan padi
sawah membutuhkan pupuk nitrogen dalam takaran yang tinggi.
Tanpa pemupukan P (-P) dan tanpa pemupukan K (-K) memberikan bobot
kering tanaman yang nyata lebih rendah dibandingkan dengan pemupukan lengkap
(NPK), sedangkan antara sesamanya tidak berbeda nyata. Ini menunjukkan bahwa
tanpa P atau K akan memberikan pengaruh negatif terhadap pembentukan bahan
kering tanaman. Hal ini disebabkan sangat rendahnya kandungan P dan K tanah
sehingga tanpa pupuk tersebut memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan
tanaman. Ini terlihat dari rendahnya total serapan P dan K tanaman akibat tanpa
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pemberian pupuk-pupuk tersebut (Tabel 3). Berkurangnya serapan hara N, P dan K
akibat tanpa pemberian pupuk meberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan
tanaman.
Tabel 3. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK dengan pemberian bahan organik
terhadap total serapan N, P, dan K tanaman padi sawah 55 HST pada
lahan sawah berkadar P dan K srendah, Kabupaten Agam, MT 2007
Pupuk
-N (PK)

Bahan Organik (BO)*)
Tanpa BO
Pupuk kandang
Total serapan N (g N/rumpun)
0,25 c
0,31 c

Jerami
0,32 c

-P (NK)

0,78 b

0,86 b

0,77 b

-K (NP)

0,75 b

0,87 b

0,74 b
0,91 a

-N (PK)

0,93 a
0,97 a
Total serapan P (mg P/rumpun)
29,5 c
40,2 b

42,4 b

-P (NK)

34,7 bc

50,2 a

40,3 b

-K (NP)

39,5 b

45,7 b

50,3 a

NPK

NPK
-N (PK)

57,2 a
53,9 a
Total serapan K tanaman (g K/rumpun)
0,55 c
0,53 c

54,7 a
0,43 c

-P (NK)

0,66 b

0,68 b

0,61 b

-K (NP)

0,61 bc

0,66 b

0,68 b

NPK

0,77 a

0,79 a

0,78 a

*)Pukan (pupuk kandang) dan jerami diberikan dalam bentuk kompos; Angka selajur dengan huruf
sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.

Pengaruh bahan organik menunjukkan bahwa secara angka-angka kombinasi
pemberian pupuk kandang dan kompos jerami dengan perlakuan tanpa N, tanpa P,
tanpa K, dan NPK memberikan bobot kering tanaman lebih tinggi dibandingkan
kombinasi perlakuan yang sama dengan tanpa pemberian bahan organik. Hasil
yang sama juga terlihat pada total serapan N, P dan K tanaman, kecuali terhadap
total serapan P dengan pemberian pupuk kandang dan total serapan K dengan
pemberian kompos jerami tidak berbeda nyata dengan perlakuan lengkap NPK.
Kombinasi pemupukan NPK dengan pemberian bahan organik juga
berpengaruh nyata terhadap jumlah malai, jumlah gabah per malai, persentase
gabah hampa, dan hasil gabah kering panen (Tabel 4).
Tanpa pemberian N, komponen hasil dan hasil padi sawah nyata lebih
rendah dibandingkan dengan perlakuan tanpa P, tanpa K, dan perlakuan lengkap
NPK baik pada tanpa pemberian bahan organik maupun dengan pemberian bahan
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organik, kecuali terhadap bobot 1000 biji. Demikian halnya dengan perlakuan
tanpa P (-P) dan K (-K) memberikan komponen hasil dan hasil yang nyata lebih
rendah dibandingkan dengan perlakuan pemupukan lengkap (NPK), baik pada
tanpa bahan organik maupun yang diberi bahan organik.
Tabel 4. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK dengan pemberian bahan organik
terhadap jumlah malai, jumlah gabah per malai, persentase gabah
hampa, bobot 1000 biji, dan hasil gabah kering panen padi sawah pada
lahan sawah berkadar P dan K rendah, Kabupaten Agam, MT 2007
Pupuk

-N (PK)

Bahan Organik (BO)*)
Tanpa BO
Pukan
Jumlah malai (malai/rumpun)
14,2 c
15,0 c

Jerami
15,2 c

-P (NK)

15,7 b

17,1 b

16,2 b

-K (NP)

16,1 b

17,0 b

16,6 b
17,6 a

-N (PK)

17,6 a
18,1 a
Jumlah gabah per malai
101,9 c
106,6 c

109,9 c

-P (NK)

124,7 b

127,7 b

125,6 b

-K (NP)

128,2 b

128,0 b

129,0 b
139,8 a

-N (PK)

139,3 a
142,5 a
Persentase gabah hampa (%)
21,1 a
18,1 a

-P (NK)

19,7 b

16,3 b

16,5 a

-K (NP)

18,0 c

15,1 c

15,6 a
15,6 a

-N (PK)

15,1 d
15,0 c
Bobot 1000 biji (g)
24,6 a
24,9 a

-P (NK)

25,1 a

25,6 a

25,7 a

-K (NP)

25,9 a

25,7 a

26,4 a

26,6 a
26,7 a
Hasil gabah kering panen (t/ha)
3,7 c
4,0 c

26,6 a

NPK

NPK

NPK

NPK
-N (PK)

16,8 a

25,1 a

4,1 c

-P (NK)

4,0 b

4,7 b

4,8 b

-K (NP)

4,2 b

4,8 b

4,8 b

NPK

5,2 a

5,2 a

5,2 a

*)Pukan (pupuk kandang) dan jerami diberikan dalam bentuk kompos; Angka selajur dengan huruf
sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.
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Namun demikian, kombinasi pemberian pupuk kandang dan jerami dengan
perlakuan tanpa N, tanpa P, dan tanpa K secara angka-angka memberikan jumlah
malai, jumlah gabah per malai dan hasil gabah lebih tinggi dibandingkan dengan
kombinasi perlakuan yang sama dengan tanpa pemberian bahan organik. Hal ini
disebabkan pemberian bahan organik secara angka-angka juga meningkatkan
serapan hara N, P, dan K tanaman dan bobot kering tanaman, sehingga memberikan
pengaruh posistif terahadap jumlah malai, jumlah gabah per malai dan hasil gabah.
Dari uraian di atas terlihat bahwa pada lahan sawah berstatus P dan K
rendah, pemberian pupuk kandang 2 t/ha dan kompos jerami 5 t/ha belum dapat
memenuhi kebutuhan hara N, P dan K tanaman padi sawah. Perlakuan kombinasi
tanpa pupuk SP36 (dipupuk N dan K) dengan 2 t/ha pupuk kandang dan tanpa
pemupukan KCl (dipupuk N dan P) dengan 5 t/ha kompos jerami per hektar
memberikan pertumbuhan, serapan hara, komponen hasil dan hasil yang lebih
rendah dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan pemupukan lengkap
(NPK).
Berbeda dengan lahan sawah berstatus P dan K tinggi, dimana kombinasi
kompos pupuk kandang 2 t/ha dan kompos jerami 5 t/ha dengan perlakuan tanpa
pupuk P (dipupuk N dan K) dan perlakuan tanpa K (dipupuk N dan P) memberikan
pertumbuhan, serapan hara, komponen hasil dan hasil padi yang tidak berbeda
nyata dibandingkan dengan perlakuan lengkap NPK, kecuali terhadap total serapan
N tanaman dimana kombinasi pemberian bahan organik dengan pemupukan tanpa
N (dipupuk P dan K) memberikan serapan N yang lebih rendah dan berbeda nyata
dibandingkan dengan pemupukan lengkap NPK (Burbey 2006). Hal ini disebabkan
kebutuhan tanaman padi terhadap pupuk N cukup tinggi berkisar antara 200-270
kg/ha urea (Taslim et al. 1993; PPI 2004), sedangkan di dalam bahan kompos
pupuk kandang dan jerami kandungan N hanya 30–50 kg urea, sehingga tidak
mencukupi kebutuhan N tanaman. Demikian juga halnya dengan kandungan P
dan K pada bahan pupuk kandang dan jerami dimana kandungan P dan K dalam
2 ton kompos pupuk kandang dan 5 ton jerami setara dengan 25–50 kg SP36 dan
kandungan K setara dengan 30–50 kg KCl (Tabel 1).
Kandungan ini jauh lebih rendah dari takaran rekomendasi pemupukan SP36
dan KCl pada lahan sawah berkadar P dan K rendah masing-masing sebanyak
100 kg/ha (Setyorini et al. 2004). Kandungan P dan K yang rendah ini akibat
pemberian kompos pupuk kandang dan jerami pada tanpa pemupukan P dan K
akan memberikan dampak yang tidak nyata terhadap peningkatan jumlah malai,
jumlah gabah per malai dan hasil gabah. Subandi et al. (1992) menyatakan
bahwa rendahnya tingkat pemupukan P mengakibatkan tidak lancarnya proses
pengisian biji tanaman padi. Disamping itu, peranan fosfat pada tanaman padi
untuk merangsang perkembangan akar, meningkatkan jumlah anakan dan malai
serta merangsang perkembangan biji berkurang dengan rendahnya kandungan
hara tersebut di dalam tanaman (De Datta 1981). Hal yang sama juga terlihat dari
hasil-hasil penelitian di pulau Jawa dimana pada lahan sawah berstatus P rendah
tanaman padi sawah tanggap terhadap pemupukan P (Adiningsih et al. 1989;
Moersidi et al. 1989; Moersidi et al. 1990).
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Hal yang sama juga terlihat pada serapan K tanaman, dimana rendahnya
kandungan K tanaman akan mengurangi aktifitas metabolisme tanaman, sehingga
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, serapan hara, komponen hasil, dan
hasil padi sawah. Sebagaimana diketahui peranan kalium dalam tanaman adalah
sebagai metabolisme protein, sintesis dan translokasi karbohidrat, katalis berbagai
enzym, berperan dalam turgor dan tata air dalam tanaman, serta peningkatan
ketahanan dalam hal serangan hama dan penyakit. Kalium dapat meningkatkan
efisiensi pemanfaatan sinar matahari dalam kegiatan fotosintesis, sehingga lebih
efektif dalam sintesis dan translokasi karbohidrat kebiji (Nogle dan Fritz 1983;
Devlin dan Whitham 1983; Kammler 1971; Hasanuddin 1996). Ini terlihat dari
jumlah malai, jumlah gabah per malai, dan hasil gabah pada kombinasi perlakuan
tanpa P dan K dengan pupuk kandang dan kompos jerami lebih rendah dan berbeda
nyata dibandingkan dengan pemupukan lengkap NPK.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada lahan sawah berstatus P dan K rendah, kombinasi pemberian pupuk N, P, dan
K dengan pemberian bahan organik berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan,
total serapan N, P dan K tanaman, komponen hasil dan hasil padi sawah, kecuali
terhadap bobot 1000 biji.
Tanpa pemupukan N (urea) memberikan pertumbuhan, total serapan N, P,
dan K, komponen hasil dan hasil nyata lebih rendah dibandingkan perlakuan tanpa
P (-P), tanpa K (-K) serta dengan perlakuan lengkap NPK. Tanpa pemupukan P
dan tanpa pemupukan K memberikan pertumbuhan, total serapan N, P, dan K,
komponen hasil dan hasil yang nyata lebih rendah dibandingkan dibandingkan
dengan pemupukan lengkap NPK.
Pemberian 2 ton pupuk kandang/ha atau pemberian 5 ton kompos jerami/
ha belum dapat meningkatkan efisiensi pemupukan NPK terhadap pertumbuhan,
total serapan N, P, dan K serta komponen hasil dan hasil padi sawah.
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KERAGAAN HASIL VARIETAS UNGGUL BARU PADI PADA
SEKOLAH LAPANG PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (SL-PTT)
DI KECAMATAN LILIRIAJA, KABUPATEN SOPPENG
Muh. Asaad1), Azis Bilang2), dan Warda 1)
1) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo
2) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
ABSTRACT
Productivity of rice in South Sulawesi during 2000-2007 reached 4.66 t/ha. This
productivity is still low compared to its the potential yield. This is due to among
others, lack of application of technological innovation and information technology
has not reached to the farmers. One of the efforts to disseminate ICM well to the
level of farmers is to carry out the program SL-PTT or farmer field school of
ICM. The purpose of this activity is to know the yield performance of some new
rice varieties on the activities of SL-PTT. The study was conducted in Liliriaja
Subdistrict, Soppeng District from April to October 2010. Studies carried out with
the introduction of four new rice varieties namely Inpari 1, Inpari 6, Inpari 9 and
Inpari 10 are implemented in the demonstration plots of 0.25 ha in 21 farmer
groups. As a comparison is rice varieties grown commonly by farmers through
seed support from government (BLBU). The range of inbred rice yields obtained
on planting systems of tegel and legowo 2:1 and 4:1 was Inpari 1 of 6.24 to 10.40
t/ha; Inpari 6 of 5.92 to 12.80 t/ha; 4, 80 to 10.40 t/ha in Inpari 10 and 8.8 t/ha in
Inpari 9. While the range of varieties in the area of the field laboratory (LL) was
6.72 to 8.96 t/ha in variety Ciliwung; 8.00 to 9.60 t/ha in variety Cigeulis; 6.72 to
12.48 t/ha in Way Apo Buru variety and from 8.80 to 9.76 t/ha in Situ Bagendit
variety.
Keywords: Rice, variety, performance of, ICM.
ABSTRAK
Produktivitas padi sawah di Sulawesi Selatan selama tahun 2000–2007 baru
mencapai 4,66 t/ha. Produktivitas ini masih rendah dibanding potensi hasil padi
sawah. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya penerapan inovasi teknologi dan
informasi teknologi belum sampai ke petani. Salah satu upaya menyebarluaskan
pemahaman PTT dengan baik ke tingkat petani adalah melaksanakan program SLPTT. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui keragaan hasil beberapa VUB
padi pada kegiatan SL-PTT. Kajian dilaksanakan di Kecamatan Liliriaja dari bulan
April sampai Oktober 2010. Kajian dilaksanakan dengan introduksi empat varietas
padi terbaru yaitu Inpari 1, Inpari 6, Inpari 9 dan Inpari 10 yang dilaksanakan
dalam bentuk demplot seluas 0,25 ha pada 21 kelompok tani pelaksana. Sebagai
pembanding adalah varietas padi yang ditanam petani melalui Bantuan Langsung
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Benih Unggul (BLBU) pada program SL-PTT. Kisaran hasil padi inbrida yang
diperoleh pada sistem tegel maupun legowo 2:1, 4:1 untuk varietas Inpari 1 adalah
6,24–10,40 t/ha; Inpari 6 sebesar 5,92–12,80 t/ha; 4,80–10,40 t/ha pada Inpari 10
dan 8,8 t/ha pada varietas Inpari 9. Sementara kisaran hasil varietas pembanding
pada areal laboratorium lapangan (LL) adalah 6,72–8,96 t/ha pada varietas
Ciliwung; 8,00–9,60 t/ha pada varietas Cigeulis; 6,72–12,48 t/ha pada varietas
Way Apo Buru dan 8,80–9,76 t/ha pada varietas Situ Bagendit.
Kata kunci: Padi, varietas, keragaan, PTT.
PENDAHULUAN
Kabupaten Soppeng termasuk salah satu sentra produksi tanaman padi di Sulawesi
Selatan. Luas panen dan produksi padi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2008
masing-masing 40.674 ha dan 257.450 t dengan produktivitas 6,33 t/ha (Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Soppeng 2009). Tingkat
produktivitas tersebut masih rendah dibanding dengan potensi hasil yang dapat
dicapai. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai masalah antara lain teknologi
budidaya belum diterapkan secara baik, serangan hama dan penyakit utama dan
lambat proses adopsi inovasi teknologi padi di tingkat petani.
Badan Litbang Pertanian bersama-sama dengan lembaga lainnya telah
berperan penting dalam pembangunan pertanian melalui penyediaan berbagai
inovasi teknologi untuk mendukung sistem usaha pertanian yang efisien dengan
memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal (Badan Litbang Pertanian
2010). Namun demikian, sejak pasca swasembada pangan terjadi kecenderungan
melambatnya adopsi inovasi tersebut dalam peningkatan produksi yang dapat
terlihat dari gejala stagnasi atau pelandaian produktivitas berbagai komoditas
pertanian dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat petani di pedesaan.
Kelambatan tersebut terjadi antara lain karena diseminasi inovasi teknologi belum
efektif dilaksanakan, informasi teknologi belum sampai ke petani atau teknologi
yang ada tidak sesuai dengan kondisi setempat.
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menghasilkan berbagai
inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas padi. Diantarannya
varietas unggul yang sebagian diantaranya telah dikembangkan oleh petani.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Badan Litbang
Pertanian juga telah menghasilkan dan mengembangkan pendekatan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) yang ternyata mampu meningkatkan produktivitas padi
dan komoditas lainnya dan infisiensi input produksi. Dalam upaya pengembangan
PTT, Deptan meluncurkan program Sekolah Lapang (SL) PTT. Dengan SL-PTT
diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan dan penerapan komponen teknologi
PTT oleh petani sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam mengelola usahataninya untuk mendukung upaya peningkatan produksi
dan lebih khusus dalam peningkatan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan
petani padi, jagung dan kedelai (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2011).
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Pengalaman menunjukkan bahwa Sekolah Lapang Pengendalian Hama
secara Terpadu (SL-PHT) dengan sistem belajar langsung di lahan petani dapat
mempercepat alih teknologi dan meredam serangan hama dan penyakit tanaman.
Keberhasilan SL-PHT yang ditindaklanjuti oleh pengembangan SL Iklim (SL-I)
memberi inspirasi bagi pengembangan PTT melalui SL-PTT dengan mensinergikan
dan memperluas cakupan SL-PHT dan SL-I dengan sasaran peningkatan produksi
dan efisiensi usahatani. Agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, SL-PTT
dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai institusi yang kompoten,
baik ditingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, maupun kecamatan, dan bahkan
tingkat desa (Departemen Pertanian 2008).
Berbagai program strategis dalam rangka pembangunan pertanian nasional
dan daerah telah diprogramkan oleh Kementerian seperti P2BN, SL-PTT (padi,
jagung, kedelai, kacang tanah), PUAP, Gernas kakao, pengembangan kawasan
hortikultura dan program peningkatan swasembada daging sapi (P2SDS).
Semua program strategis tersebut di implementasikan di wilayah kerja BPTP
dalam bentuk dukungan kegiatan pendampingan program strategis. Salah satu
kegiatan di dalam pendampingan tersebut adalah demplot varietas unggul baru
padi. Pendampingan program strategis Kementerian Pertanian diharapkan dapat
mempercepat implementasi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna/petani
yang pada akhirnya terjadi peningkatan produksi dan pendapatan petani
Tujuan kegiatan ini adalah untuk melihat keragaan hasil beberapa varietas
unggul baru padi pada kegiatan demplot varietas, laboratorium lapangan dan
sekolah lapang PTT.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan pendampingan SL-PTT padi dalam bentuk demplot varietas unggul
baru dilakukan di Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dari bulan April 2010
sampai September 2010. Kegiatan demplot varietas pada lokasi SL-PTT padi nonhibrida dilakukan secara partisipatif melibatkan petani peserta SL-PTT, penyuluh
pendamping, pengamat hama dan penyakit serta dikoordinir oleh BPP setempat
dan BPTP. Varietas yang diintroduksikan dan teknologi yang diterapkan adalah
varietas unggul baru, penggunaan benih bermutu, pemupukan sesuai anjuran,
sistem tanam, pengendalian hama terpadu serta panen dan pasca panen (Tabel 1).
Varietas padi yang diintroduksikan adalah varietas Inpari 1, 6, 9 dan 10
masing-masing klas benih sebar (ES). Varietas tersebut diperoleh dari Balai Benih
Induk Tanaman Pangan (BBI), Maros dan Loka Penelitian Tungro Lanrang.
Sebelum penanaman, dilakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan setempat untuk menentukan lokasi demplot dan petani pemilik/
penggarap. Pada kegiatan demplot, selanjutnya dilakukan pertemuan petani
sebelum penanaman, saat penanaman, pemeliharaan tanaman dan menjelang
panen untuk mengetahui respon petani terhadap penampilan varietas padi yang
ditanam.
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Data yang dikumpulkan adalah keragaan produksi padi di kegiatan
demplot, laboratorium lapangan dan sekolah lapang (SL-PTT) serta produksi padi
pada areal non-SL-PTT. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif.
Tabel 1. Komponen teknologi PTT pada demplot padi non-hibrida di Kecamatan
Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (MT Mei 2010)
No
Uraian
1 Varietas
2 Benih
3 Dosis pupuk anjuran
4
5
6
7
8

Umur bibit
Jumlah bibit per lubang
Jarak/sistem tanam
Pengendalian hama dan penyakit
Panen dan pasca panen

Teknologi
Inpari 1, Inpari 6, Inpari 9 dan Inpari 10
Bermutu
150 kg urea, 250 kg NPK, 500 kg pupuk organik padat/
granuler
21 hari
2-3 bibit
Tegel, Legowo 4:1 dan 2:1 (20-25 x 20-25 cm)
Pengendalian hama terpadu (PHT)
Sabit bergerigi dan mesin perontok

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jumlah unit pendampingan SL-PTT dan demplot varietas
Jumlah lokasi SL-PTT padi non-hibrida dan hibrida di Kabupaten Soppeng
sebanyak 950 unit dengan jumlah pendampingan 60% sebanyak 570 unit,
sementara jumlah demplot varietas unggul baru (VUB) sebanyak 105 unit
(Tabel 2). Dari jumlah unit demplot VUB tersebut, demplot VUB lebih banyak
ditempatkan di Kecamatan Liliriaja yaitu 21 unit demplot dengan pertimbangan
daerah memiliki lahan sawah irigasi yang lebih luas dibanding kecamatan lainnya
dengan merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Soppeng. Satu unit SLPTT padi non-hibrida seluas 25 ha dan padi hibrida seluas 10 ha. Sementara luas
demplot varietas padi non-hibrida adalah 0,25 ha yang ditempatkan di samping
atau sekitar lokasi laboratorium lapangan (LL) pada kegiatan SL-PTT.
Tabel 2. Jumlah unit SL-PTT dan pendampingan SL-PTT di Kabupaten Soppeng
No.

Uraian

Padi Non-Hibrida

Padi Hibrida

1 Lokasi SL-PTT (unit)

400

550

2 Sasaran Pendampingan 60% (unit)

240

330

3 Jumlah demplot (unit)

105

-

4 Luas SL-PTT (ha)

25

10

5 Luas demplot (ha)

0,25

-

21

-

6 Jumlah demplot di Kecamatan Liliriaja (unit)
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2. Keragaan hasil demplot padi
Kegiatan di demplot difokuskan pada penerapan komponen teknologi PTT
khususnya varietas unggul baru padi yaitu Inpari 1, 6, 9, dan 10 serta beberapa
komponen lainnya yaitu pemupukan spesifik lokasi, sistem tanam legowo (2:1;
4:1: 5:1), penanaman bibit umur 21 hari sebanyak 2–3 bibit per lubang tanam
dan pengendalian hama terpadu. Pada lahan demplot disediakan bantuan sarana
produksi berupa benih unggul bermutu, pupuk urea, ZA, NPK, dan pupuk
organik. Dengan adanya demplot pendampingan oleh BPTP diharapakan dapat
mempercepat alih teknologi PTT melalui interaksi antara petani peserta SL-PTT
dengan petani non-peserta SL-PTT.
Teknologi yang diterapkan pada setiap demplot varietas berbeda pada setiap
kelompok tani. Teknologi utama yang diintroduksikan adalah empat varietas
unggul baru padi yaitu Inpari 1, 6, 9, dan 10, sementara teknologi lain yang
diterapkan bervariasi berdasarkan kondisi setempat. Hasil demplot varietas pada
setiap kelompok tani dan desa di Kecamatan Liliriaja dapat dilihat pada Tabel 3.
Pada Tabel 3 terlihat bahwa hasil ke empat varietas bervariasi berdasarkan
lokasi (desa dan kelompok tani) dan teknologi yang diterapkan khususnya sistem
tanam. Hasil GKP varietas Inpari 1 adalah berkisar dari 4,80–10,40 t/ha; Inpari
6 dari 5,92–12,80 t/ha; Inpari 9 sebesar 8,8 t/ha dan Inpari 10 dari 4,80–10,40
t/ha. Hasil tertinggi diperoleh pada varietas Inpari 6 sebesar 12,80 t/ha pada
lokasi demplot di Kelompok Tani Anrangae, Desa Rompegading. Pada demplot
ini, penanaman dilaksanakan pada tanggal 4 Juni menggunakan sistem tanam
legowo 2:1 (jarak tanam 50 cm x 25 cm x 12,5 cm). Sedangkan hasil terendah
diperoleh pada varietas Inpari 1 dan Inpari 10 masing-masing 4,80 t/ha pada lokasi
demplot di Kelompok Tani Addiangge, Desa Appanang. Pada demplot tersebut,
penanaman dilaksanakan pada tanggal 29 Mei dengan penanaman sistem tegel
(jarak tanam 25 cm x 25 cm). Perbedaan hasil keempat varietas tersebut dapat
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain potensi hasil yang berbeda, lokasi
demplot, teknologi yang diterapkan, pemeliharaan tanaman dan serangan hama
dan penyakit. Berdasarkan deskripsi varietas padi, potensi hasil varietas Inpari
1 sebesar 10 t/ha GKG, Inpari 6 sebesar 12 t/ha, Inpari 9 sebesar 9,3 t/ha dan
Inpari 10 sebesar 7,0 t/ha (Balai Besar Penelitian Tanaman Padi 2010). Hal ini
juga menunjukkan bahwa dengan penerapan PTT, maka produktivitas padi
meningkat. Penerapan PTT pada skala penelitian dan demonstrasi seluas 1–2,5 ha
produktivitas padi meningkat rata-rata 37%, pada tingkat pengkajian dengan skala
1–5 ha produktivitas meningkat sebesar 27%, sementara pada skala 50–100 ha
peningkatan produktivitas hanya 16% (Badan Litbang Pertanian 2007)
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Tabel 3. Hasil empat varietas Inpari pada demplot varietas di Kecamatan
Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan (MT 2010)
No
1

Desa /
Kelurahan
Timusu

Poktan

Varietas

Inpari 1

4 Juni Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
4 Juni Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
4 Juni

6,40

8,80

Inpari 9
Inpari 10

25 Mei Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
25 Mei Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
25 Mei

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

12 Mei
12 Mei
12 Mei

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

6,24
6,40
6,56

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

8 Mei
8 Mei
8 Mei

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

5,12
5,92
5,76

Inpari 1

4 Juni Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
4 Juni Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
4 Juni

Tae

Lawara 1

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

4 Juni Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
4 Juni Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
4 Juni

7,20
7,20

8,80
8,80

8,00
12,80
7,20
8,32
12,00
7,36
7,20

Inpari 6
Inpari 10

28 Mei Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
28 Mei Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
28 Mei

Latana

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

30 Mei
30 Mei
30 Mei

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

7,52
9,44
8,00

Laketteng

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

18 Mei
18 Mei
18 Mei

20 cm x 20 cm
20 cm x 20 cm
20 cm x 20 cm

6,40
11,20
8,00

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

18 Mei
18 Mei
18 Mei

20 cm x 20 cm
20 cm x 20 cm
20 cm x 20 cm

8,80
6,40
6,40

Lawara 2

898

9,12
9,44
9,28

Tametta

Inpari 6
Inpari 10

Pattojo

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

4 Mei
4 Mei
4 Mei

Anrangae

3

Hasil GKP
(t/ha)

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

Inpari 1

Rompegading

Jarak tanam

Ampulita

Inpari 6
Inpari 10

2

Tanggal
tanam

Inpari 1

9,60
8,00
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No
4

Desa /
Kelurahan
Jennae

Poktan
Larekkeng

Varietas
Inpari 1

6

7

Appanang

Jampu

Hasil GKP
(t/ha)
7,96

6,40

Inpari 6

19 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
19 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)

Inpari 10

19 Mei

6,24

Inpari 1

8,80

Inpari 6

21 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
21 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)

Inpari 10

21 Mei

10,40

Inpari 1

8,00

Inpari 6

27 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
27 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)

Inpari 10

27 Mei

8,40

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

29 Mei
29 Mei
29 Mei

Inpari 1

6,40

Inpari 6

28 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)
28 Mei Legowo 4:1 (50x25x12,5 cm)

Inpari 10

28 Mei

5,60

Mamminasae Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

19 Mei
19 Mei
19 Mei

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

6,88
8,32
6,56

Mattirowalie Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

31 Mei
31 Mei
31 Mei

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

5,28
6,08
4,96

Makkuragae

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

3 Juni
3 Juni
3 Juni

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

10,40
12,32
9,60

Mabbalae

Inpari 1
Inpari 6
Inpari 10

30 Mei
30 Mei
30 Mei

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

6,40
8,00
9,60

Danrae

Galung

Jarak tanam

28 Mei Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
Legowo 2:1 (50x25x12,5 cm)
28 Mei

Inpari 10

5

Tanggal
tanam

Lakading

Addiangge

Inpari 1

25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm
25 cm x 25 cm

6,29

6,40

9,60

8,80

4,80
8,00
4,80

8,00

Keterangan: Hasil diperoleh setelah dikonversi dari hasil ubinan
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3. Keragaan hasil padi pada LL, SL-PTT dan non-SL-PTT
Keragaan hasil padi non-hibrida di Kecamatan Liliriaja memperlihatkan variasi
yang cukup besar. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan varietas yang ditanam,
inovasi teknologi yang diterapkan, serangan OPT, dan faktor musim. Varietas
yang ditanam pada kegiatan LL dan SL adalah varietas Ciliwung, Way Apo Buru,
Cigeulis, dan Situ Bagendit dengan sistem tanam yang juga bervariasi seperti
sistem tegel dan legowo 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1. Varietas tersebut berkaitan dengan
ketersediaan benih padi melalui BLBU. Hasil rata-rata produktivitas padi nonhibrida pada kegiatan LL dan SL-PTT ditampilan pada Tabel 4. Sementara hasil
rata-rata padi non-hibrida pada sawah non-SL-PTT ditampilkan pada Tabel 5.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa hasil rata-rata pada petak LL, areal SL dan
Non-SL memperlihatkan perbedaan yang cukup besar. Hasil pada petak LL lebih
tinggi dibanding hasil pada areal SL, begitu juga hasil pada areal SL lebih tinggi
dibanding areal non-SL. Hal ini dapat disebabkan oleh inovasi teknologi lebih
banyak pada areal LL, sementara hasil lebih tinggi pada areal SL dibanding areal
non-SL disebabkan oleh petani menerapakan inovasi teknologi sebagai dampak
atau hasil dari sekolah lapang. Selain itu, bimbingan dan pendampingan oleh
pemda dan pihak terkait (BPTP) lebih intensif pada areal LL dan SL.
Hasil padi tertinggi pada kegiatan LL diperoleh pada varietas Way Apo Buru
sebesar 12,48 t/ha GKP pada Kelompok Tani Laketteng di Kelurahan Pattojo.
Sedangkan hasil tertinggi pada kegiatan SL diperoleh pada varietas Way Apo Buru
sebesar 11,20 t/ha GKP pada Kelompok Tani Woddi di Kelurahan Pattojo.
Sementara hasil terendah pada kegiatan LL diperoleh pada varietas Ciliwung
pada Kelompok Tani Attojang di Desa Jampu, sedangkan pada kegiatan SL, hasil
terendah pada varietas Ciliwung pada Kelompok Tani Penrakajue di Desa Timusu.
Hasil wawancara dengan petani dan PPL setempat menunjukkan bahwa salah
satu penyebab rendahnya hasil padi MT 2010 di beberapa lokasi adalah serangan
penggerek batang (sundep) pada awal musim tanam, terutama pada fase vegetatif,
bahkan serangan sudah terjadi sejak pesemaian. Cara pengendalian yang dilakukan
oleh petani adalah menunda waktu tanam dan penggunaan pestisida anjuran. Cara
efektif untuk pengendalian penggerek batang adalah waktu tanam yang tepat dan
penggunaan pestisida anjuran (Puslitbang Tanaman Pangan 2007).
Pada Tabel 5, rata-rata hasil padi pada lahan sawah non-SL-PTT
memperlihatkan hasil yang rendah jika dibandingkan dengan rata-rata hasil pada
kegiatan LL dan SL pada Tabel 4. Hasil padi pada lahan sawah non-SL-PTT
berkisar dari 5,10 t/ha sampai 6,40 t/ha pada tujuh desa/kelurahan di Kecamatan
Liliriaja, Kabupaten Soppeng. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan denga
hasil padi pada kegiatan LL dan SL-PTT. Varietas padi sawah yang ditanam pada
lahan sawah non-SL-PTT antara lain Way Apo Buru, Ciliwung, dan Situ Bagendit.
Hal ini dapat disebabkan pada lahan sawah non-SL-PTT, penggunaan benih
bermutu masih terbatas, sebagian petani masih menggunakan benih sendiri yang
berasal dari pertanaman sebelumnya, penerapan teknologi yang masih rendah dan
serangan hama dan penyakit.
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Tabel 4. Hasil padi pada kegiatan LL dan SL-PTT di Kecamatan Liliriaja,
Kabupaten Soppeng MT 2010
No

Realisasi
tanam
(ha)

Varietas

Ampulita

25

Way Apo Buru

Tegel

9,76

8,00

Penrakajue

75

Ciliwung

Legowo 2:1

6,72

4,80

Desa /
Kelurahan

1 Timusu

2 Pattojo

Poktan

5 Galung

6 Appanang

7 Jampu

Hasil LL Hasil SL
(t/ha)
(t/ha)

Tametta

50

Way Apo Buru

Legowo 4:1

9,60

8,00

Pallawa

75

Way Apo Buru

Legowo 2:1

9,60

8,00

Pallae

50

Way Apo Buru

Legowo 2:1

9,76

9,12

Woddi

75

Way Apo Buru

Tegel

12,40

11,20

Laketteng

50

Way Apo Buru

Tegel

12,48

10,24

Tolabessi

75

Way Apo Buru

Tegel

8,00

7,20

100

Way Apo Buru

Legowo 4:1

7,20

5,60

3 Rompegading Tae

4 Jennae

Sistem tanam

Anrangae

50

Ciliwung

Tegel

7,20

6,40

Lawara 1

100

Way Apo Buru

Legowo 4:1

7,20

6,40

Lawara 2

50

Ciliwung

Legowo 4:1

8,64

7,84

Latana

25

Ciliwung

Tegel

7,20

6,72

Danrae

25

Situ Bagendit

Legowo 2:1

10,40

8,80

Padaidi

50

Situ Bagendit

Tegel

8,80

8,00

Lavera

50

Ciliwung

Legowo 2:1

8,96

6,88

Larekkeng

75

Way Apo Buru

Legowo 2:1

9,60

8,00

Tessiabeng

75

Way Apo Buru

Legowo 2:1

10,40

8,00
6,40

Labuleng

75

Way Apo Buru

Legowo 3:1

8,80

Kessie

25

Situ Bagendit

Tegel

8,80

6,40

Sadar

75

Way Apo Buru

Legowo 4:1

6,72

5,60

Lakading

50

Way Apo Buru

Tegel

7,32

6,24

Mattirolompo

50

Way Apo Buru

Legowo 5:1

8,32

6,40
6,40

Addiange

75

Cigeulis

Tegel

9,60

Cenranae

75

Cigeulis

Tegel

8,96

8,00

Mattunru

50

Cigeulis

Tegel

9,40

8,00

Mattirowalie

100

Cigeulis

Tegel

8,00

6,40

Makkuragae

25

Cigeulis

Tegel

9,60

8,16

Mamminasae

75

Cigeulis

Tegel

9,60

8,00

Maddipole

50

Way Apo Buru

Tegel

9,20

8,00

Attojang

25

Ciliwung

Legowo 5:1

6,40

5,60

Aggatungeng

50

Ciliwung

Legowo 5:1

8,48

7,20

Mabbalae

50

Ciliwung

Legowo 5:1

8,80

5,60

S. Daccolo

75

Ciliwung

Legowo 2:1

8,80

6,40
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Tabel 5. Rata-rata Hasil Padi pada Lahan Sawah Non-SL-PTT di Kecamatan
Liliriaja, Kabupaten Soppeng pada MT 2010
No
1
2
3
4
5
6
7

Desa/Kelurahan Musim tanam
Varietas
Hasil GKP (t/ha)
Timusu
Juni 2010
Way apo buru, Ciliwung
6,40
Pattojo
Mei 2010
Way Apo Buru
6,10
Rompegading
Mei 2010
Way Apo Buru, Ciliwung
6,30
Jennae
Mei 2010
Way Apo Buru, Ciliwung, Situ Bagendit
6,40
Galung
Mei 2010
Way Apo Buru, Situ Bagendit
5,80
Appanang
Juni 2010
Cigeulis, Way Apo Buru
5,60
Jampu
Mei 2010
Ciliwung
5,10

4. Masalah dan upaya pemecahan
Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
pendampingan SL-PTT padi antara lain adalah musim hujan yang panjang dan
curah hujan yang tinggi (di atas normal), penyaluran benih BLBU terlambat,
varietas pada BLBU sebagian besar tidak sesuai dengan permintaan petani,
serangan OPT yaitu penggerek batang yang cukup tinggi terutama pada awal
musim tanam, kepik hitam yang merupakan hama baru di Sulawesi Selatan
banyak menyerang pertanaman padi terutama pada fase generatif serta penyakit
hawar daun bakteri dan penyakit blas.
Upaya pemecahan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi
masalah yang ada antara lain (1) koordinasi antara stake holder yang terlibat
dalam pelaksanaan SL-PTT yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan provinsi dan
kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan, PT SHS, PT Pertani, BPP, dan kelompok
tani yang berkaitan dengan penyaluran benih unggul, (2) penanaman ulang pada
lokasi yang terkena banjir, (3) menunda waktu tanam dan penggunaan insektisida
untuk pengendalian penggerek batang dan hama lainnya.
KESIMPULAN
Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa:
1. Rata-rata hasil padi Inpari 1, 6, 9, dan 10 pada demplot varietas lebih tinggi
dibanding hasil pada pada kegiatan LL dan SL-PTT yang menggunakan
varietas padi dari BLBU
2.

Kisaran hasil padi inbrida yang diperoleh pada sistem tegel maupun legowo
2:1, 4:1 untuk varietas Inpari 1 adalah 6,24–10,40 t/ha; Inpari 6 sebesar 5,92–
12,80 t/ha; 4,80–10,40 t/ha pada Inpari 10 dan 8,8 t/ha pada varietas Inpari 9.

3.

Kisaran hasil varietas pembanding pada areal LL adalah 6,72–8,96 t/ha pada
varietas Ciliwung; 8,0–9,60 t/ha pada varietas Cigeulis; 6,72–12,48 t/ha pada
varietas Way Apo Buru dan 8,80–9,76 t/ha pada varietas Situ Bagendit.
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KERAGAAN PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI SAWAH
POLA PTT DI LIMA KABUPATEN PROVINSI PAPUA
Fadjry Djufry
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua
ABSTRACT
The Growth of rice performance and rice production using ICM pattern in
five districts in Papua province. Papua province has potential reserves of land for
extensive farming. There is an area of 1 million ha are prepared for the National
Food Estate program in the District of Merauke. Productivity of rice in the Province
of Papua has only reached 3 t/ha.The main problem is the low implementation
of cultivation technology by farmers. Efforts to increase rice production can
be reached by various means, including by improving the cultivation of crops
through integrated crop management (ICM) and the introduction of rice varieties
that are adaptive to the environment and able to give high yields. The assessment
aims to determine response growth and production of new high yielding rice
varieties in five districts SL-PTT locations in Papua. The assessment carried out
in the growing season (MH I) in December 2009 – April 2010 and from June to
October 2010. Assessments conducted in the district centers of rice plants in the
Province of Papua, Merauke District, Jayapura, Keerom, Nabire and Sarmi. The
research using randomized block design (RBD) with repeated 3 times. In each
district selected 3 (three) farmer cooperators and designated as experimental units.
In each experimental unit were planted four (five) new high yielding varieties
namely Inpari 1, Inpari 7, Inpari 8, Inpari 9 and as a comparison are varieties
Ciherang/Mekongga. Observed variables include the maximum plant height,
number of tillers/hill, number of panicles/hill, panicle length, number of filled
grains/panicle, grain content, 1000 grains weight, and dry milled grain productivity
(t/ha). Assessment results indicate that the improvement of cultivation through
the application of integrated crop management and introduction of new resistant
varieties to increase productivity of rice tungro an average of 1–2 t/ha (50%). The
highest production achieved by the successive varieties Inpari 9 (9 t/ha of rice
grain), Inpari 8 (8.71 t/ha rice grain) and Inpari 7 (7.76 t/ha rice grain).
Keywords: Integrated crop management, a new superior varieties, rice.
ABSTRAK
Provinsi Papua memiliki potensi cadangan lahan untuk pertanian yang sangat luas.
Terdapat lahan seluas 1 juta ha yang dipersiapkan untuk program nasional Food
Estate di Kabupaten Merauke. Produktivitas padi di Provinsi Papua baru mencapai
3 t/ha GKG. Masalah utama adalah rendahnya penerapan teknologi budidaya oleh
petani. Upaya peningkatan produksi padi tersebut dapat ditempuh dengan berbagai
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cara, diantaranya dengan perbaikan cara budidaya tanaman melalui pengelolaan
tanaman terpadu (PTT) dan introduksi varietas padi yang adaptif terhadap
lingkungan dan mampu memberikan hasil yang tinggi. Pengkajian bertujuan
untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan produksi varietas unggul baru padi
di lima kabupaten lokasi SL-PTT di Papua. Pengkajian dilaksanakan pada musim
tanam (MH I) pada bulan Desember 2009 – April 2010 dan Juni- Oktober 2010.
Pengkajian dilaksanakan di kabupaten sentra tanaman padi di provinsi Papua
yaitu, Kabupaten Merauke, Jayapura, Keerom, Nabire dan Sarmi. Penelitian
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang diulang sebanyak tiga
kali. Pada tiap kabupaten dipilih 3 (tiga) orang petani kooperator dan ditetapkan
sebagai unit percobaan. Pada tiap unit percobaan ditanam 4 (lima) varietas unggul
baru yaitu Inpari 1, Inpari 7 Lanrang, Inpari 8, Inpari 9 dan sebagai pembanding
adalah varietas ciherang/mekongga. Variabel diamati meliputi tinggi tanaman
maksimum, jumlah anakan/rumpun, jumlah malai/rumpun, panjang malai, jumlah
gabah/malai, gabah isi, bobot 1.000 butir gabah, dan produktivitas gabah kering
giling (t/ha). Hasil pengkajian menunjukkan bahwa perbaikan cara budidaya
melalui penerapan pengelolaan tanaman terpadu dan introduksi varietas unggul
baru tahan tungro mampu meningkatkan produktivitas padi rata-rata sebesar 1–2
t/ha (50%). Produksi tertinggi berturut-turut dicapai oleh varietas Inpari 9 (9 t/ha
GKG), Inpari 8 (8,71 t/ha GKG) dan Inpari 7 (7,76 t/ha GKG).
Kata Kunci: Pengelolaan tanaman terpadu, varietas unggul baru, padi.
PENDAHULUAN
Peningkatan produksi beras di di Provinsi Papua dituntut untuk memenuhi
kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk
dengan tingkat konsumsi beras yang makin tinggi. Namun tantangan peningkatan
produksi di masa yang akan datang juga makin meningkat terkait dengan
persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya antara sektor pertanian dengan sektor
lainnya.
Laporan Distan Papua (2010) mengemukakan bahawa pada tahun 2008
Pemda Papua hanya dapat menyuplai 28 % kebutuhan beras di Provinsi Papua,
artinya Pemerintah daerah mendatangkan beras dari luar Papua sebesar 72%.
Pada tahun 2008 tersebut produksi total padi di Provinsi Papua sebesar 93.938
ton dengan rincian padi sawah sebesar 85.216 ton dan padi lahan kering 8.723 ton
dengan produktivitas rata-rata sebesar 3,7 t/ha.
Produktivitas padi pada tingkat petani di Provinsi Papua berkisar antara
3–4 t/ha GKG (Distan Provinsi Papua 2010). Sementara hasil-hasil penelitian
menunjukkan produktivitas padi di Papua dapat mencapai 4,2–5,4 t/ha (Rauf et al.
2009). Rendahnya produksi tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan
petani mengenai budidaya padi, utamanya pada pengelolaan benih, bibit dan
pemupukan. Selain itu juga disebabkan karena penggunaan varietas yang secara
genetik sudah tidak murni lagi karena benih yang digunakan bersumber dari hasil
panen pada musim sebelumnya.
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Upaya peningkatan produksi padi tersebut dapat dilakukan dengan
perbaikan cara budidaya tanaman melalui pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
dan introduksi varietas unggul baru padi yang adaptif terhadap lingkungan dan
mampu memberikan hasil yang tinggi. PTT padi merupakan suatu pendekatan
pengelolaan lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara
berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan
kelestarian lingkungan. Konsep PTT menitik beratkan pada penerapan teknologi
padi yang bersifat spesifik lokasi (Zaini Z et al. 2010)
Pemilihan varietas yang tepat pada suatu daerah tertentu sangat menentukan
keberhasilan produksi. Selain itu, kemurnian genetik suatu varietas padi akan
sangat menentukan tinggi rendahnya produksi. Saat ini telah dilepas 234 varietas
baru padi yang memilki potensi hasil yang cukup tinggi dan memiliki ketahanan
terhadap beberapa jenis OPT padi (Sembiring 2010; Guswara 2010). Pemilihan
varietas yang tepat untuk suatu daerah tentunya hanya bisa dilakukan melalui
percobaan secara langsung di lapangan, dimana beberapa varietas tersebut ditanam
pada calon lokasi pengembangan suatu varietas. Menurut Sudharto (1995) bahwa
varietas unggul baru memegang peranan yang paling menonjol kontribusinya
terhadap peningkatan hasil maupun dalam pengendalian hama dan penyakit.
Disamping itu varietas unggul padi umumnya berumur pendek (genjah) sehingga
sangat penting artinya bagi petani dalam mengatur pola tanam.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan kajian penerapan PTT
padi di lima kabupaten sekaligus juga diintroduksikan beberapa varietas unggul
baru padi. Pengkajian bertujuan untuk mengetahui keragaan pertumbuhan dan
produksi varietas unggul baru padi di lima kabupaten lokasi SL PTT di Papua.
BAHAN DAN METODE
Pengkajian dilaksanakan pada musim tanam (MH I) pada bulan Desember 2009–
April 2010 dan Juni–Oktober 2010. Pengkajian dilaksanakan di kabupaten sentra
tanaman padi di Provinsi Papua yaitu, Kabupaten Merauke, Jayapura, Keerom,
Nabire, dan Sarmi. Pada tiap kabupaten dipilih 3 (tiga) orang petani kooperator
dan ditetapkan sebagai unit percobaan. Pada tiap unit percobaan ditanam 4 (lima)
varietas unggul baru yaitu Inpari 1, Inpari 7 Lanrang, Inpari 8, dan Inpari 9.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK),
yang diulang sebanyak tiga kali.
Variabel pengamatan meliputi: (1) tinggi tanaman maksimum (cm), yaitu
rata-rata tinggi tanaman dari 10 rumpun contoh setiap tempat yang ditentukan
secara acak pada 5 tempat dengan sistem diagonal per petak perlakuan, (2) jumlah
anakan produktif per rumpun, yaitu rata-rata jumlah anakan produktif dari 10
rumpun contoh, (3) jumlah malai/rumpun (batang), (4) panjang malai (cm), (5)
persentase gabah isi (%), (6) bobot 1.000 butir gabah (g), (7) jumlah gabah per
malai (butir), (8) hasil panen (t/ha), bobot gabah kering giling pada kadar air 14%.
Analisis data menggunakan sidik ragam (Anova). Untuk mengetahui perbedaan
antara varietas, digunakan uji BNT pada taraf nyata 5% ( Steel and Torrie 1995).
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Tabel 1. Komponen teknologi PTT padi yang diterapkan di Provinsi Papua MH
2010
No Komponen

Pola PTT padi sawah di Papua

1.

Pengolahan tanah

Sempurna

2.

Varietas

Inpari 1, Inpari 7 Lanrang, Inpari 8, dan Inpar1 9 dan Ciherang sebagai
pembanding

3.

Pesemaian

Basah

4.

Umur bibit

15–21 HSS

5.

Jumlah bibit

1–2 batang

6.

Bentuk tanam

Legowo 2:1 dan legowo 4:1 (20 x 40 x 10 cm)

7.

Pemupukan

Pemupukan urea berdasarkan hasil pengamatan BWD dengan
pendekatan real time

8.

Pengairan

Intermittent

9.

Pengendalian OPT

Pengendalian hama dan penyakit terpadu (PHT)

10. Panen

Berkelompok

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan tanaman
Keragaan pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif di lima
kabupaten disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis ragam menunjukkan terdapat
variasi perbedaan tinggi tanaman pada setiap varietas unggul baru (VUB) yang
dikaji. Hal ini dipengaruhi kondisi lingkungan tumbuh tanaman dan sifat genetik
dari masing VUB yang berbeda sehingga menghasilkan tinggi tanaman yang
berbeda pula. Tinggi tanaman tertinggi ditunjukkan oleh varietas Inpari 9 (137,1
cm) di Kabupaten Merauke dan terendah oleh varietas Inpari 1 ( 109,6 cm) di
Kabupaten Sarmi. Tinggi tanaman padi berkolerelasi positip dengan luas daun
tanaman dalam melakukan proses fotosintesis. Guswara (2010) mengemukakan
bahwa tinggi tanaman yang lebih tinggi dengan ruang antar kanopi daun yang
lebih terbuka memungkinkan penetrasi cahaya lebih besar dibanding dengan tipe
tanaman yang lebih pendek. Selanjutnya menurut Suprapto dan Drajat (2005)
bahwa, tinggi tanaman digunakan sebagai salah satu kriteria seleksi pada tanaman
padi, namun pertumbuhan tinggi tanaman yang tinggi belum menjamin hasil yang
diperoleh lebih besar.
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah
anakan produktif pada setiap varietas unggul baru (VUB) di masing-masing
kabupaten. Varietas Inpari 9 memperlihatkan rata-rata anakan produktif (16,9
batang) di kota Jayapura lebih banyak dibanding varietas lainnya. Jumlah anakan
produktif berpengaruh langsung terhadap jumlah malai yang dihasilkan. Makin
banyak anakan produktif makin tinggi gabah yang akan diperoleh. Rataan jumlah
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anakan produktif tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata pada setiap varietas
yang dikaji. Hal ini disebabkan varietas yang ditanam mampu beradaptasi baik
pada kondisi lingkungan tumbuh di Kabupaten Merauke. Kemampuan membentuk
anakan produktif dipengaruhi oleh interaksi sifat genetik varietas dan lingkungan
tumbuhnya (Endrizal dan Bobihoe 2010).
Tabel 2. Keragaan tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif VUB padi sawah
di Papua
Kabupaten/
kotamadya

Kota Jayapura

Merauke

Keerom

Nabire

Sarmi

Varietas
Inpari 1
Inpari 7
Inpari 8
Inpari 9
Ciherang
Inpari 1
Inpari 7
Inpari 8
Inpari 9
Ciherang
Inpari 1
Inpari 7
Inpari 8
Inpari 9
Mekongga
Inpari 1
Inpari 7
Inpari 8
Inpari 9
Cigelis
Inpari 1
Inpari 7
Inpari 8
Inpari 9
Lokal

Tinggi tanaman (cm)

Jumlah anakan produktif

116,8 a
123,7 a
122,8 a
130,5 a
121,3 a
117,6 a
122,8 a
133,9 a
137,1 a
129,4 a
119,8 a
117,7 a
126,8 a
125,4 a
120,2 a
115,7 a
112,4 a
111,9 a
109,8 a
117,8 a
109,6 a
118,2 a
119,5 a
117,6 a
125,4 a

13,9 a
14,2 b
15,8 b
16,9 b
12,6 a
14,2 a
14,8 a
13,2 a
14,4 a
13,5 a
13,2 a
14,2 b
14,8 b
14,1 b
12,7 a
11,5 a
10,9 a
12,6 b
12,1 b
10,2 a
12,8 a
12,4 a
11,9 a
11,5 a
11,6 a

Keterangan: Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji BNT 5%

Produksi tanaman
Keragaan komponen hasil (jumlah malai/rumpun, panjang malai, jumlah
gabah isi/malai, presentase gabah isi, bobot 1000 butir gabah dan hasil t/ha GKG)
VUB di lima kabupaten disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan varietas
Inpari 9 yang di tanam di Kota Jayapura menghasilkan rata-rata jumlah malai/
rumpun (18,8) lebih banyak dibanding varietas yang lain. Jumlah malai terendah
dihasilkan oleh varietas Inpari 1 (12,8) yang di tanam di Kabupaten Sarmi. Jumlah
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gabah isi/malai memperlihatkan perbedaan yang nyata antara verietas. Varietas
Inpari 8 yang ditanam di Kota Jayapura menghasilkan rata-rata jumlah gabah isi
terbanyak (183,6) dibanding varietas lainnya. Jumlah gabah isi terendah diperoleh
oleh varietas lokal (100,2) yang di tanam di Kabupaten Sarmi.
Varietas Inpari 9 yang di tanam di kota Jayapura menghasilkan rata-rata
persentase gabah isi lebih besar (85,6) dibading varietas lainnya. Persentase
gabah isi yang terendah diperoleh pada varietas Inpari 1 (69,3). Sedangkan bobot
1.000 butir gabah yang terbesar dicapai oleh varietas Inpari 7 (30,9 g) yang di
tanam di Kota Jayapura dan terendah diperoleh varietas Inpari 9 (20,5 g) yang di
tanam di Kabupaten Keerom. Besar atau kecilnya gabah dari suatu varietas dapat
diukur dari bobot 1.000 butir gabah. Makin berat bobot 1.000 butir gabahnya,
mengindikasikan bahwa varietas tersebut gabahnya besar.
Hasil tanaman padi dipengaruhi oleh komponen hasil seperti jumlah gabah
isi per malai dan bobot 1.000 butir. Guswara (2010) mengemukakan bahwa
rata-rata bobot 1.000 butir gabah isi mengindikasikan bahwa varietas tersebut
memberikan sumbangan dalam peningkatan produksi padi dan merupakan salah
satu faktor komponen yang menentukan hasil gabah. Hasil analisis statistik
menunjukkan produksi tertinggi dicapai oleh varietas Inpari 9 yang di tanam di
Kota Jayapura yakni, 9.0 t/ha GKG dan tidak berbeda nyata dengan hasil varietas
Inpari 8 (8,71 t/ha GKG). Produksi rata-rata VUB (Inpari 7,8, dan 9) di empat
kabupaten berkisar antara 5,13–9 t/ha GKG, dimana produksi tersebut semuanya
di atas produksi varetas pembanding (Ciherang/Mekongga). Pada saat pengkajian
dilaksanakan di beberapa kabupaten terdapat serangan tungro. Varietas Inpari 7,
Inpari 8 dan Inpari 9 mempunyai ketahanan yang cukup baik terhadap serangan
tungro sehingga dapat beradaptasi baik pada lingkungan tumbuh di wilayah Papua
yang merupakan daerah endemik tungro.
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Tabel 3. Keragaan komponen hasil jumlah malai/rumpun dan panjang malai dan
jumlah gabah isi/malai persentase gabah isi, bobot 1.000 butir gabah
dan hasil (t/ha) VUB padi sawah di Papua
Kota/kabupaten

Kota Jayapura

Merauke

Keerom

Nabire

Varietas

Jumlah malai/
Jumlah
Persentase Bobot 1.000 Produksi
rumpun
gabah isi/
gabah isi biji gabah (t/ha)
(batang)
malai (butir)
(%)
(g)
GKG

Inpari 1

14,3 a

120,6 a

79,2 a

28,8 a

6,57 b

Inpari 7

15,7 a

121,4 a

80,3 a

30,9 a

6,71 b

Inpari 8

15,5 a

183,6 c

85,4 b

25,3 a

8,71 c

Inpari 9

18,8 b

175,0 b

85,6 b

24,6 a

9,00 c

Ciherang

14,2 a

163,0 b

80,4 a

26,2 a

5,40 a

Inpari 1

15,1 a

116,6 a

76,8 a

25,9 a

6,41 b

Inpari 7

15,5 a

124,3 a

85,3 b

25,7 a

7,66 c

Inpari 8

16,5 a

180,6 b

69,9 a

22,9 a

6,61 b

Inpari 9

17,2 a

175,0 b

83,2 b

22,4 a

7,27 c

Ciherang

16,3 a

163,0 b

70,5 a

26,0 a

4,80 a

Inpari 1

13,2 a

116,6 a

76,8 a

24,3 a

4,45 a

Inpari 7

13,5 a

124,3 a

85,3 b

24,6 a

7,76 b

Inpari 8

13,8 a

179,5 b

69,9 a

21,8 a

7,98 b

Inpari 9

14,1 a

175,0 b

83,2 b

20,5 a

7,62 b

Mekongga

14,0 a

163,0 b

70,5 a

25,4 a

4,15 a

Inpari 1

13,5 a

114,2 a

69,3 a

24,9 a

4,88 b

Inpari 7

13,1 a

115,4 a

71,1 a

25,5 a

5,13 b

Inpari 8

12,9 a

112,7 a

79,2 b

23,2 a

5,75 b

Inpari 9

13,7 a

123,0 b

73,2 b

21,8 a

5,13 b

Cigelis

14,0 a

120,5 b

70,5 a

24,6 a

3,45 a

Inpari 1

12,8 a

106,2 a

76,8 a

26,3 a

5,96 b

i

Inpari 7

12,9 a

105,4 a

85,3 b

26,0 a

5,88 b

Sarm

Inpari 8

13,4 a

102,6 a

69,9 a

25,7 a

5,23 b

Inpari 9

13,2 a

103,0 a

83,2 b

24,9 a

5,84 b

Lokal

11,3 a

100,2 a

70,5 a

21,2 a

3,69 a

Keterangan : Angka sekolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf uji
BNT 5 %
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KESIMPULAN
Keragaaan pertumbuhan dan produksi varietas unggul baru padi di lima
kabupaten Provinsi Papua dengan pendekatan pengelolaan tanaman terpadu (PTT)
memperlihatkan penampilan pertumbuhan dan produksi yang cukup baik. Varietas
Inpari 7, Inpari 8 dan Inpari 9 berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Papua
menggantikan varietas lokal dan varietas lainnya yang sudah lama diusahakan
petani. Ketiga varietas tersebut cukup tahan terhadap OPT khususnya serangan
tungro dan dapat diterima petani. Keragaan produksi di lima kabupaten yang
diperoleh dari 4 varietas yang diintroduksi adalah 5,23–9,0 t/ha GKG.
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SISTEM TATA AIR DAN PENGELOLAAN HARA N TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI
DI LAHAN PASANG SURUT BERGAMBUT
Isdijanto Ar-Riza dan D. Nazemi
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa
ABSTRACT
Water and Nutrient Management On Growth and Yield Of Rice In The Peaty
Land Tide. Rice farming in peaty swamp area still faces various problems such
as the condition of the water system that has not been restrained and less support
nutrient problem, because the level of peat maturity are various, subsidence and
vulnerable to fire. To address these issues conducted research water management
techniques and nutrient management in peat land. The experiment was conducted
in a rice field peaty tidal of type B, in Dadahup A2. Kapuas Regency in Central
Kalimantan on the wet season (WS). 2006/2007. Location is peaty swamp area type
B overflow, pH 4, and N-tot status is low (0.196). The experiment was conducted
using a design RCBD, 3 replications. As the first factor is the three kinds of ways
water settings (A: water flooded continuously strived; B: the water is set to go out
and maintained according to the period and conditions of ups and downs, and C:
without setting). As a second factor is the two dosages of N fertilizer (I: 90 kg/ha,
II: 120 kg/ha N). The results bring to the plot in which the water can be entered
and maintained throughout the post, then flushed out the water in the plot at low
tide (treatment B) combined with higher dosage of N (treatment II) may give
better results (5.74 t/ha) compared with the results of the other treatments studied
(2.78–4.8 t/ha). As for the treatment of B combined with a lower dosage of N (90
kg/ha N) the result (4.78 t/h) as good or not significantly different from the results
on the C treatment combined with a higher dosage of N (120 kg/ha N) of 4.80 t/ha.
This shows the interaction between water management and provision of fertilizer
N on increase rice yield in peat land, in other words to increasing rice productivity
in the peat land, water adjustment and the provision of appropriate N fertilizer is
necessary. However, keep in mind not to place extreme drying but must be by
simply drying, because the drying will accelerate subsidence of the peat thickness.
Key words: Pice, peat, water regulation, nutrient management, improved
production.
ABSTRAK
Usahatani padi di lahan pasang surut bergambut masih menghadapi berbagai
masalah diantaranya adalah kondisi tata air yang belum terkendali dan masalah
hara tanah yang kurang mendukung, karena tingkat kemasakan gambut yang
begaram, subsidensi dan rentan terbakar. Untuk menjawab masalah tersebut
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dilakukan penelitian teknik pengaturan air dan pengelolaan hara dilahan gambut.
Penelitian dilaksanakan di sawah pasang surut bergambut tipe luapan B, di
Dadahup A2 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada MH 2006/2007. Lahan
pasang surut bergambut tipe luapan B, pH 4, dan status hara N-tot rendah (0,196).
Percobaan dilaksanakan menggunakan rancangan RCBD, 3 ulangan. Sebagai
faktor pertama adalah tiga macam cara pengaturan air (A: diupayakan tergenang
terus menerus; B: air diatur dapat keluar masuk dan dipertahankan sesuai periode
dan kondisi pasang dan surut, dan C: tanpa pengaturan). Sebagai faktor kedua
adalah dua dosis pupuk N (I:90 kg/ha N, II:120 kg/ha N). Penyiapan lahan
dilaksanakan dengan pengolahan tanah ringan, dengan cara mencangkul ringan
dan pembersihan gulma. Pengaturan air dilakukan dengan membuat saluransaluran air, di sisi petak dilengkapi dengan pintu-pintu pengatur dan pintu pengatur
pada saluran kwarternya, sehingga aliran air dapat diatur sesuai perlakuan. Petak
percobaan dengan ukuran 5 m x 4 m dibuat dengan galangan pemisah yang di
sebelah dalamnya/sisinya dilapisi dengan plastik penahan rembesan air horizontal
(perkolasi) antar petak. Diperoleh hasil bawa pada petak yang airnya dapat diatur
masuk kemudian dipertahankan selama pasang, selanjutnya air dalam petak
digelontor keluar saat surut (perlakuan B) dikombinasikan dengan dosis N yang
lebih tinggi (perlakuan II) dapat memberikan hasil yang lebih baik (5,74 t/ha)
dibanding dengan hasil pada perlakuan lain yang diteliti (2,78–4,8 t/ha). Adapun
perlakuan B yang dikombinasikan dengan dosis N yang lebih rendah (90 kg/ha
N) hasilnya (4,78 t/ha) sama baiknya atau tidak berbeda nyata dengan hasil pada
pelakuan C yang dikombinasikan dengan dosis N yang lebih tinggi (120 kg/ha
N) sebesar 4,80 t/ha. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara pengaturan air
dan pemberian pupuk N terhadap hasil padi di lahan gambut, dengan kata lain
untuk meningkatkan produktivitas padi di lahan gambut, diperlukan pengaturan
air (pengasatan sesaat) dan pemberian pupuk N yang tepat. Namun demikian perlu
diperhatikan jangan sampai terjadi pengeringan, cukup dengan pengasatan saja,
karena pengeringan akan mempercepat subsidensi ketebalan gambut.
Kata kunci: Padi, lahan gambut, pengelolaan air, hara, peningkatan, produksi.
PENDAHULUAN
Pengelolaan air dan hara terutama nitrogen (N) merupakan faktor penting yang
harus dilakukan untuk mendapatkan hasil padi yang baik di lahan pasang surut.
Budidaya padi di lahan pasang surut telah mulai berkembang, terutama di unit-unit
pengembangan wilayah produksi yang baru seperti di lahan-lahan bukaan baru.
Pengeloaan air adalah satu kegiatan usahatani padi yang berhubungan langsung
dengan kondisi fisik tanah dan kebutuhan primer metablisme tananan (Noorsjamsi
1974).
Demikian juga pemberian pupuk sebagai tambahan hara sangat diperlukan
untuk memaksimasi produksi terutama unsur nitrogen, karena status hara tersebut
di dalam tanah gambut umumnya rendah dan sangat bervariasi di berbagai lokasi/
wilayah karena tingkat kemasakan dan atau pengelolalaanya. Tanpa pemberian
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hara tambahan (pupuk) tanaman padi di lahan pasang surut bergambut tidak akan
bisa memberikan hasil yang baik (Ar-Riza et al. 2005).
Pengelolaan air dalam usahatani padi di lahan pasang surut bergambut
adalah usaha untuk mencukupi kebutuhan air bagi tanaman dalam melakukan
metabolisme, penyerapan hara dan mengendalikan laju subsidensi, sehingga
dapat memberikan lingkungan tumbuh bagi tanaman padi yang lebih sesuai dan
sekaligus konservasi (Subiksa et al. 1992, Ar-Riza et al. 2005).
Pengelolaan air mudah dilaksanakan pada tanah/lahan yang tidak bermasalah
seperti halnya pada tanah pertanian subur di pulau Jawa dan Bali dan akan
menjadikan kondisi tanah lebih sesuai dan menguntungkan bagi pertumbuhan
tanaman (Siregar 1987). Sedangkan pada lahan pasang surut bergambut karena
sifat tanahnya yang porus dan kemampuan luapan air pasang surutnya yang tidak
sama serta tingkat kemasakannya (rippening) yang beragam, maka pengaturan
airnya harus berdasarkan tipe luapannya (Saragih dan Ar-Riza 2004).
Lahan pasang surut gambut/bergambut mempunyai sifat yang sangat khas,
kemasaman tanah yang tinggi, tingkat kemasakan gambut, kejenuhan basa-basa,
defisiensi unsur hara esensial, pola genangan/luapan air yang tidak sama, dan
laju subsidesi, maka harus dilakukan pengelolaan yang berbeda. Lahan dengan
karakteristik demikian memerlukan pengelola air dan hara yang lebih cermat
dan harus menerapkan teknologi yang sesuai dan tepat (Ar-Riza 1993, Ismunadji
1976, 1983 dan Swastika et al. 1992)
Kegiatan pengelolaan air dan pemupukan pada pertanaman padi di lahan
pasang surut yang tidak dilaksanakan sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya
dapat menimbulkan tidak optimalnya hasil yang diperoleh, tapi jika dilaksanakan
sesuai kondisi dan karakteristik lahannya dapat meningkatkan hasil padi
(Alihamsjah et al. 1993; Ar-Riza et al. 1992 dan Subiksa et al. 1995).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di sawah pasang surut bergambut tipe luapan B, di
Dadahup A2 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah pada MH 2006/2007. Lahan
pasang surut bergambut tipe luapan B, pH 4, dan status hara N-tot rendah (0,196).
Percobaan dilaksanakan menggunakan rancangan RCBD, 3 ulangan. Sebagai
faktor pertama adalah tiga macam cara pengaturan air (A: diupayakan tergenang
terus menerus; B: air diatur dapat keluar masuk dan dipertahankan sesuai periode
dan kondisi pasang dan surut, dan C: tanpa pengaturan). Sebagai faktor kedua
adalah dua dosis pupuk N (I:90 kg/ha N, II:120 kg/ha N). Penyiapan lahan
dilaksanakan dengan pengolahan tanah ringan, dengan cara mencangkul ringan dan
pembersihan gulma. Pengaturan air dilakukan dengan membuat saluran-saluran
di sisi petak yang dilengkapi dengan pintu-pintu pengatur dan pintu pengatur
pada saluran kwarternya, sehingga aliran air dapat diatur sesuai perlakuan. Petak
percobaan dengan ukuran 5 m x 4 m dibuat dengan galangan pemisah yang di
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sebelah dalamnya/sisinya dilapisi dengan plastik penahan rembesan air horizontal
(percolasi) antar petak.
Bibit padi Ciherang yang telah berumur 20 hari dicabut dari persemaian,
ditanam pada petak percobaan berukuran 5 m x 4 m, jarak tanam 20 cm x 20 cm,
dua bibit per lubang. Pada seluruh petak diberikan pupuk PK pada takaran 60 kg/
ha P2O5 yang setara 330,3 kg SP18, 50 kg/ha K2O yang setara dengan 100 kg KCl,
dan pupuk N sesuai perlakuan, yang diberikan dalam dua tahap, 1/3 bagian N dan
seluruh P dan K diberikan pada saat tanam, dan 2/3 bagian N berikutnya diberikan
setelah tanaman berumur 30 HST (hari setelah tanam).
Pemeliharaan tanaman dilakukan dengan penyiangan gulma, dan
pengendalian hama dan penyakit secara preventif. Dilakukan dengan cara
menyemprotkan pestisida dan insektisida sesuai kondisi serangannya di lapangan.
Pengamatan dilakukan terhadap parameter pertumbuhan meliputi jumlah anakan
padi pada umur 30 HST,60 HST, hasil panen (t/ha), jumlah malai dan jumlah butir
isi permalai.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolan air pada jenis tanah bergambut di lahan pasang surut, ternyata
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman padi yang diusahakan, terlihat
dari munculnya jumlah anakan yang lebih banyak pada umur tanaman 30 HST.
Perlakuan air yang diupayakan dapat berganti dengan air segar dan dipertahankan
dalam petak selama periode pasang, dan selajutnya air digelontor keluar (perlakuan
B) diperoleh jumlah anakan padi yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
anakan dari sistem pengairan yang diupayakan menggenang terus menerus
maupun perlakuan yang tidak diatur sama sekali (Tabel 1).
Tabel 1. Pengaruh pengaturan air dan dosis pemupukan N terhadap jumlah
anakan padi Ciherang pada lahan bergambut bukaan baru pada umur 30
HST di Dadahub A2. Kalimantan Tengah MH.2006/2007
Pengelolaan air
No

Perlakuan

Air diupayakan
menggenang

Air dapat keluar
Tanpa pengaturan
masuk (sesuai pasang
surut)

Rerata

1

N 90

5,00 a

9,30 b

8,50 b

7,60 a

2

N 120

6,70 a

11,00 d

9,90 c

9,06 c

Rerata

5,85 e

10,15 f

9,00 g

Keterangan : 1. Angka pada kolom atau baris sama yang ditandai huruf beda, berbeda nyata pada BNT
0,05.
2. Pada prlakuan B air diusahakan dapat dipertahankan dalam petak saat pasang,
kemudian dapat digelontor keluar saat surut.
3. Pada semua petak diberikan pupuk 60 kg/ha P2O5 dan 50 kg/ha K2O.
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Berdasarkan analisis ragam terhadap jumlah anakan padi umur 30 HST,
diperoleh bahwa perlakuan pengaturan air dan pemberian pupuk, yaitu air yang
diatur dapat berganti dengan air segar, kemudian dipertahankan selama periode
pasang dan digelontor keluar saat surut (perlakuan B) dikombinasikan dosisi pupuk
N yang lebih tinggi (120 kg/ha N) (perlakuan pupuk II) dapat memperagakan
jumlah anakan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anakan pada
perlakuan lainnya yang diteliti. Sedangkan kombinasi antara perlakuan B dengan
dosis pupuk N yang lebih rendah (90 kg/ha N), tidak berbeda nyata dengan
perlakuan C yang dikombinasikan dengan dosis N yang tinggi (120 kg/ha N).
Hal ini membuktikan bahwa ada interaksi antara perlakuan pengaturan air dengan
pemberian pupuk N (Tabel 1).
Hal tersebut dikarenakan munculnya tunas anakan selain dipicu oleh
pemberian pupuk N juga dipengaruhi oleh aerasi tanah yang lebih baik akibat
tanah yang sempat tidak tergenang secara periodik. Selain itu munculnya tunas
anakan juga dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik disekitar sistem perakaran,
semakin besar tekanan hidrostatik semakin menekan munculnya jumlah anakan
(Sirgar 1981, Ar-Riza 2004).
Demikian juga pada umur tanaman 60 HST, ternyata terjadi fenomena yang
sama yaitu, jumlah anakan pada perlakuan air yang dikeluarkan secara periodik
(perlakuan B) dikombinasikan dengan pemberian dengan dosis N yang lebih tinggi
(120 kg/ha N) juga memberikan/memperagakan jumlah tunas anakan yang lebih
banyak dibanding dengan jumlah anakan pada perlakuan lainnya yang diteliti
(Tabel 2).
Tabel 2. Pengaruh pengaturan air dan dosis pemupukan N terhadap jumlah
anakan padi Ciherang pada lahan bergambut bukaan baru pada umur 60
HSTdi Dadahub A2, Kalimantan Tengah MH.2006/2007
No
1
2

Perlakuan
N 90
N 120
Rerata

Air diupayakan
menggenang
13,60 a
13,65 a
13,62 f

Pengelolaan air
Air dapat keluar
masuk (sesuai
Tanpa pengaturan
pasang surut)
17,7 b
14,0 a
20,4 c
17,8 b
19,05 g
15,9 d

Rerata
15,1 a
17,8 b

Keterangan : 1. Angka pada kolom atau baris sama yang ditandai huruf beda, berbeda nyata pada
BNT0,05.
2. Pada prlakuan B air diusahakan dapat dipertahankan dalam petak saat pasang,
kemudian dapat digelontor keluar saat surut.
3. Pada semua petak diberikan pupuk 60 kg P2O5 dan 50 kg K2O/ha.

Fase pertumbuhan vegetatif cepat tanaman padi sangat dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan dan sangat peka terhadap situasi kritis, terutama kekurangan
air dan defisiensi hara utama. Pada lingkungan tumbuh yang bermasalah seperti
umumnya lahan gambut (kejenuhan tinggi, kemasaman tinggi, defisiensi hara)
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dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan menyebabkan tanaman tidak
dapat memberikan pertumbuhan yang normal, sehingga hasilnya kurang, bahkan
bulir padi bisa menjadi lebih banyak yang hampa. Pengelolaan air dan hara adalah
salah satu cara untuk memperbaiki kondisi tanah gambut agar tanaman dapat
tumbuh optimal.
Pada penelitian ini jumlah anakan baik pada umur 30 HST maupun 60 HST
dipengaruhi oleh pengelolaan air dan hara terutama unsur nitrogen. Pada lokasi
penelitian ini pada musim sebelumnya (MK 2006) telah dilaksanakan pengolahan
tanah untuk budidaya padi, sehingga tidak perlu dilakuan pengolahan tanah lagi
karena blulk densitynya masih rendah (Ar-Riza et al. 1998). Tanah dengan bulk
density kurang dari nilai 1 dapat diterapkan penyiapan lahan dengan tanpa olah
tanah (TOT) dengan hasil yang baik. Namun demikian, pengolahan tanah tetap
diperlukan terutama pada lahan gambut/bergambut bukaan baru, karena umumya
porositasnya sangat besar, sehingga dengan olah tanah porositas bisa menjadi lebih
kecil dan agihannya lebih merata. Kondisi demukian diperlukanagar kecepatan
kehilangan air melalui perkolasi dapat dikurangi, sehingga pada musim kemarau
berikutnya tanah masih cukup lembab dan masih dapat mendukung pertumbuhan
padi.
Pengurangan genangan air (pengasatan sementara secara periodik) dalam
petak sawah pada saat pemberian pupuk dan dalam periode tumbuh, akan
memberi kesempatan pupuk dapat terbenam dan meresap ke dalam lapisan reduksi
sehingga tidak mudah tercuci. Disamping itu pengeluaran air dari dalam petak
dapat meningkatkan aerasi dan suhu tanah. Pada suhu optimum (30oC) proses
metabolisme akar menjadi lebih cepat, sehingga proses penyerapan aktif akan
berjalan lebih baik, dan dengan tercukupinya hara N dilingkungannya selanjutnya
akan memacu tumbuhnya tunas-tunas anakan baru. Sebaliknya pada kondisi
genangan air yang terus menerus, aerasi menjadi bekurang, suhu pada lapisan
reduksi rendah, tekanan hidrostatik tinggi dapat menekan proses pertumbuhan
akar dan tunas anakan baru.
Hasil dan komponen hasil
Analisis terhadap data hasil, diperoleh bahwa hasil panen dapat ditingkatkan
dengan cara mengatur air dan pemberian pupuk N yang sesuai. Untuk gambut
dilokasi penelitian, pemberian 120 kg/ha N, varietas Ciherang dapat memberikan
hasil yang cukup baik. Tanaman padi pada petak sawah yang airnya dapat
dikeluarkan dan berganti dengan air segar (perlakuan air B) dan pemberian pupuk
N dengan dosis yang lebih tinggi (120 kg/ha N) ternyata dapat memberikan hasil
yang lebih tinggi dibanding dengan hasil pada tanaman di petak sawah yang
sepanjang periode pertumbuhannya selalu menggenang (perlakuan air A) maupun
kondisi air tanpa pengaturan (perlakuan air C). Perlakuan air A dan C, hasilnya
tetap lebih rendah walaupun dikombinasikan dengan dosis pupuk N yang lebih
tinggi.
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Tabel 3. Pengaruh pengelolaan air dan dosis pupuk N terhadap hasil padi (t/ha)
di lahan pasang surut bergambut di Dadahub A2 Kalimantan Tengah,
MH 2006/2007
No

Perlakuan

Air diupayakan
menggenang

1
2

N 90
N 120
Rerata

2,78 a
3,00 a
2,89 e

Pengelolaan Air
Air dapat keluar
masuk (sesuai
pasang surut)
4,80 c
5,74 d
5,27 g

Tanpa pengaturan
3,32 a
4,78 c
4,05 f

Rerata
3,63 a
4,50 c

Keterangan: 1. Angka pada kolom atau baris sama yang ditandai huruf beda, berbeda nyata pada
BNT0,05.
2. Pada prlakuan B air diusahakan dapat dipertahankan dalam petak saat pasang,
kemudian dapat digelontor keluar saat surut.
3. Pada semua petak diberikan pupuk 60 kg/ha P2O5 dan 50 kg/ha K2O.

Pada petak sawah yang airnya diatur dapat dikeluarkan dan berganti dengan
air segar, hasilnya lebih tinggi, karena didukung oleh pertumbuhan tanaman yang
lebih baik berupa jumlah anakan yang lebih banyak (Tabel 3). Menurut Yoshida
(1976) pertumbuhan tanaman yang optimal akan menghasilkan net fotosintet yang
lebih besar dan akan dicerminkan oleh pembentukan biji yang sempurna dengan
jumlah yang lebih banyak. Kondisi tersebut tidak terjadi pada petak yang airnya
selalu menggenang sepanjang periode pertumbuhannya, terutama pada saat vase
vegetatif cepat. Terjadinya gangguan pada vase pertumbuhan vegetatif cepat berupa
genangan air yang dalam, akan meningkatkan tekanan hidrostatik dan meurunkan
suhu disekitar sistem perakaran padi, akan mengakibatkan turunnya kapasitas
metabolisme dan kemampuan tumbuh tunas anakan menjadi lebih rendah, karena
sebagian energi akan dialihkan ke limbung (sing strengh) yang lebih kuat yaitu
tinggi tanaman untuk berusaha menyesuaikan dengan tinggi genangan air. Pada
penelitian ini pengelolaan air perlakuan B, yang dikombinasikan dengan dosisi N
yng lebih tinggi (120 kg N/ha) memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap
hasil peningkatan hasil padi di lahan pasang surut berbambut (Tabel 3).
Pengelolaan air dan hara (pemupukan N) di lahan pasang surut gambut/
bergambut dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tumbuh tanaman
padi dan penambahan hara utamanya (nitrogen). Pengelolaan air dan penambahan
hara N di lahan gambut ternyata berpengaruh meningkatkan perolehan hasil panen
padi. Hal ini terbukti pada perlakuan pengelolaan air B yang dikombinasikan
dengan perlakuan dosis N yang lebih tinggi, memperoleh hasil panen padi yang
lebih banyak, sebesar 5,74 t/ha dibanding perlakuan lainnya yang diuji yang hanya
memperoleh hasil sebesar 2,78–4,78 t/ha. Hasil yang yang lebih baik tersebut
karena didukung oleh jumlah malai yang lebih banyak (Tabel 4).
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Tabel 4. Pengaruh pengelolaan air dan hara N terhadap jumlah malai perrumpun
padi varietas Ciherang pada lahan bergambut bukaan baru di Dadahub
A2 Kalimantan Tengah MH.2006/2007
Pengelolaan Air
No Perlakuan Air diupayakan
menggenang
1
2

Rerata

Air dapat keluar masuk
(sesuai pasang surut)

Tanpa pengaturan

17,2 d

13,91 b

14,84 a
17,18 b

N 90

13,43 a

N 120

13,48 a

20,3 e

17,71 c

Rerata

13,45 e

18,78 g

15,81 f

Keterangan: 1. Angka pada kolom atau baris sama yang ditandai huruf beda, berbeda nyata pada
BNT0,05.
2. Pada prlakuan B air diusahakan dapat dipertahankan dalam petak saat pasang,
kemudian dapat digelontor keluar saat surut.
3. Pada semua petak diberikan pupuk 60 kg/ha P2O5 dan 50 kg/ha K2O.

Petak yang airnya diatur sedemikian rupa sehingga air dapat menggenang dan
keluar secara periodik (perlakuan air B) yang dikombinasikan dengan pemberian
pupuk N dosis yang lebih tinggi yaitu 120 kg/ha N (perlakuan N II) mempunyai
jumlah anakan dan malai yang lebih banyak, sehingga hasilnya menjadi lebih
tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya yang diteliti.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pemberian pupuk N akan lebih berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas
padi di lahan gambut, jika pada lahannya dapat dilakukan penggenangan
dan pengasatan secara periodik, dan sebaliknya lahan yang dibiarkan terus
menerus tergenang, pemberian pupuk N menjadi kurang berpengaruh, sihingga
produktivitasnya lebih rendah.
SARAN
Perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemanfaatan dan apliikasi teknologi secara
terus menerus baik berupa gelar teknologi ataupun penyuluhan yang lebih intensif.
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KAJIAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK PABRIKAN DAN
PUPUK NPK TERHADAP HASIL VUB PADI PADA LOKASI DEMPLOT
SL-PTT DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Junita Barus
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung
ABSTRACT
The Study Of The Application Of Organic Fertilizer Produced By Factory
and NPK Fertilizer To The Yield Of Rice Modern Varieties In Location Of
Demonstration Plot Of Farmer School Integrated Crop Management In
South Lampung District. This study aims to test the effectiveness of subsidized
organic fertilizers in combination with inorganic fertilizer (NPK) on rice
production. Types of organic fertilizers used in this study was subsidized organic
fertilizers, which the factories also produce chemical fertilizers NPK Phonska and
SP36. There are four levels treatment combinations of organic fertilizer (OF) and
NPK fertilizer,ie. (A) 200 kg NPK Phonska (15 : 15 : 15) + 200 kg urea + 800 kg;
(B) 150 kg NPK Phonska (15 : 15 : 15) + 150 kg urea + 800 kg; (C) 100 kg NPK
Phonska (15 : 15 : 15) + 100 kg urea + 800 kg; and (D) 200 kg NPK Phonska (15
: 15 : 15) + 200 kg urea. The treatments arranged in a randomized block design
with three replications. Observations carried out on vegetative growth, yield
components and grain yield (t/ha). The data have been collected was analyzed of
variance (ANOVA), if significant at the level of 5% followed by DMRT test. The
results obtained, organic fertilizer were’nt significantly increased grain yield, but
the treatment combination of 100% dose of NPK and organic fertilizers (treatment
A) gave the highest grain yield (5.84 t/ha). Reduction 50% in dose of anorganic
fertilizer, although coupled with organic fertilizer (Treatment C) gave the lowest
grain yield (5.41 t/ha).
Keywords: Organic fertilizer, NPK, and variety.
ABSTRAK
Berbagai macam pupuk organik produk pabrikan telah beredar di masyarakat
sehingga perlu di uji efektifitasnya, agar diketahui sejauh mana manfaatnya dalam
peningkatan produksi terutama pada tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji beberapa kombinasi dosis pupuk anorganik dan pupuk organik pabrikan
(POP). Jenis pupuk organik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk
organik bersubsidi, dimana perusahaan yang memproduksinya juga memproduksi
pupuk kimia NPK Phonska dan SP36. Ada empat taraf kombinasi dosis pupuk
tersebut, yaitu: (A) 200 kg NPK Phonska (15 : 15 : 15) + 200 kg urea + 800 kg
POP; (B) 150 kg NPK Phonska (15 : 15 : 15) + 150 kg urea + 800 kg POP; (C) 100
kg NPK Phonska (15 : 15 : 15) + 100 kg urea + 800 kg POP; dan (D) 200 kg NPK
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Phonska (15 : 15 : 15) + 200 kg urea. Perlakuan disusun dalam rancangan acak
kelompok dengan tiga ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan
vegetatif, komponen hasil, dan hasil gabah (t/ha). Data yang diperoleh dianalisis
sidik ragamnya dan apabila nyata pada taraf 0,05 dilanjutkan dengan uji DMRT.
Hasil yang diperoleh yaitu pupuk organik tidak nyata meningkatkan hasil gabah,
namun pemberian pupuk organik disamping pupuk anorganik (NPK) dengan
takaran 100% (Perlakuan A) memberikan hasil tertinggi (5,84 t/ha). Pengurangan
50% takaran pupuk NPK, walaupun ditambah dengan pupuk organik (Perlakuan
C) memberikan hasil terendah yaitu 5,41 t/ha.
Kata kunci: Pupuk organik, NPK, dan varietas.
PENDAHUALUAN
Upaya peningkatan produksi padi selalu mendapat prioritas utama dalam
pembangunan pertanian di Indonesia. Pada lahan sawah intensifikasi (peningkatan
masukan produksi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar pada satuan luas
tertentu) memegang peranan penting, namun demikian dampak negatif dari
intensifikasi pertanian dengan input produksi tinggi telah banyak ditemukan antara
lain terjadinya degradasi lingkungan seperti polusi air tanah dan air permukaan
terutama nitrat, kemerosotan struktur tanah, penurunan bahan organik tanah,
pemadatan tanah dan dispersibilitas tanah (Parkinson 1995).
Diterapkannya program SL-PTT secara nasional dengan tujuan utama
adalah peningkatan produksi beras nasional. Disamping penggunaan pupuk
kimia, dalam penerapan PTT sangat disarankan untuk menggunakan bahan
organik, karena penambahan bahan organik disamping pupuk kimia selain sebagai
tindakan perbaikan lingkungan tumbuh tanaman juga bertujuan untuk efisiensi
pemupukan yakni mengurangi kebutuhan pupuk kimia. Selain itu, kualitas tanah
berhubungan erat dengan aktivitas mikroba tanah. Komunitas mikroba secara
berkelanjutan bertanggungjawab atas transformasi hara, mengatur ketersediaan
hara bagi tanaman, mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui kemampuannya
menambat N2, melarutkan P dan K, dan menghasilkan zat pemacu tumbuh
(Saraswati 2007).
Jenis bahan organik yang digunakan untuk memperbaiki produktivitas lahan
sawah dapat berupa pupuk kandang, jerami padi, pupuk hayati berbahan baku
insitu, dan pupuk organik produk pabrikan. Bahan baku pupuk organik sebenarnya
tersedia melimpah disekitar lahan pertanian, namun petani kurang mampu
memanfaatkan sumberdaya lokal tersebut, sehingga lebih senang membeli yang
sudah jadi. Belakangan ini Kementerian Pertanian juga mengeluarkan kebijakan
untuk memberikan subsidi pupuk organik. Penyediaan pupuk organik diserahkan
kepada BUMN atau perusahaan pupuk besar dengan mekanisme penyediaan dan
bentuk yang mirip dengan pupuk kimia (berbentuk granul). Berbagai macam pupuk
organik pabrikan telah beredar di masyarakat sehingga perlu di uji efektifitasnya,
agar diketahui sejauh mana manfaatnya dalam peningkatan produksi terutama
pada tanaman padi.
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Efektifitas pemakaian bahan organik berbahan baku insitu terhadap hasil
padi telah banyak dibuktikan. Hasil penelitian Iqbal (2008), pemberian kompos
jerami dan pupuk kandang sebanyak 5 t/ha, selain menghemat pupuk kalium,
meningkatkan serapan N, dan meningkatkan kandungan klorofil a dan b tanaman
padi. Selanjutnya, pemberian kompos organik hasil pabrikan dengan takaran 1000
kg/ha dan 2000 kg/ha dapat meningkatkan hasil gabah padi antara 0,64–0,95 t/
ha GKG, dan pengaruh antara takaran 1000 kg/ha tidak nyata dengan 2000 kg/ha
(Pramono 2004).
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di lokasi demplot SLPTT Kabupaten Lampung
Selatan, yaitu di Desa Negararatu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung
Selatan. Bertujuan untuk menguji beberapa kombinasi dosis pupuk anorganik
dan pupuk organik pabrikan (POP) terhadap hasil padi. Jenis pupuk organik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk organik bersubsidi berbentuk granul,
dimana perusahaan yang memproduksinya juga memproduksi pupuk kimia NPK
Phonska dan SP36. Dosis untuk padi sawah yang disarankan pada kemasannya
adalah 500–1000 kg/ha. Ada empat taraf kombinasi dosis pupuk NPK dan pupuk
organik, seperti yang tertera pada Tabel 1. Kandungan hara seperti yang tertera
pada kemasan pupuk organik tersebut yaitu mengandung C-Organik (12,5%),
C/N (10–25), pH (4–8), dan Kadar Air (4–12%). Perlakuan disusun dalam
rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan. Luas petak tiap perlakuan adalah
kurang lebih 200 m2. Varietas padi yang digunakan adalah Inpari 10. Pengamatan
dilakukan terhadap pertumbuhan vegetatif, komponen hasil, dan hasil gabah (t/
ha). Data yang diperoleh dianalisis sidik ragamnya dan apabila nyata pada taraf
0,05 dilanjutkan dengan uji DMRT.
Tabel 1. Kombinasi dosis pupuk urea, NPK, dan pupuk organik
Perlakuan

Urea

NPK (15:15:15)

POP

A

200

200

800

B

150

150

800

C

100

100

800

D

200

200

-

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis tanah sawah awal (Tabel 1) menunjukkan kadar C-Organik termasuk
rendah (dibawah 2%), sehingga pupuk organik perlu diberikan. Demikian juga
kadar Nitogen tersedia termasuk rendah. Kriteria kadar Fosfat potensial, menurut
Moersidi et al. (1990), yaitu antara 20–40 mg/100g P2O5termasuk sedang,
sedangkan kadar K2O <10 mg/100g, termasuk rendah.
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Tabel 2. Hasil analisis tanah sawah di Desa Negararatu, Kecamatan Natar,
Lampung Selatan sebelum dilakukan pengkajian*)
No

Jenis Analisis

Nilai

1

pH H2O

5,57

2

pH KCl

4,63

3

C (%) W & Black

1,14

4

N (%) Kejdahl

0,15

5

C/N

7,60

6

P-Potensial (mgP2O5/100g)

23,77

7

K-Potensial (mg K2O/100g)

5,96

* Analisis dilakukan di Laboratorium Teknis BPTP Lampung
)

Hasil pengamatan pada saat panen terhadap tinggi tanaman dan komponen
hasil dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut. Kombinasi pupuk organik dan anorganik
tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Tinggi tanaman bervariasi
antara 102,6 cm sampai dengan 107,1 cm, sesuai dengan kisaran tinggi tanaman
pada deskripsi varietas Inpari 10 yaitu antara 100–120 cm (Suprihatno et al. 2010).
Jumlah anakan produktif pada perlakuan A (200 kg NPK Phonska + 200
kg urea + 800 kg POP) nyata lebih banyak dibandingkan perlakuan lainnya.
Penambahan pupuk organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik sesuai
rekomendasi (perlakuan A) mampu meningkatkan jumlah anakan produktif,
namun bila dosis pupuk anorganik dikurangi walaupun ditambahkan pupuk organik
tidak meningkatkan jumlah anakan produktif (perlakuan B dan C). Kemampuan
membentuk anakan sangat erat kaitannya dengan kecukupan nitrogen. Pada
perlakuan A, mengandung jumlah nitrogen tertinggi (N dari 200 kg urea ditambah
dengan N dari 800 kg pupuk organik) dibandingkan perlakuan lainnya. Hasil
penelitian Kaderi (2004) juga menunjukkan bahwa pemberian pupuk majemuk
organik dari gulma yang diperkaya dengan pupuk N, P, dan K, meningkatkan
jumlah anakan produktif tanaman padi dibandingkan kontrol..
Kombinasi pupuk organik dan anorganik tidak berpengaruh nyata terhadap
panjang malai, namun jumlah gabah/malai pada perlakuan A (200 kg NPK Phonska
+ 200 kg urea + 800 kg POP) nyata lebih banyak (117,2) dibandingkan perlakuan
lainnya, dan paling sedikit persentase gabah hampanya (6,9%).
Pengaruh pupuk organik tidak nyata terhadap hasil gabah dan bobot 1.000
butir gabah (Tabel 2), namun pemberian pupuk organik disamping pupuk NPK
dengan takaran 100% (Perlakuan A) memberikan hasil tertinggi (5,84 t/ha), atau
meningkatkan hasil sekitar 0,28 t/ha (5,04%) dibandingkan NPK 100% tanpa
bahan organik (perlakuan D). Hasil terendah diperoleh pada perlakuan dengan
50% takaran pupuk anorganik, walaupun ditambah dengan pupuk organik
(Perlakuan C) yaitu 5,41 t/ha. Hal ini disebabkan kandungan hara dalam pupuk
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organik relatif lebih rendah dibandingkan pupuk anorganik dan pelepasan hara
yang terjadi berlangsung secara perlahan (slow release), sementara tanaman padi
membutuhkan jumlah hara yang cukup untuk memberikan hasil yang maksimal.
Tabel 1. Tinggi tanaman saat panen dan komponen hasil padi varietas Inpari 10
pada MH 2010
Perlakuan
A

Tinggi
Jumlah anakan Panjang malai Jumlah gabah/ Gabah hampa
tanaman (cm)
produktif
(cm)
malai
(%)
105,7 a
15,7 a
24,1 a
117,2 a
6,9 b

B

102,6 a

13,9 ab

23,5 a

106,2 ab

7,1 b

C

107,1 a

13,1 b

24,6 a

101,9 b

10,2 a

D

103,7 a

12,7 b

23,7 a

103,3 b

8,9 ab

Hasil penelitian Krishnakumar et al. (2005), menunjukkan bahwa peningkatan
jumlah pupuk NPK sampai taraf tertentu akan meningkatkan serapan NPK baik
pada biji maupun jerami tanaman padi, sehingga akan meningkatkan hasil gabah,
dimana hasil tertinggi diperoleh pada takaran pupuk 150, 75, dan 50 kg/ha N, P2O5,
dan K2O yaitu 7,06 t/ha. Demikian juga hasil penelitian Rustiati (2009), bahwa
pemberian pupuk organik Saputra Nutrient tidak berpengaruh nyata terhadap hasil
padi, sedangkan pemberian pupuk N,P,K sesuai dosis rekomendasi sangat nyata
meningkatkan hasil padi dibandingkan tanpa pemupukan (meningkatkan hasil
gabah sebesar 32%).
Tabel 2. Hasil gabah kering panen, bobot 1.000 butir dan kadar air saat panen
padi varietas Inpari 10 pada MH 2010
Perlakuan

Hasil GKP
(t/ha)
5,84 a

Bobot 1.000
butir
(g)
32,2 a

Rata-rata kadar
air gabah panen
(%)
17,4

A
B

5,63 a

31,7 a

17,3

C

5,41 a

31,3 a

17,6

D

5,56 a

32,1 a

16,7

KESIMPULAN
Hasil gabah tertinggi (5,84 t/ha) diperoleh pada perlakuan A (pemberian pupuk
organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik (NPK dengan takaran
100%). Namun hasil tersebut secara statistik tidak nyata dibandingkan perlakukan
lainnya. Pemberian bahan organik pabrikan belum mampu mengurangi setengah
dari dosis pupuk anorganik, dimana pengurangan 50% takaran pupuk anorganik,
walaupun ditambah dengan pupuk organik (Perlakuan C) memberikan hasil
terendah yaitu 5,41 t/ha.
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KAJIAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (PTT)
PADI INBRIDA SPESIFIK LOKASI DI BANDUNG BARAT
Hasmi Bandjar, Nana Sutrisna, dan Wage Ratna Rohaeni
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
ABSTRACT
Study on application of integrated crop management (ICM) rice inbred
specific locations in West Bandung. Integrated crop management (ICM) is a
strategy and methodology to improve the productivity of rice. ICM very concers
about the local resources (specific location), therefore an assessment of the
implementation of several components of ICM technology is important to be
done. This research objectives are: (1) examine inbred rice growth performance
and yield by applying some ICM component and (2) identify ICM technology
components specific location for inbred rice. The study was conducted at three
locations: Cipatat, Cipeundeuy, and Padalarang. Research using randomized
complete design group with 5 components of ICM technology including the
technology of the farmers as a control and 5 replications. Varieties that used as an
indicator plant was Inpari 4. The results showed that application of the different
components of ICM technology gives a different effect on yield components and
yield of inbred rice at one location to another. The significant influence on the
yield character (dry milled grain) was located in Cipeundeuy. Package of ICM that
give the highest yield was a package of C which consists of complete technology
components (basic technological components and options). The study showed
that a component technology of threshing grain as soon as possible was the sitespecific technology component which effectively increase the weight of yield in a
location Cipeundeuy.
Key words: Integrated crop management, component of technology, rice, yield.
ABSTRAK
Pengelolaan tanaman terpadu (PTT) merupakan suatu strategi dan metodologi
dalam peningkatan produksi dan produktivitas padi. PTT sangat memperhatikan
sumberdaya setempat (spesifik lokasi), sehingga pengkajian terhadap penerapan
beberapa komponen teknologi PTT penting dilakukan. Tujuan penelitian ini
adalah: (1) mengetahui keragaan pertumbuhan dan hasil padi inbrida dengan
menerapkan beberapa komponen PTT dan (2) mendapatkan komponen teknologi
PTT padi inbrida spesifik lokasi. Penelitian dilakukan di 3 lokasi yaitu Cipatat,
Cipeundeuy, dan Padalarang. Penelitian menggunakan rancangan kelompok
lengkap teracak (RKLT) dengan 5 komponen teknologi PTT termasuk teknologi
dari petani sebagai control dengan 5 ulangan. Varietas yang digunakan sebagai
tanaman indikator adalah Inpari 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
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komponen teknologi PTT yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda
terhadap komponen hasil dan hasil (GKP) tanaman padi inbrida pada lokasi satu
dengan yang lain. Pengaruh sangat nyata terhadap hasil (GKP) terdapat pada lokasi
Cipeundeuy. Paket komponen teknologi PTT yang memberikan hasil GKP paling
tinggi adalah paket C yaitu paket dengan penerapan komponen teknologi PTT
yang lengkap (komponen teknologi dasar dan pilihan). Hasil kajian menunjukan
bahwa komponen teknologi spesifik lokasi yaitu komponen teknologi pilihan
perontokan gabah sesegera mungkin yang efektif meningkatkan hasil GKP pada
lokasi Cipeundeuy.
Kata kunci: PTT, komponen teknologi, padi, hasil (GKP).
PENDAHULUAN
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) atau Integrated Corp Management (ICM)
merupakan suatu strategi dan metodologi dalam peningkatan produksi dan
produktivitas padi. Kelebihan PTT padi dibandingkan dengan teknologi lainnya
yaitu bahwa komponen teknologi PTT memperhatikan sumber daya setempat
(spesifik lokasi) serta kemauan (partisipasi) petani, sehingga akan menciptakan
system pertanian berkelanjutan.
Terdapat beberapa komponen inovasi teknologi unggulan diantaranya
penggunaan varietas unggul baru, benih bermutu dan berlabel, pemupukan
berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara (spesifik tanaman dan lokasi),
penggunaan pupuk oganik, pengaturan populasi tanaman secara optimum,
penggunaan bibit muda <21 hari dan jumlah bibit 1–3 batang/rumpun. Komponen
teknologi ini dapat diaplikasikan kepada petani baik secara paket maupun satuan.
Berdasarkan sifatnya, komponen-komponen teknologi ini dipilah menjadi
dua bagian: pertama, teknologi untuk pemecahan masalah setempat atau spesifik
lokasi. kedua, teknologi untuk perbaikan budi daya yang lebih efisien dan efektif.
Dalam pelaksanaannya tidak semua komponen teknologi diterapkan sekaligus,
terutama dilokasi yang memiliki masalah spesifik.
Pada tahun 2010, program SL-PTT padi inbrida di Jawa Barat dilaksanakan
seluas 10.300 ha dengan jumlah demplot sebesar 6.012 unit. BPTP Jawa Barat
melaksanakan pendampingan SL-PTT padi inbrida di 18 kabupaten (320
Kecamatan). Agar komponen teknologi PTT padi inbrida lebih spesifik lokasi dan
untuk mempercepat transfer teknologi oleh petugas lapang ke petani, maka perlu
dilakukan penelitian berupa pengkajian dan peragaan komponen teknologi PTT
padi inbrida di setiap kabupaten lokasi SL-PTT.
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu: (1)
memperlihatkan secara visual keunggulan komponen teknologi PTT padi kepada
pengguna teknologi pada masing-masing lokasi terpilih dan (2) mencari komponen
teknologi PTT spesifik lokasi (sesuai kondisi setempat).
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BAHAN DAN METODE
Lokasi, Waktu Penelitian, dan Rancangan Percobaan
Kegiatan dilaksanakan di 3 kecamatan, yaitu Cipatat, Cipeundeuy, dan Padalarang.
Tempat penelitian di lahan sawah BPP yang merupakan lokasi demplot pengkajian
dan peragaan PTT. Penelitian ini dilakukan pada Musim Hujan (MH) 2010/2011.
Bahan yang digunakan untuk penelitian diantaranya benih VUB varietas
Inpari 4, pupuk urea, SP36, dan KCl, pupuk organik, dan pestisida. Penelitian PTT
padi inbrida menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan
5 perlakuan dan diulang 5 kali. Dengan luas petak masing-masing perlakuan
seluas 100 m2. Lima perlakuan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Daftar perlakuan komponen teknologi PTT
No Komponen PTT

A

B

C

D

E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

Varietas unggul baru (VU)
Benih bermutu dan berlabel
Pemberian pupuk organik
Cara tanam legowo 2:1
Pemupukan anorganik spesifik lokasi
Pengendalian OPT dengan PHT
Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam
Penggunaan bibit muda (<21 hari)
Tanam bibit 1–3 batang pe rumpun
Pengairan berselang
Penyiangan menggunakan landak atau gasrok
Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pengolahan tanah dan persiapan
bibit. Pengambilan sampel tanah dilakukan untuk analisis tanah menggunakan Kit
PUTS untuk mendapatkan rekomendasi pupuk anorganik P dan K yang dibutuhkan
untuk perlakuan A sampai D. Selanjutnya perlakuan masing-masing diaplikasikan
pada petak-petak percobaan.
Data yang diamati selama penelitian diantaranya: (1) tinggi tanaman dan
jumlah anakan per rumpun pada umur 90 hari, (2) jumlah gabah hampa/malai,
(3) jumlah gabah isi/malai, dan (4) produktivitas GKP. Data hasil pengamatan
kemudian diolah dengan bantuan software SAS system 6.12. Analisis yang
digunakan adalah analisis ragam. Apabila didapatkan hasil bahwa perlakuan
berpengaruh nyata terhadap karakter yang diamati, maka dilanjutkan dengan uji
Duncan untuk melihat perbedaan pengaruh antar perlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Ragam Masing-masing Lokasi
Berdasarkan hasil analisis ragam didapatkan informasi bahwa pengaruh perlakuan
pada masing-masing lokasi berbeda satu sama lain. Rekapitulasi analisis ragam
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekapitulasi analisis ragam masing-masing karakter pada tiap lokasi
Lokasi
Cipatat

Karakter
Tinggi tanaman (cm)

84,66

Jumlah anakan/rumpun
Gabah hampa/malai

F-hit

0,46 tn

P-value

0,027

0,998

13,84

27,81

3,443

0,330

24,64

187,96 *

3,443

0,020

120,25

821,00**

4,750

0,010

6,17

0,97 tn

0,975

0,448

Tinggi tanaman (cm)

90,46

0,90 **

4,980

0,008

Jumlah anakan/rumpun

32,24

10,57 **

14,765

0,000

Gabah hampa/malai

55,36

545,74 tn

1,657

0,209

133,72

707,86 tn

1,923

0,156

7,61

2,25 **

17,504

0,000

Tinggi tanaman (cm)

84,66

3,97 tn

0,478

0,752

Jumlah anakan/rumpun

24,76

11,15 tn

1,679

0,204

Gabah hampa/malai

12,62

4,19

tn

0,185

0,943

105,89

548,77 *

2,909

0,055

0,70

1,483

0,254

Produktivitas GKP (t/ha)

Gabah isi/malai
Produktivitas GKP (t/ha)

Padalarang

KT

tn

Gabah isi/malai

Cipeundeuy

rata-rata

Gabah isi/malai
Produktivitas GKP (t/ha)

6,79

tn

Catatan : tn = tidak nyata, * = berbeda nyata, ** = berbeda sangat nyata

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan paket teknologi PTT
berpengaruh nyata pada karakter tinggi tanaman di lokasi Cipeundeuy sedangkan
perlakuan tidak berpengaruh nyata di lokasi Cipatat dan Cipeundeuy. Pada
karakter jumlah anakan/rumpun, perlakuan berpengaruh dengan sangat nyata di
lokasi Cipeundeuy, sedangkan dua lokasi lainnya tidak berpengaruh nyata. Pada
lokasi Cipatat, perlakuan berpengaruh nyata pada karakter gabah hampa.
Analisis ragam pada karakter hasil menunjukkan bahwa perlakuan sangat
berpengaruh nyata pada karakter gabah isi/malai. Pengaruh sangat nyata terjadi
di lokasi penelitian Cipatat dan pengaruh nyata terjadi di lokasi Cipeundeuy.
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Terdapatnya perbedaan yang nyata pada perlakuan artinya terdapat komponen
teknologi yang paling baik pada lokasi masing-masing.
Tinggi Tanaman
Hasil analisis ragam menunjukan bahwa perlakuan berpengaruh nyata
terhadap tinggi tanaman pada lokasi Cipeundeuy, sedangkan pada lokasi lainnya
tidak berbeda nyata. Keragaan tanaman padi pada lokasi Cipeundeuy memiliki
tinggi tanaman paling tinggi dibandingkan 2 lokasi lainnya. Tinggi tanaman ratarata untuk lokasi Cipeundeuy adalah 90,46 cm, Cipatat dan Padarang memiliki
rata-rata yang sama yaitu 80,66 cm. berdasarkan uji lanjut Duncan menunjukkan
bahwa keragaan tanaman paling tinggi dihasilkan pada perlakuan C di Cipeundeuy
dengan rata-rata 91,16 cm dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa perlakuan C memberikan pengaruh yang baik terhadap
pertumbuhan tanaman padi. Tinggi tanaman padi varietas Inpari 4 memiliki
deskripsi tinggi tanaman 95–105 cm (BB Padi 2009) dan tinggi tanaman paling
mendekati deskripsi adalah pada pengkajian di wilayah Cipeundeuy. Menurut
Rahayu et al. (2006), pertumbuhan padi berlangsung cepat mulai umur 21 sampai
dengan 56 hari setelah tanam dan setelah umur 58 pertumbuhan mulai lambat.
Oleh sebab itu, apabila perawatan optimum pada fase tersebut berpeluang untuk
mengoptimumkan fotosintat yang akan dihasilkan dan pertumbuhan tanaman akan
belangsung baik.
Komponen PTT yang menunjang kondisi tersebut antara lain pemupukan
anorganik spesifik lokasi (sesuai rekomendasi hasil analisis tanah), pengairan
berselang dan pembersihan gulma dengan gasrok. Dengan adanya komponen
tersebut pada perlakuan yang digunakan maka ketersediaan hara pada tanah
tersedia optimum dan tidak ada kompetisi tanam padi dengan gulma sehingga
pertumbuhan tanaman menjadi bagus dan tinggi tanaman saat panen menjadi
optimum.
Tabel 3. Rekap uji lanjut duncan untuk karakter tinggi tanaman pada masingmasing lokasi
Perlakuan

Cipatat

Cipeundeuy

Padalarang

----- cm -----

A

84,92 a

90,40 a

83,40 a

B

84,64 a

90,24 a

84,56 a

C

84,72 a

91,16 b

84,52 a

D

84,16 a

90,44 a

85,88 a

E

84,88 a

90,04 a

84,92 a

Rata-rata

84,66

90,46

84,66

Catatan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada satu kolom menunjukan tidak berbeda nyata.
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Perlakuan C dan D merupakan perlakuan dengan tambahan penyiangan
gasrok. Terlihat bahwa tinggi tanaman pada lokasi Cipeundeuy dan Padalarang,
2 perlakuan ini membuat tanaman padi menjadi lebih tinggi dibanding yang lain
(Tabel 3). Namun, secara keseluruhan, perlakuan A sampai E tidak menimbulkan
perbedaan yang nyata pada karakter tinggi tanaman di lokasi Cipatat dan
Padalarang dan hanya berpengaruh nyata pada lokasi Cipeundeuy.
Tinggi tanaman merupakan salah satu karakter vegetatif yang dipengaruhi
oleh faktor pemupukan dan kompetisi penyerapan hara baik kempetisi antar
tanaman atau dengan gulma pada kebanyakan penelitian. Berdasarkan hasil
penelitian Budiarti (2006), komponen pilihan PTT seperti tanam legowo dan olah
tanah sempurna dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman. Penggunaan
gasrok pada perlakuan C dan D akan mempercepat proses penyiangan dalam
luasan lahan dibandingkan manual. Hal ini berdampak pada persaingan perebutan
hara tanah antara tanaman padi dengan gulma. Semakin lama penyiangan, maka
kompetisi penyerapan hara semakin tinggi, akhirnya pertumbuhan tanaman padi
akan terganggu dan menjadi lebih pendek dibanding tanaman padi pada perlakuan
penambahan teknologi penyiangan dengan gasrok.
Jumlah Anakan Produktif/Rumpun
Berdasarkan uji lanjut Duncan perlakuan C pada lokasi Cipeundeuy dan
Padalarang memberikan pengaruh yang nyata dimana jumlah anakan produktif/
rumpun paling tinggi dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan lain. Jumlah
anakan produktif paling banyak yaitu sebanyak 34 anakan/rumpun untuk lokasi
Cipeundeuy dan 26 anakan/rumpun untuk lokasi Padalarang. Jumlah anakan
paling sedikit adalah pada perlakuan E (Tabel 4).
Tabel 4. Rekap uji lanjut duncan untuk karakter jumlah anakan produktif/
rumpun pada masing-masing lokasi
Perlakuan

Cipatat

Cipeundeuy

Padalarang

Anakan/rumpun

A

11.36 a

32.44 b

25.56 a

B

12.88 a

32.08 b

23.68 a

C

13.08 a

34.16 c

26.68 a

D

14.24 b

32.44 b

24.96 a

E

17.64 bc

30.08 a

22.92 a

Rata-rata

13.84

32.24

24.76

Catatan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada satu kolom menunjukkan tidak berbeda nyata.

Perlakuan E merupakan perlakuan cara budidaya berdasarkan teknologi dari
petani. Sistem budidaya yang dilakukan oleh petani adalah sistem tanam tegel,
penamanan bibit >3 batang/lubang, dan pemupukan an-organik tidak spesifik
lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan paket PTT perlakuan A-D lebih
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baik dibandingkan teknologi yang dimiliki petani pada lokasi Cipeundeuy dan
Padalarang akan tetapi tidak berlaku untuk lokasi Cipatat.
Jumlah anakan produktif merupakan komponen hasil yang cukup penting
karena karakter ini selalu berkorelasi positif terhadap hasil gabah/rumpun. Karakter
komponen hasil ini mempengaruhi tingkat hasil gabah, semakin banyak anakan
semakin tinggi hasil padi dicpai (Gunawerdana 1979). Widodo et al. (2004) juga
menyatakan bahwa karakter penciri daya hasil tinggi padi salah satunya adalah
jumlah anakan.
Gabah Hampa/Malai
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa hasil panen dengan cara budidaya
petani (E) memiliki jumlah gabah hampa/malai paling banyak dibandingkan cara
budidaya lainnya. Gabah hampa paling tinggi terdapat di Kecamatan Cipeundeuy
sebanyak 63 gabah hampa/malai. Perlakuan C yaitu cara budidaya dengan
komponen dasar PTT dan komponen pilihan PTT yang lengkap memberikan hasil
gabah hampa paling sedikit (Tabel 5).
Tabel 5. Rekap uji lanjut duncan untuk karakter jumlah gabah hampa/malai pada
masing-masing lokasi
Perlakuan

Cipatat

Cipeundeuy

Padalarang

Gabah hampa/malai

A

27,12 bc

56,00 a

12,84 a

B

20,92 ab

58,20 a

11,88 a

C

16,32 a

37,40 a

11,48 a

D

26,64 bc

62,00 a

13,20 a

E

32,20 c

63,20 a

13,68 a

Rata-rata

24,64

55,36

12,62

Catatan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada satu kolom menunjukan tidak berbeda nyata.

Gabah hampa dapat disebabkan oleh banyaknya gulma disekitar rumpun
dan/atau terdapatnya serangan HPT. Pada dasarnya gabah hampa terjadi sebagai
akibat terganggunya proses pengisian gabah pada fase bunting. Banyak spesies
gulma menghasil zat allelopati yang dapat menimbulkan kerugian dalam budidaya
tanaman yang berakibat pada berkurangnya jumlah dan kualitas hasil panen
(Junaedi et al. 2006). Salah satunya adalah menghambat pertumbuhan tanaman
pada saat pengisian gabah. Terhambatnya pengisian gabah menyebabkan gabah
yang dihasilkan akan hampa. Gulma mengeluarkan zat allelopati, yang pada kadar
yang tinggi dapat mengganggu pertumbuhan tanaman salah satunya menghambat
dalam pengisian gabah pada saat fase bunting. Rice (1984) mengatakan bahwa
gangguan gulma terhadap tanaman budidaya dapat terjadi melalui proses, yaitu
melalui persaingan (kompetisi) dan karena alelopati yang dihasilkan akar gulma.
Proses persaingan terjadi karena dua spesies tumbuhan memerlukan persyaratan
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tumbuh yang sama di dalam lingkungan yang terbatas jumlahnya. Proses alelopati
terjadi karena gulma melepaskan senyawa tertentu yang bersifat toksik yang
disebut alelokemi.
Penggunaan Komponen dasar dan Pilihan PTT yang lengkap menghasilkan
jumlah gabah hampa yang sedikit dan memungkinkan petani akan mendapatkan
hasil panen yang tinggi. Walaupun pada lokasi Cipeundeuy dan Padalarang
menunjukan jumlah gabah hampa antar masing-masing perlakuan tidak berbeda
nyata, namun jumlah gabah hampa paling sedikit dihasilkan dari perlakuan E
dimana pada perlakuan ini komponen dasar PTT diaplikasikan semua begitupun
dengan komponen pilihannya seperti penggunaan bibit muda <21 hari, tanam
bibit 1–3 batang/rumpun, pengairan berselang, penyiangan dengan menggunakan
gasrok, panen tepat waktu serta perontokan sesegera mungkin. Pada dasarnya
gabah hampa terjadi sebagai akibat terhambatnya atau kurang sempurnanya
pengisian gabah. Terhambatnya pengisian gabah karena kurangnya fotosintat yang
dihasilkan atau tidak sampainya fotosintat pada organ malai. Hambatan tersebut
diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, kompetisi gulma dengan tanaman padi,
atau kompetisi antar tanaman padi itu sendiri. Serangan hama seperti penggerek
batang, walangsangit (penghisap gabah), dan hama lain yang menyebabkan gabah
hampa. Penggunaan bibit 1–3/rumpun dapat menurunkan kompetisi penyerapan
unsur hara antar tanaman padi dalam 1 rumpun, sedangkan penyiangan dengan
gasrok dapat menurunkan kompetisi unsur hara tanaman padi dengan gulma.
Dengan menurunnya kompetisi dalam mendapatkan hara tanah maka pengisian
gabah dapat lebih maksimal.
Komponen dasar dan pilihan pada PTT tersebut memungkinkan menurunkan
hambatan tanaman pada proses pengisian gabah. Berdasarkan penelitian
Arafah dan Nasrudin (2003), persentase gabah hampa pada teknik budidaya
dengan menggunakan bibit umur <21 hari lebih sedikit dibandingkan dengan
menggunakan bibit umur >21 hari (28 hari). Hal tersebut disebabkan karena
proses pengisian gabah tidak sempurna. Penggunaan bibit berumur tua dan jumlah
bibit yang banyak untuk 1 rumpun menyebabkan pembentukan anakan yang tidak
serempak sehingga pengisian gabah menjadi tidak sempurna (hampa). Pengaruh
langsung jumlah gabah hampa per malai terhadap hasil bersifat negatif (Gravois
dan Helmes 1992). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Gunarsih dan
Daradjat (2007) dimana gabah hampa/malai berpengaruh nyata dan berkorelasi
negatif terhadap karakter hasil.
Gabah Isi/Malai
Hasil uji lanjut Duncan disajikan pada Tabel 6. Berdasarkan analisis statistik,
perlakuan PTT berpengaruh nyata pada jumlah gabah isi/malai pada lokasi Cipatat
dan Padalarang, sedangkan pada lokasi Cipeundeuy tidak berbeda nyata. Gabah
isi per malai paling banyak dihasilkan pada perlakuan C pada tiap lokasi. Hal ini
menunjukan konsistensi dari perlakuan yang ada.
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Tabel 6. Rekap uji lanjut duncan untuk karakter jumlah gabah isi/malai pada
masing-masing lokasi
Perlakuan

Cipatat

Cipeundeuy

Padalarang

Gabah isi/malai

A

130,08 b

134,20 a

107,84 ab

B

107,60 a

127,00 a

106,04 ab

C

135,68 b

154,20 a

119,19 b

D

120,36 ab

126,40 a

106,68 ab

E

107,52 a

126,80 a

89,70 c

Rata-rata

120,25

133,72

105,89

Catatan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada satu kolom menunjukan tidak berbeda nyata.

Gabah isi tertinggi dihasilkan di lokasi Cipeundeuy pada musim tanam yang
sama. Hal tersebut dikarenakan oleh perbedaan lokasi (kesuburan tanah) dan
budaya petani. Untuk perlakuan yang sama tapi lokasi berbeda, maka hasilnya
akan berbeda. Hal tersebut karena adanya faktor interaksi perlakuan dengan
lokasi. Gabah isi tertinggi sekitar 154 butir/malai pada lokasi Cipeundeuy, 119
butir/malai pada lokasi Padalarang, dan 135 butir/malai pada lokasi Cipatat.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter hasil yang
memiliki rangking stabil pada tiga lokasi pengkajian ada karakter gabah isi.
Karakter ini dapat digunakan sebagai parameter untuk menentukan perlakuan
yang efektif untuk meningkatkan hasil panen. Perlakuan yang paling efektif
adalah perlakuan C karena paket teknologi PTT tersebut menghasilkan jumlah
gabah isi/malai paling tinggi.
Gabah isi merupakan komponen hasil paling penting. Karakter ini merupakan
tujuan utama dari proses produksi tanaman. Menurut Zen (2007), peningkatan
hasil yang dicapai kedua galur tersebut diperoleh dari bobot butir,gabah per malai
dan gabah bernas tinggi. Sehingga semakin tinggi gabah isi/malai maka semakin
tinggi pula hasil panen yang didapat.
Gabah Kering Panen (GKP)
Hasil gabah kering panen untuk tiap perlakuan tidak konsisten pada lokasi
yang berbeda. Gabah kering panen lokasi Cipatat di peroleh hasil tertinggi pada
perlakuan D sebesar 6.67 ton/ha, hasil tertinggi pada lokasi Cipeundeuy diperoleh
pada perlakuan C, sedangkan pada lokasi Padalarang dihasilkan pada perlakuan
A (Tabel 7).
Berdasarkan uji lanjut Duncan, jenis perlakuan yang memberikan hasil
gabah kering tertinggi berbeda-beda pada lokasi berbeda. Hal tersebut diduga
terdapatnya komponen-komponen teknologi spesifik lokasi. Komponen spesifik
lokasi artinya komponen PTT yang bisa berpengaruh signifikan atau mampu
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meningkatkan produksi pada lokasi yang satu tapi belum tentu meningkatkan
produksi pada lokasi lainnya. Begitupun dengan paket komponen teknologi PTT,
paket PTT A (perlakuan A) spesifik untuk lokasi Padalarang karena hasil gabah
kering giling lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. Perlakuan C spesifik untuk
lokasi Cipeundeuy karena secara signifikan hasil gabah kering giling lebih tinggi
dibanding lokasi lainnya. Di lain lokasi yaitu Cipatat, perlakuan spesifik yang
cocok pada lokasi ini adalah perlakuan D.
Tabel 7. Rekap uji lanjut duncan untuk karakter produktivitas GKP pada masingmasing lokasi
Perlakuan

Cipatat

Cipeundeuy

Padalarang

t/ha

A

5,50 a

7,57 b

7,33 a

B

6,33 a

7,60 b

6,73 a

C

6,00 a

8,66 c

6,97 a

D

6,67 a

7,44 b

6,43 a

E

6,33 a

6,80 a

6,47 a

Rata-rata

6,17

7,61

6,79

Catatan : angka-angka yang diikuti huruf sama pada satu kolom menunjukan tidak berbeda nyata.

Pendugaan Komponen Teknologi Spesifik Lokasi
Komponen teknologi yang diperagakan dalam kegiatan demplot/uji coba
tersebut berupa paket teknologi dengan pendekatan PTT padi sawah. Berdasarkan
penelitian dan pengkajian yang diadakan baik oleh balai besar maupun balai
pengkajian teknologi pertanian, komponen teknologi seperti VUB, benih bermutu,
pemupukan berimbang dan spesifik lokasi, pengendalian OPT dengan PHT,
penggunaan bibit muda <21 hari, pengaturan populasi dengan sistem legowo, dan
penggunaan bibit 1–3 batang/rumpun, pengaturan pengairan secara intermiten,
dan pengendalian gulma dengan gasrok telah terbukti berkontribusi dalam
meningkatkan hasil padi sawah.
Berdasarkan komponen-komponen teknologi tersebut, diterapkan beberapa
alternatif pendekatan teknologi PTT padi sawah yang dibedakan sebagai berikut:
1.

Paket Teknologi Model PTT-A, yaitu: VUB, benih bermutu, pemberian
pupuk organik, cara tanam legowo 2:1, pemupukan anorganik spesifik lokasi,
pengendalian OPT dengan PHT, pengelolaan tanah sesuai musim dan pola,
panen tepat waktu dan gabah mudah dirontok, penggunaan bibit >21 hari;

2.

Paket Teknologi Model PTT-B, yaitu: VUB, benih bermutu, pemberian
pupuk organik, cara tanam legowo 2:1, pemupukan anorganik spesifik
lokasi, pengendalian OPT dengan PHT, pengelolaan tanah sesuai musim dan

940

Bandjar et al : Kajian Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Padi Inbrida....

pola,penggunaan bibit muda <21 hari, tanam bibit 1–3 batang/rumpun, panen
tepat waktu dan perontokan gabah sesegera mungkin;
3.

Paket Teknologi Model PTT-C, yaitu: VUB, benih bermutu, pemberian
pupuk organik, cara tanam legowo 2:1, pemupukan anorganik spesifik
lokasi, pengendalian OPT dengan PHT, pengelolaan tanah sesuai musim
dan pola,penggunaan bibit muda <21 hari, tanam bibit 1–3 batang/rumpun,
pengairan berselang, penyiangan menggunakan gasrok, panen tepat waktu
dan perontokan gabah sesegera mungkin;

4.

Paket Teknologi Model PTT-D : VUB, benih bermutu, pemberian pupuk
organik, cara tanam legowo 2:1, pemupukan anorganik spesifik lokasi,
pengendalian OPT dengan PHT, pengelolaan tanah sesuai musim dan
pola,penggunaan bibit muda <21 hari, tanam bibit 1–3 batang/rumpun;

5.

Paket/Cara Petani Model E, yaitu: VUB, benih bermutu, panen tepat waktu dan
prontokan sesegera mungkin. sistem tanam, pemupukan, dan pemeliharaan
sesuai dengan cara petani di lokasi kegiatan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan paket teknologi model
PTT padi sawah inbrida dapat meningkatkan hasil jumlah gabah isi/malai yang
lebih tinggi dibanding dengan penerapan teknologi paket/cara petani di tiga lokasi
pengkajian. Karakter gabah isi/malai biasanya berkorelasi positif terhadap hasil
gabah kering panen (GKP) ton/ha, namun pada hasil pengkajian menunjukan hal
sebaliknya pada lokasi Cipatat. Jumlah gabah isi/malai pada model PTT dibanding
cara petani (Tabel 6) sedangkan GKP-nya tidak berbeda nyata dengan cara petani
(Tabel 7).
Tabel 8. Persentase perbandingan hasil GKP dengan teknologi PTT dibandingkan
teknologi petani
GKP (t/ha)
Perlakuan

Cipatat

peningkatan
peningkatan
peningkatan
dengan E Cipeundeuy dengan E Padalarang dengan E
(%)

(%)

(%)

A

5,50

-13,11

7,57

11,32

7,33

13,29

B

6,33

0,00

7,60

11,76

6,73

4,02

C

6,00

-5,21

8,66

27,35

6,97

7,73

D

6,67

5,37

7,44

9,41

6,43

-0,62

E

6,33

6,80

6,47

Gabah kering panen (GKP) merupakan karakter hasil yang menjadi tujuan
utama yang ingin dicapai oleh petani. Paket teknologi model PTT padi sawah
membuat jumlah gabah isi/malai lebih banyak dibanding teknologi petani, akan
tetapi untuk paket A, B, dan C tidak menghasilkan hasil gabah kering panen
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lebih rendah dibandingkan paket teknologi petani. Hal tersebut diduga akibat
penanganan pascapanen yang tidak optimal. Walaupun panen dilakukan tepat
waktu dan perontokan sesegera mungkin pada paket PTT, namun apabila dalam
pelaksanaannya banyak gabah yang terbuang akibat pelaksanaan komponen
teknologi PTT tidak dilaksanakan secara optimal oleh petani maka hasilnya
(GKP) tidak akan berbeda nyata dengan teknologi yang diterapkan oleh petani
setempat. Hal ini mengindikasikan bahwa komponen teknologi PTT untuk tahap
pasca panen (perontokan sesegera mungkin) tidak dapat optimal dilakukan di
lokasi Cipatat (tidak berpengaruh terhadap hasil GKP). Komponen teknologi PTT
paling optimal dilakukan di lokasi Cipeundeuy dibandingkan dua lokasi lainya
tersebut. Terlihat pada Tabel 8 bahwa paket teknologi PTT dapat meningkatkan
hasil dan keuntungan dibandingkan Paket cara petani yaitu sebesar 11,32% Paket
A, 11,76% Paket B, 27,35% Paket C, dan 9,41% Paket D (Tabel 8).
KESIMPULAN
1.

Perlakuan beberapa pendekatan PTT berpengaruh berbeda-beda pada tiap
lokasi. Pada lokasi Cipatat berpengaruh nyata terhadap karakter gabah
hampa dan gabah isi; pada lokasi Cipeundeuy berpengaruh nyata terhadap
tinggi tanaman, jumlah anakan/rumpun, dan GKP; pada lokasi Padalarang
berpengaruh nyata pada gabah isi.

2.

Penerapan PTT dengan paket C memberikan nilai GKP paling tinggi
dibanding paket lainnya karena paket C menggunakan system pengairan
secara berselang sehingga perakaran tanaman lebih dalam dan aerase tanah
lebih bagus.
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PELUANG PENGEMBANGAN PADI GOGO IP 200
Widyantoro dan Husin M.Toha
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
ABSTRACT
Development Opportunities Of Upland Rice PI 200. Upland rice research
development opportunities PI 200 held in the village of Karang Tengah, sub district
Cilongok, District of Banyumas on 2010 dry season and 2010/2011 rainy season.
The objective of the research are identify areas of potential development of upland
rice cultivation PI 200 and technology alternatives. Implementation of research
using survey methods and demonstration plots in farmers land. The results showed
the development potential based on the delineation of upland rice area PI 200
are the chances of developing upland rice can be increased twice, from one-time
planting in the rainy season into two-times cropping in the rainy season and dry
season. The results adaptation of upland rice varieties the average was 5.5 t/ha on
2010 dry season with a range of 4.0 t/ha (Limboto) to 6.5 t/ha (Situ Patenggang),
and 5.63 t/ha on 2010/2011 rainy season with the range of 4.45 t/ha (Limboto) to
6.30 t/ha (Situ patenggang). Farmers yield of the upland rice average is 5.94 t/ha
on 2010 dry season and 6.13 t/ha on 2010/2011 rainy season. The highest result
achieved on upland rice is varieties Situ Patenggang, followed Towuti, Batutegi,
and Situ Bagendit.
Key words: Upland rice, PI 200, yield.
ABSTRAK
Penelitian peluang pengembangan padi gogo IP 200 dilaksanakan di Desa Karang
Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas pada MK 2010 dan MH
2010/2011 dengan tujuan untuk mengetahui wilayah potensial pengembangan
padi gogo IP 200 dan alternatif budidaya. Pelaksanaan penelitian menggunakan
metode survei dan demplot di lahan petani. Metode survei digunakan untuk
mengetahui deliniasi wilayah potensial pengembangan padi gogo IP 200,
sedangkan metode demplot digunakan untuk mengetahui adaptasi varietas unggul
padi gogo IP 200 berikut kendala pemecahan budidaya padi gogo IP 200. Hasil
penelitian menunjukkan berdasarkan deliniasi wilayah potensial pengembangan
padi gogo IP 200 terdapat peluang pengembangan padi gogo dapat ditingkatkan
menjadi dua kali, dari satu kali tanam pada musim hujan menjadi dua kali tanam
pada musim hujan I dan musim musim hujan II (MK I). Pada wilayah-wilayah
yang mempunyai curah hujan lebih dari 7 bulan basah mempunyai peluang untuk
pengembangan padi gogo IP 200. Hasil uji adaptasi varietas unggul padi gogo ratarata hasil mencapai 5,5 t/ha GKP pada MK 2010 dengan kisaran 4,0 t/ha (Limboto)
sampai 6,5 t/ha (Situ Patenggang), dan 5,63 t/ha GKP pada MH 2010/2011 dengan
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kisaran 4,45 t/ha (Limboto) sampai 6,30 t/ha (Situ Patenggang). Hasil evaluasi
pertanaman VUB padi gogo di tingkat petani, rata-rata hasil mencapai 5,94 t/ha
GKP pada MK 2010 dan 6,13 t/ha GKP pada MH 2010/2011. Dilihat dari segi
varietas, hasil padi gogo tertinggi dicapai pada varietas Situ Patenggang, diikuti
Towuti, Batutegi, dan Situ Bagendit.
Kata kunci: Padi gogo, IP 200, hasil.
PENDAHULUAN
Total luas areal tanam padi gogo di Indonesia sekitar 1,2 juta hektar dengan ratarata hasil rendah, sekitar 2,7 t/ha. Dengan kondisi demikian padi gogo merupakan
porsi kecil baik dari luas tanam maupun produksi padi nasional, yaitu sekitar 10%
untuk luas tanam dan sekitar 5% untuk produksi. Meskipun demikian padi gogo
sangat potensial untuk ditingkatkan produksinya baik melalui peningkatan hasil
maupun perluasan areal. Senjang hasil yang besar antara hasil penelitian (7,2 t/ha)
dengan hasil ditingkat petani (2,7 t/ha) menyediakan peluang untuk meningkatkan
hasil padi gogo pada pertanaman yang telah ada. Sementara itu Indonesia
mempunyai potensi lahan kering sangat luas, diantaranya sekitar 5,1 juta hektar
potensial untuk pertanian tanaman pangan, sedangkan yang telah dimanfaatkan
untuk budidaya padi gogo baru sekitar 1,2 juta ha.
Secara umum, kendala yang dihadapi dalam peningkatan produksi padi di
lahan kering antara lain penyakit blas (Amir dan Kardin 1991; Awoderu 1984;
Roumen 1994), kekeringan, kemasaman tanah, keracunan Al, defisiensi Ca,
Mg, dan P (Partohardjono et al. 1990), gulma, serta naungan pada pertanaman
tumpangsari (Cabuslay et al. 1995; Lubis et al. 1993). Kendala tersebut
intensitasnya beragam menurut wilayah atau kondisi agroekologi setempat. Pada
wilayah beriklim kering kendala utama yang dihadapi adalah kekeringan dan
kesuburan tanah yang rendah, sedangkan pada wilayah beriklim basah kendala
yang dihadapi antara lain: penyakit blas, kesuburan tanah rendah, kemasaman
tanah, serta keracunan dan defisiensi hara. Naungan menjadi kendala utama pada
pertanaman padi gogo sistem tumpangsari, terutama pada padi gogo yang ditanam
sebagai tanaman sela di antara tanaman perkebunan atau hutan tanaman industri
(HTI) muda.
Padi gogo hanya ditanam sekali dalam setahun yaitu pada musim hujan,
sebagian besar areal pertanamannya terpencar dan berada di daerah remot
(aksesibilitas kurang), serta terkait dengan petani miskin. Kondisi demikian
menyebabkan daya tarik yang rendah bagi sektor swasta untuk penyediaan benih,
akibatnya benih padi gogo tidak tersedia di pasar dan varietas unggul padi gogo
yang telah banyak dilepas tidak banyak ditanam petani.
Penyebaran areal pertanaman dan lahan yang potensial untuk perluasan padi
gogo berada pada wilayah beriklim basah. Pada wilayah ini kendala utama yang
dihadapi untuk peningkatan produksi padi gogo adalah penyakit blas dan masalah
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yang berkaitan dengan tanah masam, terutama keracunan Al. Selain itu, karena
tanpa irigasi padi gogo juga rawan kekeringan. Varietas unggul padi gogo yang
toleran keracunan Al, kekeringan, dan tahan penyakit blas sangat diperlukan untuk
mendukung peningkatan produksi padi nasional.
Tanaman padi gogo membutuhkan curah hujan >200 mm/bulan minimal
4 bulan secara berurutan, sedangkan untuk pertanaman padi sawah non irigasi
memerlukan curah hujan >200 mm/bulan sekitar 5 bulan. Secara umum untuk
pertumbuhan tanaman pangan memerlukan curah hujan >100 mm/bulan, minimal
untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi. Lamanya curah hujan di atas
100 mm/bln secara berurutan disebut lamanya periode tanam (Oldeman 1975).
Lamanya periode pertanaman (100 mn < CH > 200 mm) lebih 10 bulan untuk
kawasan Indonesia mencapai lebih dari 75% (Tabel 1). Berdasarkan kebutuhan
pokok minimal untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, bisa diusahakan
2 sampai 3 kali pertanaman setahun. Pertanaman padi gogo dan gogo rancah
sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Pada daerah yang mempunyai bulan
basah >7 bulan berpotensi untuk melakukan 2 kali pertanaman padi gogo. Bulan
basah adalah bulan dimana curah hujan mencapai >200 mm/bulan, sedangkan
bulan kering adalah dimana curah hujan <100 mm/bulan.
Tabel 1. Peluang lamanya periode pertanaman (LPP) pada lahan kering di
Indonesia (Bunting 1981)
LPP
Sumatera
(bulan)

Jawa

Kalimantan Sulawesi Maluku

Irian
Nusa
Indonesia
Jaya Tenggara

.....................………………………………… % …………………………………………………
>10

86

20

91

54

55

86

-

76

8–10

14

37

9

34

26

8

1

14

5–8

-

43

-

12

19

6

47

9

2–5

-

-

-

-

-

-

52

1

Secara umum untuk melaksanakan budidaya padi gogo sangat ditentukan
oleh klas kesesuaian lahan dan dapat digolongkan menjadi 4 klas (Tabel 2).
Untuk klas S1 (sesuai) usaha budidaya tidak memerlukan usaha khusus, hanya
perlu menyesuaikan kebutuhan hara yang seimbang dengan target hasil yang akan
dicapai selain pemeliharaan dari gangguan OPT perlu diperhatikan. Sedangkan
untk klas S2 dan S3, untuk mencapai pertumbuhan dan hasil yang memadai perlu
ada usaha-usaha khusus agar mendekati kepada klas S1 disamping juga perlu
pemeliharaan dari gangguan OPT yang optimal. Sedangkan untk klas S4 sudah
tidak sesuai lagi untuk pelaksanaan budidaya padi gogo.
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Tabel 2. Kreteria kesesuaian lahan untuk pertanaman padi gogo (Bunting 1981)
Kesesuaian peringkat
S1

1,0

0,8

0,6

S2

S3

S4

0,4

 Masa pertumbuhan

(hari)

>120

105–120

95–105

<95

 Rata-rata temperature selama
masa pertumbuhan

(0C)

24-26

26–28
22–24

28–30
20–22

>30
<20

(mm/th)

>1600

 Curah hujan
 Klas drainase tanah (1)
 Tekstur tanah (2)
 Kedalaman perakaran

(cm)

 pH tanah
 Kadar garam tanah
 Ketersediaan hara tanaman

(mm hos/cm)

1300–1600 1000–1300

<1000

4,5

3,2

1,6

7

8–12

6–7
>13

5
>14

1–4
>15–18

>50

41–50

25–40

<25

5,5–6,5

6,6–7,5
5,0–5,4

7,6–8,2
4,5–4,9

>8,2
<4,5

<3

3–5

5,1–6,5

6–6,8

60

43

30

25

(kg/ha)

N
P

16

12

9

7

K

100

60

40

30

N

-

-

-

15

P

-

-

-

5

K

-

-

-

5

 Serapan terangkut

(kg/ha)

Keterangan:
(1)

(2)

Standar kelompok drainase: 1= drainase sangat buruk, 2= drainase buruk, 3= draimase tidak
sempurna, 4= drainase sedang, 5= drainase bagus, 6= drainase agak sempurna, 7= drainase
sempurna.
Standar kelompokan tekstur tanah : 1= gravel, 2= pasir kuarsa, 3= tanah berpasir sedang, 4=
fine sand, 5= pasir berlempung, 6= lempung berpasir, 7= liat, 8= lempung liat berpasir, 9= silt
loam, 10= silt, 11= lempung liat, 12= silty clay loam, 13= liat berpasir, 14= lempung kaolinit,
15= liat berlempung, 16= lempung campuran, 17= lempung montmorilonit berstuktur, 18=
lempung montmorilonit gembur.

Sehubungan dengan pertananan padi gogo sangat tergantung dari sebaran
curah hujan, maka penentuan waktu tanam yang tepat sangat perlu. Pengolahan
tanah sebaiknya dilakukan pada musim kemarau atau awal musim hujan selagi
tanah dalam kondisi lembab. Selanjutnya bila sudah memasuki musim hujan,
tanah diolah lagi sampai siap tanam. Pelaksanaan tanam sebaiknya dilakukan bila
curah hujan sudah mulai mantap dan sebagai batasan jumlah curah hujan sudah
mencapai 60 mm/dekade (10 harian). Penanaman terlalu awal sebelum sebaran
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curah hujan mantap dapat menggagalkan perkecambahan benih. Sebaliknya
penanaman terlambat dapat berakibat buruk, karena kekeringan pada akhir
pertumbuhan atau timbulnya permasalahan hama dan penyakit yang lebih banyak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wilayah potensial
pengembangan padi gogo IP 200 dan alternatif budidayanya.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan penelitian dimulai dari deliniasi wilayah potensial untuk penerapan
budidaya padi gogo IP 200 berupa studi pustaka dan survei untuk menentukan
wilayah-wilayah yang potensial untuk pengembangan budidaya padi gogo IP 200.
Kriteria wilayah utama yang potensial untuk budidaya padi gogo IP 200 antara
lain periode bulan basah yang berurutan 7 bulan atau lebih, dan terdapat areal
pertanaman padi gogo petani yang diusahakan secara tradisional.
Untuk memperkuat hasil deliniasi wilayah potensial pengembangan padi
gogo IP 200 kemudian dilakukan uji coba budidaya padi gogo IP 200. Budidaya
padi gogo IP 200 belum biasa dipraktekkan petani, oleh sebab itu diperlukan
percobaan di wilayah yang memenuhi kriteria dan dengan pengelolaan yang
intensif oleh peneliti. Percobaan budidaya padi gogo IP 200 berupa demonstrasi
plot di lahan petani yang berlokasi di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok,
Kabupaten Banyumas mulai MK 2010 dan MH 2010/2011. Perlakuan yang
diterapkan pada peneliitian ini berupa adaptasi berbagai varietas unggul baru padi
gogo dan berbagai alternatif teknologi budidaya padi gogo IP 200. Varietas yang
digunakan adalah Situ Patenggang, Situ Bagendit, Limboto, Towuti, Batutegi,
Inpago 4, dan Inpago 5. Jarak tanam yang digunakan legowo 2:1 yaitu {(20 x 10)
x 30 cm} dan dosis pupuk yang digunakan adalah 150 kg urea, 200 kg NPK, dan
3 ton pupuk kandang. Pengamatan dilakukan terhadap hasil dan input-ouput yang
dilakukan dengan cara farm record keeping.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deliniasi lokasi untuk pengembangan budidaya padi gogo IP 200
Bedasarkan data sebaran curah hujan untuk Provinsi Jawa Barat-Banten dan
Jawa Tengah terdapat ada lokasi-lokasi yang memungkinkan dilaksanakannya
pertanaman padi gogo IP 200. Untuk validasi kemungkinan penerapannya perlu
di cek lagi pada lokasi yang sebenarnya dimana utamanya adalah bagaimana
kebiasaan petani setempat, kapan waktu tanam sesungguhnya demikian juga
berapa luas hamparannya. Hal yang perlu di validasi lagi adalah tentang paket
budi daya tradisionalnya serta varietas apa yang ditanam petani, apakah mungkin
diganti dengan VUB yang umurnya lebih pendek (kurang dari 100 hari).
Selain melihat sebaran pola hujan bulanan perlu juga diperhatikan sebaran
hari hujan tiap bulannya. Sebaran hari hujan paling tidak harus minimal 3-4 hari.
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Hal ini manjadi pertimbangan dengan harapan paling tidak selama 10 hari berurutan
ada hujan. Masa kritis kekurangan air untuk padi gogo adalah pada pertumbuhan
vegetatif awal atau kurang dari 30 hari. Sedangkan masa kritis selanjutnya adalah
bila tanaman baru memasuki masa generatif awal sampai butir gabah matang susu.
Pada masa vegetatif awal sangat terkait dengan perkembangan akar dan penyerapan
hara tanaman. Adapun masa generatif awal terkait dengan pembentukan butir padi.
Bila butir sudah matang susu tinggal proses pengeringan saja atau butir sudah
masak fisiologis. Uraian lebih jauh untuk penetapan pertanaman padi gogo IP200
masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:
Kabupaten Purwakarta: Awal tanam musim hujan (padi gogo I) disarankan
pada awal Oktober, panen pada awal Februari. Sedangkan tanam padi gogo II
paling lambat awal Maret dan varietas yang dianjurkan adalah varietas umur
pendek atau kurang dari 100 hari.
Kabupaten Subang: Awal tanam musim hujan (padi gogo I) disarankan
pada awal bulan Oktober dan panen diperkirakan jatuh akhir Januari. Sedangkan
untuk pertanaman padi gogo II harus sudah tanam pada akhir Februari. Untuk
keberhasilannya disarankan menanam VUB yang umur pendek atau kurang dari
100 hari. Khusus untuk Kabupaten Subang pengembangan padi gogo IP 200
disarankan pada lokasi selatan Kota Subang.
Kabupaten Bogor: Berdasarkan pola hujan yang ada pertanaman padi gogo
I disarankan pada awal atau pertengahan bulan September dan panen pada bulan
Januari. Sedangkan untuk pertanaman padi gogo II disarankan pada awal bulan
Februari. Khusus untuk pertanaman padi gogo II disarankan menggunakan VUB
yang berumur pendek.
Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur: Berdasarkan pola sebaran hujan
yang ada untuk lokasi sekitar Kecamatan Ciranjang (Cianjur) masih dimungkinkan
untuk penerapan budidaya padi gogo IP 200. Pertanaman musim pertama (padi
gogo I) pada awal bulan September dan panen pada bulan Januari. Pertanaman
kedua (padi gogo II) harus segera dilakukan pada akhir bulan Januari dan panen
jatuh pada bulan akhir April. Untuk keberhasilan penerapan pola ini disarankan
menggunakan VUB umur pendek utamanya untuk penanaman musim kedua.
Kabupaten Sumedang: Untuk lokasi sekitar Kota Sumedang budidaya padi
gogo IP 200 masih memungkinkan untuk diterapkan. Untuk pertanaman musim
pertama (padi gogo I) harus sudah ditanam pada pertengahan bulan September
dan akan panen pada bulan Januari. Untuk mengejar musim tanam kedua (padi
gogo II) pada akhir bulan Januari harus sudah tanam lagi dan akan jatuh panen
pada bulan Mei.
Kabupaten Kuningan: Untuk Kota Kuningan dan sekitarnya budidaya pagi
gogo IP 200 masih dapat dilakukan dengan persyaratan yang cukup kritis, yaitu
harus menggunakan VUB umur pendek (<100 hari) dan toleran kekeringan.
Pertanaman musim pertama (padi gogo I) dilakukan pertengahan bulan September
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dan akan panen awal Januari. Setelah panen pertama dilakukan persiapan untuk
tanam musim kedua (padi gogo II) dan akan panen pada bulan Mei.
Kabupaten Pandeglang: Sebaran bulan basah yang cukup panjang untuk
Kota Pandeglang dan sekitarnya sangat memungkinkan penerapan budidaya padi
gogo IP 200. Pertanaman musim pertama (padi gogo I) dapat dilakukan bulan
September dan akan panen Januari. Sedangkan musim tanam kedua (padi gogo II)
dapat dimulai awal Februari dan jatuh panen pada Mei.
Kecamatan Menes, Pandeglang: Untuk lokasi sekitar Kabupaten Pandeglang
bagian selatan dengan menggunakan data sebaran hujan di Kecamatan Menes
juga masih memungkinkan untuk penerapan budidaya padi gogo IP 200. Awal
tanam musim pertama (padi gogo I) pada pertengahan atau akhir bulan September
dan akan panen bulan Januari. Segera setelah panen musim pertama dilakukan
persiapan tanam musim kedua (padi gogo II), paling lambat minggu kedua bulan
Februari sudah tanam dan panen pada bulan Mei.
Kecamatan Cilongok, Banyumas: Sebaran bulan basah selama 7 bulan di
lokasi ini memungkinkan untuk penerapan budidaya padi gogo IP 200. Awal
tanam musim pertama (padi gogo I) bisa dilakukan pada akhir bulan September
atau awal bulan Oktober dan akan panen pada akhir bulan Januari. Segera setelah
panen musim pertama dilakukan pengolahan tanah untuk persiapan tanam musim
kedua (padi gogo II). Jika berjalan lancar maka awal bulan Februari bisa dilakukan
tanam padi gogo musim kedua dan akan panen pada akhir bulan Mei.
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Gambar 1. Curah hujan di Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Bogor
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Gambar 2. Curah hujan di Kabupaten Ciranjang, Cianjur, Sumedang, dan Kuningan
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Gambar 3. Curah hujan di Kabupaten Pandeglang, Kec.Menes, dan Cilongok,
Banyumas
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2. Uji verifikasi komponen teknologi model PTT padi gogo IP 200
Hasil uji adaptasi varietas unggul padi gogo di Kecamatan Cilongok, Banyumas
(Tabel 3), pada MK 2010 rata-rata hasil mencapai 5,5 t/ha GKP dengan kisaran
4,0 t/ha (Limboto) sampai 6,5 t/ha (Situ Patenggang). Hasil padi gogo pada
MH 2010/2011 tidak jauh berbeda dari hasil musim sebelumnya yaitu rata-rata
mencapai 5,63 t/ha GKP dengan kisaran 4,45 t/ha (Limboto) sampai 6,30 t/ha
(Situ Patenggang). Hasil padi gogo varietas Inpago 4 dan Inpago 5 pada musim
kemarau dan musim penghujan berkisar antara 5,8 sampai dengan 6,0 t/ha GKP.
Hasil evaluasi pertanaman VUB padi gogo yang melibatkan 15 petani
di Desa Karang Tengah, Kecamatan Cilongok, Banyumas rata-rata mencapai
5,94 t/ha GKP pada MK 2010 dan meningkat menjadi 6,13 t/ha GKP pada MH
2010/2011 (Tabel 4). Pengaruh musim tanam juga terlihat pada hasil padi gogo dari
segi varietas, yang mana hasil padi gogo pada musim penghujan lebih tinggi bila
dibandingkan dengan hasil padi gogo pada musim kemarau. Rata-rata hasil padi
gogo varietas Situ Patenggang pada MK 2010 dan MH 2010/2011 paling tinggi
bila dibandingkan dengan varietas padi gogo lainnya, yaitu 6,42 t/ha GKP dan
6,53 t/ha GKP, kemudian diikuti masing-masing oleh varietas Towuti, Batutegi,
dan Situ Bagendit.
Tabel 3. Hasil pertanaman uji adaptasi varietas unggul padi gogo di Desa
Karang Tengah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. MK 2010
dan MH 2010/2011
No.
1
2
3
4
5
6
7

Varietas
Situ Patenggang
Batutegi
Towuti
Situ Bagendit
Limboto
Inpago 4
Inpago 5
Rata-rata

Hasil gabah (t/ha GKP)
MK 2010
MH 2010/2011
6,50
6,30
6,00
5,50
5,50
5,75
5,00
5,60
4,00
4,45
6,00
5,80
6,00
5,50
5,63

Bila dilihat dari rata-rata umum (5,94 t/ha GKP pada MK 2010 dan 6,13
t/ha pada MH 2010/2011), pertanaman padi di tingkat petani masih lebih baik
dibanding pertanaman uji adaptasi yang hanya mencapai 5,50 t/ha GKP pada MK
2010 dan 5,63 t/ha GKP pada MH 2010/2011. Namun demikian sebaran hasil padi
gogo pertanaman tingkat petani cukup lebar yaitu antara 5,0 t/ha GKP sampai
7,5 t/ha GKP pada MK 2010 dan 5,2 t/ha GKP sampai 6,9 t/ha GKP pada MH
2010/2011. Bila diperhatikan pada kondisi riil di lapangan, perbedaan tersebut lebih
banyak disebabkan oleh adanya keragaman tingkat kesuburan tanahnya. Kondisi
lapangan beberapa petani ada yang lahannya sudah terbentuk teras bangku yang
sempurna, ada juga yang masih dalam bentuk teras gulud yang guludannya belum
sempurna. Pada pihak lain ada yang sebelumnya ditanami sayuran dan ada juga
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yang sebelumnya ditanami padi kondisi bera. Lahan bekas pertanaman sayuran
lebih subur dibandingkan lahan yang sebelumnya ditanami padi kondisi bera.
Tabel 4. Hasil pertanaman VUB padi gogo IP 200 tingkat petani di Desa Karang
Tengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. MK 2010 - MH
2010/2011
No. Nama petani

Varetas

Hasil gabah (t/ha GKP)
MK 2010

MH 2010/2011

1

Petani 1

Situ Patenggang

7,40

6,80

2

Petani 2

Situ Patenggang

6,90

6,50

3

Petani 3

Situ Patenggang

7,50

6,30

4

Petani 4

Situ Patenggang

5,30

-

5

Petani 5

Situ Patenggang

5,00

-

6,42

6,53

Rata-rata
6

Petani 6

Towuti

6,30

6,70

7

Petani 7

Towuti

6,00

5,70

8

Petani 8

Towuti

6,20

6,50

9

Petani 9

Towuti

6,10

6,40

10 Petani 10

Towuti

6,30

6,90

11 Petani 11

Towuti

5,80

-

6,13

6,44
5,70

Rata-rata
12 Petani 12

Batutegi

6,00

13 Petani 13

Batutegi

6,10

5,50

6,05

5,60
5,40

Rata-rata
14 Petani 14

Situ Bagendit

5,30

15 Petani 15

Situ Bagendit

5,00

5,20

Rata-rata

5,15

5,30

Total rata-rata

5,94

6,13

3. Analisis usahatani dan respon petani
Komponen biaya usahatani padi gogo yang terbesar adalah biaya upah tenaga
kerja yang berkisar antara 61,48–63,18% dari seluruh biaya total, sedangkan biaya
bahan atau sarana produksi berkisar antara 36,82–38,52%. Pada posisi harga gabah
kering panen Rp.2.650–Rp.2.700/kg, maka total pendapatan bersih usahatani padi
gogo pada musim kemarau 2010 mencapai Rp.8.582.750/ha dan pada musim
hujan 2010/2011 mencapai Rp.8.535.000/ha, sehingga total pendapatan bersih
selama dua musim tanam padi gogo IP 200 adalah Rp.17.117.750/ha/th (Tabel 5).
Nisbah pendapatan kotor dengan total biaya (R/C ratio) padi gogo musim kemarau
2010 adalah 2,15 dan musim hujan 2010/2011 adalah 2,11. Hal ini menunjukkan
usahatani padi gogo pada musim kemarau maupun musim hujan layak di usahakan
dan memberikan keuntungan.
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Nilai R/C ratio saja belum cukup untuk menentukan kelayakan suatu
usahatani, masih diperlukan beberapa nilai kelayakan yang bisa memperkuat
suatu usahatani, seperti efisiensi biaya usahatani dan nilai titik impas produksi.
Efisiensi biaya tertinggi didapat pada usahatani padi gogo musim kemarau 2010
yang mencapai 115,12%. Efisiensi biaya ini memberikan arti bahwa setiap
pengeluaran biaya produksi sebesar Rp.1000, maka akan diperoleh keuntungan
sebesar Rp.115,12. Sedangkan efisiensi biaya usahatani padi gogo pada musim
hujan 2010/2011 mencapai 110,71%.
Jika produksi padi gogo yang diperoleh lebih tinggi dari nilai titik impas
produksi, maka kelebihan produksi tersebut merupakan keuntungan yang diterima
petani. Demikian pula sebaliknya jika produksi padi gogo yang diperoleh lebih
rendah dari nilai titik impas produksi, maka kekurangan produksi tersebut
merupakan kerugian yang ditanggung petani. Berdasarkan perhitungan tersebut
diatas maka nilai titik impas produksi padi gogo pada musim kemarau 2010 dan
musim hujan 2010/2011 berturut-turut adalah 2.761 kg/ha dan 2.909 kg/ha atau
dibawah nilai produksi riel nya yang mencapai 5.940 kg/ha dan 6.130 kg/ha.
Dengan demikian kelebihan produksi padi gogo baik pada musim kemarau 2010
dan musim hujan 2010/2011 tersebut merupakan keuntungan yang diterima petani.
Respon petani pelaksana padi gogo IP 200 di Desa Karang Tengah sangat
beragam dalam menanggapi demplot dan pengembangan padi gogo IP 200.
Beberapa petani ada yang mengkhawatirkan pertanaman padi gogo musim
kemarau 2010, karena takut tidak berhasil berhubung curah hujan yang ada sudah
jauh mulai berkurang apalagi pertanaman padi gogo musim kemarau baru pertama
kali dilakukan oleh petani. Namun ada juga yang menanggapi positif sepanjang
varietas padi gogo yang ditanam berumur genjah dan ada hari hujan serta curah
hujan yang cukup pada masa bunting hingga pengisian, maka padi gogo bisa
berhasil dipanen. Beragam tanggapan petani padi gogo di Desa Karang Tengah
tersebut mencerminkan respon petani yang positif akan keingintahuan petani
dalam menerapkan padi gogo IP 200. Secara umum setelah padi gogo musim
kemarau 2010 bisa berhasil panen, maka petani baru menyadari bahwa sebenarnya
dengan teknologi waktu tanam yang tepat dan didukung varietas padi gogo umur
genjah maka sebenarnya padi gogo bisa ditanam dua kali dalam setahun musim
tanam.
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Tabel 5. Analisis usahatani padi gogo IP 200 per hektar di Desa Karang Tengah,
Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah MK 2010–
MH 2010/2011
Uraian
Jumlah
fisik

MK 2010
MH 2010/2011
Harga
Nilai (Rp) Jumlah fisik Harga (Rp/ Nilai (Rp)
(Rp/satuan)
satuan)

Sarana produksi
Benih
Pupuk: - urea
- NPK
Pupuk kandang
Insektisida:- Cair
- Padat
Fungisida
Biaya sarana prod.

52 kg
210 kg
225 kg
2 ton
2,5 lt
18 kg
1,2 lt
-

7.000
1.650
2.350
450.000
108.000
12.000
100.000
-

364.000
346.500
528.750
900.000
270.000
216.000
120.000
2.745.250
(36,82%)

48 kg
305 kg
215 kg
2 ton
3,2 lt
18 kg
1,2 lt
-

7.500
1.675
2.375
450.000
110.000
12.000
100.000
-

360.000
510.875
510.625
900.000
352.000
216.000
120.000
2.969.500
(38,52%)

Tenaga kerja
Pengolahan tanah
Tanam
Pemupukan
Penyiangan
Penyemprotan
Panen
Biaya tenaga kerja

35 HOK
32 HOK
8 HOK
32 HOK
8 HOK
42 HOK
-

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-

32 HOK
32 HOK
8 HOK
35 HOK
6 HOK
45 HOK
-

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
-

Total biaya
Total penerimaan
Pendapatan bersih
R/C ratio
Efisiensi biaya (%)
TIP (kg/ha)

5.940 kg
-

2.700
-

1.050.000
960.000
240.000
960.000
240.000
1.260.000
4.710.000
(63,18%)
7.455.250
16.038.000
8.582.750
2,15
115,12
2.761

6.130 kg
-

2.650
-

960.000
960.000
240.000
1.050.000
180.000
1.350.000
4.740.000
(61,48%)
7.709.500
16.244.500
8.535.000
2,11
110,71
2.909

Keterangan:
TIP = Titik Impas Produksi

KESIMPULAN
1.

Berdasarkan deliniasi wilayah potensial pengembangan padi gogo IP 200
terdapat peluang pengembangan padi gogo dapat ditingkatkan menjadi dua
kali, dari satu kali tanam pada musim hujan menjadi dua kali tanam pada
musim hujan I dan musim hujan II (MK I). Pada wilayah-wilayah yang
mempunyai curah hujan lebih dari 7 bulan basah mempunyai peluang untuk
pengembangan padi gogo IP 200.
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2.

Hasil uji adaptasi varietas unggul padi gogo rata-rata hasil mencapai 5,5 t/ha
GKP pada MK 2010 dengan kisaran 4,0 t/ha (Limboto) sampai 6,5 t/ha (Situ
Patenggang), dan 5,63 t/ha GKP pada MH 2010/2011 dengan kisaran 4,45 t/
ha (Limboto) sampai 6,30 t/ha (Situ Patenggang).

3.

Hasil evaluasi pertanaman VUB padi gogo di tingkat petani, rata-rata hasil
mencapai 5,94 t/ha GKP pada MK 2010 dan 6,13 t/ha GKP pada MH
2010/2011. Dilihat dari segi varietas, hasil padi gogo tertinggi dicapai pada
varietas Situ Patenggang, diikuti Towuti, Batutegi dan Situ Bagendit.

4.

Nilai R/C ratio usahatani padi gogo IP 200 musim kemarau 2010 adalah
2,15 dengan titik impas produksi 2.761 kg/ha dibawah produksi rielnya
yang mencapai 5.940 kg/ha, sedangkan pada musim hujan 2010/2011 nilai
R/C rationya adalah 2,11 dengan titik impas produksi 2.909 kg/ha dibawah
produksi rielnya yang mencapai 6.130 kg/ha.
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INTRODUKSI VUB PADI SAWAH IRIGASI MH
DI SL-PTT LAMONGAN
Sugiono1), Aming Priyanti2), M. Taufiqurahman2), dan Eli Korlina1)
. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur.
. Penyuluh Pertanian UPT Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1)

2)

ABSTRACT
Improved rice varieties introduction of irrigated lowland in wet season in FSICM Lamongan. The role of lowland rice is essential in need of food especially
rice, because 90% of national production of lowland rice. Assembly of high
yielding varieties of rice with higher yield potential should be made to support
food security. The new development of variety objective of the assessment is
identified with the production, high productivity, resistant to pests and diseases
as a feedback response of farmers adoption of rotation varieties. Introduction of
superior new variety has carried out field location Integrated Crop Management
Field School (ICMFS) Bakalrejo Village, Sugio Subdistrict, Lamongan on rainy
season 2009/2010, altitude 8 meters above sea level, randomized completelyblock
design is used with 3 replications. Treatment of 8 varieties are: Inpari1, Inpari
4, Inpari 7 Lanrang, Inpari 8, Inpari 9 Elo, OM1/Inpari 13, OM2/Inpari 12 and
Ciherang as comparator varieties in and outside ICMFS. Production of dry grain
harvest (DGH) which is equivalent to Ciherang (7.67 tonnes/ha) are OM 1 or
Inpari 13: 8.47 tons/ha, OM2/Inpari 13: 8.08 tons/ha and Inpari 4: 7.92 tonnes/
ha. Inpari 8: 7.71 tonnes/ha, Inpari 1: 7.67 tonnes/ha, and still higher than out of
production ICMFS Ciherang 6.4 tons/ha. Production of varieties with application
ICMFS Ciherang 7.67 tonnes/ha rose 1.27 tonnes/ha, B/C Ratio 1:04, outside
ICMFS the production site 6.4 tons/ha, B/C Ratio 0.94. Variety Inpari 1, Inpari 8,
Inpari 4, OM1/Inpari 13 and OM2/Inpari 12 decent introduction accompanying
Ciherang varieties in rotation varieties for ICMFS because higher production.
OM2/Inpari 12 is foul prone panicle neck/neckblast and stem borer (outs). Farmers
are very good response with the test are Superior New Variety expected to rotation
Ciherang varieties, especially varieties OM1/Inpari 13 because in addition to high
yield and cropping short age unison and age, whereas other varieties are preferred
Inpari 4 and Inpari 1, higher results than Ciherang.
Key words: Improved rice variety, ICMFS, production.
ABSTRAK
Peranan padi sawah sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan
khususnya beras, karena 90% produksi padi nasional dari lahan sawah. Perakitan
varietas unggul padi sawah dengan potensi hasil lebih tinggi harus dilakukan
untuk mendukung ketahanan pangan. Tujuan pengkajian adalah mengidentifikasi
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VUB dengan produksi, produktivitas tinggi, tahan terhadap hama penyakit dan
respon petani sebagai umpan balik adopsi varietas pergiliran varietas. Introduksi
varietas unggul baru (VUB) dilakukan di lokasi sawah kawasan SL-PTT Desa
Bakalrejo, Kecamatan Sugio, Lamongan pada MH 2009/2010, ketinggian tempat
8 meter dari permukaan laut, jenis tanah Grumosol. Penelitian menggunakan
Rancangan Acak Kelompok, 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari 8 varietas: Inpari
1, Inpari 4, Inpari 7 Lanrang, Inpari 8, Inpari 9 Elo, OM1/Inpari 13, OM2/Inpari
12, dan Ciherang sebagai varietas pembanding dilokasi SL-PTT dan luar SL-PTT.
Hasil penelitian diperoleh produksi gabah kering panen (GKP/kadar air 14%)
setara varietas Ciherang (7,67 ton/ha) tertinggi berturut-turut adalah OM 1/Inpari
13 (8,47 ton/ha), OM 2/Inpari 12 (8,08 ton/ha) dan Inpari 4 (7,92 ton/ha). Hasil
Inpari 8 (7,71 ton /ha), Inpari1(7,67 ton/ha), diluar SL-PTT produksi Ciherang
6,4 ton/ha. Produksi varietas Ciherang dengan penerapan SL-PTT (7,67 ton/ha)
naik 1,27 ton/ha, B/C Ratio 1.04, produksi lokasi luar SL-PTT 6,4 ton/ha, B/C
Ratio 0.94. Varietas Inpari 1, Inpari 8, Inpari 4, OM1/Inpari 13 dan OM2/Inpari
12 layak diintroduksi mendampingi varietas Ciherang dalam pergiliran varietas
SL-PTT karena produksi lebih tinggi. OM2/Inpari 12 agak rentan busuk leher
malai/neckblast dan hama penggerek batang (beluk). Respons Petani sangat baik
dengan adanya uji VUB diharapkan untuk pergiliran varietas Ciherang, terutama
varietas OM1/Inpari 13 karena selain hasilnya tinggi, pertanaman serempak dan
umur genjah, sedangkan varitas lain yang disukai Inpari 4 dan Inpari 1 hasil tinggi
dibanding Ciherang.
Kata kunci : VUB, SL-PTT, produksi.
PENDAHULUAN
Operasionalisasi peningkatan produksi padi hingga tahun 2020 diantaranya:
pemanfaatan sumber daya lahan dan air dengan kebijakan PTT (Pengelolaan
Tanaman Terpadu), peningkatan IP (Indek Pertanaman) dan pembukaan lahan
baru. Pemanfaatan sumberdaya teknologi melalui kebijakan, peningkatan
produktivitas, peningkatan stabilitas hasil, penekanan kehilangan hasil pada saat
panen dan pasca panen, penekanan senjang hasil antara tingkat penelitian dengan
tingkat petani dan antar lokasi (Departemen Pertanian 2008)
Penyediaan pangan terutama beras, dalam jumlah yang cukup dan harga
terjangkau tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Selain
merupakan makanan pokok untuk lebih dari 95% rakyat Indonesia, padi juga telah
menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 20 juta rumah tangga petani di pedesaan.
Inovasi teknologi padi yang tersedia saat ini dalam bentuk varietas unggul,
pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT), penanganan panen dan
pasca panen dapat diandalkan untuk mendukung program peningkatan produksi
padi (Departemen Pertanian 2009).
Padi sawah mempunyai peranan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan
pangan khususnya beras, karena 90% produksi padi nasional dari lahan sawah.
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Namun dalam dasawarsa terakhir terjadi pelandaian produktivitas dan produksi
padi, penyebabnya antara lain adalah telah tercapainya potensi hasil optimum
dari varietas unggul baru padi yang telah dikembangkan petani dan menurunya
kesuburan lahan sawah karena eksploitasi terus-menerus tanpa memperhatikan
kelestarian kesuburan tanah, baik fisik maupun kimiawi. Produktivitas padi
memang masih dapat dinaikan namun tidak menambah pendapatan petani. Karena
itu, perakitan varietas unggul padi sawah dengan potensi hasil lebih tinggi harus
dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan (Abdullah et al. 2008)
Dalam upaya kecukupan pangan masyarakat sejak tahun 2007 pemerintah
telah menggulirkan berbagai program diantaranya program Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Sekolah lapang diharapkan akan mampu
mendorong petani untuk lebih mamahami teori dan implementasi Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT). Budidaya PTT bersifat spesifik lokasi dalam arti sesuai
dengan potensi agro ekologis dan sosial ekonomi serta budaya setempat.
Dalam konsep PTT meliputi empat hal yang pokok yaitu: (1) PTT merupakan
suatu pendekatan pengelolaan sumberdaya “LATO”, lahan, air, tanaman dan
organisme, (2) PTT memanfaatkan teknologi pertanian yang sudah dikembangkan
dan diterapkan dengan memperhatikan keterkaitan sinergi antar teknologi, (3)
PTT memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan fisik maupun sosial
ekonomi petani, (4) PTT bersifat partisipatif dimana petani terlibat secara langsung
dalam memilih komponen teknologi yang akan dikembangkan di wilayahnya.
Dalam memahami konsep dan implementasi dibutuhkan suatu sarana yang dapat
secara optimal membantu petani melakukan PTT secara praktis dilapangan,
karenanya dibutuhkan sekolah lapang yang akan mendukung hal tersebut.
Program ini diharapkan akan mampu meningkatkan produksi padi, jagung dan
kedelai sehingga perencanaan swasembada dan swasembada berkelanjutan dapat
tercapai. Peningkatan produktivitas untuk padi non-hibrida dan gogo ditargetkan
0,5–1,0 ton/ha di areal SL-PTT dan 1,0–1,5 ton/ha di areal LL (Laboratorium
Lapang). Padi hibrida ditaksir akan mampu meningkatkan produksi di lokasi SLPTT dan LL masing-masing sebesar 2 ton/ha dan 2,5 ton/ha. Untuk jagung hibrida
ditargetkan peningkatan produktivitas sebesar 2,5 ton/ha (SL-PTT) dan 3 ton/ha
(LL), untuk kedelai targetnya adalah 0,5 ton/ha di lokasi SL-PTT dan LL.
Target peningkatan produktivitas yang dirancangkan akan realistis dan
tercapai dengan catatan adanya dukungan dan komitmen semua pihak yang terlibat
dalam SL-PTT serta implementasi teknologi PTT yang spesifik lokasi. Sebagai
contoh adalah penggunaan varietas unggul baru yang spesifik lokasi akan mampu
meningkatkan produksi antara 5–15%.
Bentuk dukungan dari Badan Litbang Pertanian, dengan penugasan
setiap BPTP harus melakukan pendampingan di 60% lokasi SL-PTT. Bentuk
pendampingan dilakukan dalam berbagai hal seperti: pelatihan petani, pelatihan
petugas pendamping, penyebaran leflet, juknis, pembuatan demplot, bantuan
beberapa benih varietas unggul baru untuk display varietas, pembentukan tim
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teknis SL-PTT dan liaison officer setiap kabupaten, monitoring dan evaluasi
kegiatan SL-PTT, pelayanan teknologi secara langsung dan tidak langsung.
Pada akhirnya keberhasilan SL-PTT bukan hanya ditentukan faktor teknis
seperti budidaya, musim, penerapan teknologi yang sesuai tapi juga ditentukan
oleh faktor non teknis seperti koordinasi antara stake holders dan ketepatan
penyaluran. Oleh karena itu, kegiatan ini dapat berhasil apabila semua orang
dengan ikhlas berkontribusi dan berperan aktif dalam mewujudkan keberhasilan
SL-PTT (Susilawati 2010).
Kendala utama penyakit dalam peningkatan produksi padi adalah penyakit
blas yang disebabkan oleh cendawan Pyricularia oryzae, penyakit yang merusak
daun (leaf blast) pada waktu tanaman masih muda dan leher malai (neck blast)
pada saat tanaman telah berbunga. Penularan berat penyakit ini bisa menyebabkan
gagal penen atau puso. Patogen blas juga sangat dinamis, mempunyai banyak
ras dan mampu membentuk ras baru sehingga dapat dengan cepat mematahkan
ketahanan varietas. Varietas unggul tahan blas akan berubah menjadi peka
(ketahananya patah) setelah ditanam secara luas selama 2–3 musim (Amir dan
Nasution 1995). Pengendaliannya dianjurkan melalui pergiliran varietas atau
menanam varietas yang berbeda dalam satu hamparan.
Kabupaten Lamongan Jawa Timur memiliki luas sawah irigasi teknis di
17.762 ha, setengah teknis 12.385 ha, non PU 18.442 ha dan sawah tadah hujan:
33.268 ha, jumlah menurut jenis pengairan total 88.965 ha dengan produksi
798.705 ton. Menempatkan Lamongan sebagai lumbung padi terbesar di Jawa
Timur lahan sawah terluas, disusul Jember 85.305 ha produksi 775.613 ton dan
Bojonegoro 76.527 ha produksi 693.972 ton (Badan Pusat Statistik Jawa Timur
2009).
Kajian beberapa varietas unggul baru melalui demplot SL-PTT di lahan
sawah irigasi di Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jawa Barat varietas Situ
Bagendit (7,21 t/ha), dan Inpari 3 (7,16 t/ha), sedangkan varietas Ciherang (kontrol)
diperoleh hasil sebesar 6,67 t/ha, dan yang paling rendah Inpari 6 memperoleh
5,49 t/ha. Di Kecamatan Pabuaran, Inpari 3 memperoleh produksi sebesar 7,22 t/
ha, Inpari 6 (6,69 t/ha), sedangkan varietas Ciherang hasilnya 6,77 t/ha. Dari dua
lokasi kajian ini sarannya yaitu: varietas unggul baru yang dilepas pada tahun 2008
seperti Inpari 3 beradaptasi dengan lingkungan di dua kecamatan tersebut dengan
produksi sebesar 7,22 t/ha dibandingkan dengan Ciherang (kontrol) memperoleh
6, 77 t/ha (Djatiharti et al. 2009).
Dari hasil pengkajian potensi hasil VUB dengan PTT, varietas Inpari 2,
Inpari 4, Inpari 5 Merawu dan Mekongga layak dibudidayakan di lahan sawah
intensif pada MK 2 dengan aplikasi pupuk organik dua ton/ha, produksi mampu
meningkat diatas 1 ton/ha dari rata-rata produksi. Dari 10 varietas yang di uji
mampu berproduksi diatas 6 ton/ha gabah kering giling (GKG) dengan kadar air
14%, (Sugiono dan Bambang Pikukuh 2009).
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Untuk menekan kesenjangan hasil tingkat penelitian dengan tingkat petani
dan antar lokasi, dilakukan Pengkajian VUB sebagai pilihan alternatip untuk
pergiliran varietas dari varietas yang sudah ada seperti Ciherang.
Tujuan pengujian adalah mengidentifikasi varietas terhadap produksi,
produktivitas, respon dan tanggapan petani sehingga diperoleh umpan balik dari
varietas-varietas yang berpotensi produksi tinggi dan bisa diadopsi oleh petani
untuk ditanam pada musim mendatang sebagai pergiliran varietas.
BAHAN DAN METODE
Pengujian VUB dilakukan di Desa Bakalrejo, Kecamatan Sugio Kabupaten
Lamongan, ketinggian tempat 8 m dpl, jenis tanah Grumosol, curah hujan
1.896 mm/tahun, jumlah hari hujan 88 hari hujan/tahun dengan 6 bulan basah.
Dilaksanakan pada bulan November 2009 s/d April 2010.
Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok,
tiga ulangan dengan 7 VUB dan Ciherang sebagai pembanding yang banyak
dibudidayakan.
Tabel 1. Varietas yang diuji.
No
1
2
3
4

Varietas
Inpari 1
Inpari 4
Inpari 7 Lanrang
Inpari 8

No
5
6
7
8

Varietas
Inpari 9 Elo
OM1/Inpari 13
OM2/Inpari 12
Ciherang

Keterangan: Sumber Benih VUB dari UPBS BPTP Jatim, varietas Ciherang benih dari toko pertanian
setempat.

Pemberian pupuk organik 2 ton/ha dilakukan setelah pengolahan tanah
pertama, kemudian dilakukan pengolahan tanah kedua dan diratakan. Penanaman
dilakukan dengan sistem tanam jajar legowo {(20 cm x 10 cm) x 40 cm}.
Dosis pupuk yang digunakan 135 kg N/ha, pupuk N yang dipakai urea 200 kg
pedoman kebutuhan memakai BWD dan pupuk NPK 15,15,15 sebanyak 300
kg/ha. Pemupukan pertama/dasar NPK 15,15,15 : 200 kg saat umur tanaman
satu minggu setelah tanam (MST), pemupukan ke dua 4 MST urea 200 dan NPK
15,15,15 dosis 100 kg, pupuk diaplikasi 2 kali karena tanah Grumosol atau tanah
berkapur dan pengalaman petani.
Pengendalian hama penyakit dilakukan sesuai anjuran PHT atau dengan
mempertimbangkan kondisi di lapangan. Pengendalian gulma dilakukan
penyiangan dua kali secara manual. Sumber benih yang dipakai benih sebar dari
BPTP Jawa Timur.
Untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan, data dianalisis menggunakan
analisis ragam (anova), sedangkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh
perlakuan, data diamati dengan uji jarak ganda Duncan (DMRT) pada taraf
kepercayaan 95%.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan anakan produktif tertinggi diperlihatkan varietas Ciherang yang
dominan dibudidayakan petani, namun tidak berbeda nyata dengan Inpari 1, OM2,
Inpari 4, Inpari 9,dan OM1. Jumlah anakan terendah varietas varietas Inpari 7
Lanrang tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 8.
Tanaman tertinggi di lapang adalah OM1/Inpari 13 (115,87 cm) dan Inpari 7
Lanrang (113,63 cm), berbeda nyata dengan Inpari 8, Inpari 1, Inpari 9 Elo, OM2/
Inpari 12, dan Ciherang dengan rata-rata tinggi tanaman berturut-turut 109,3 cm;
107 cm; 106,8 cm; 106,2 cm dan 105,8 cm serta terendah varietas Inpari 4:105,17
cm.
Hasil pengamatan panjang malai terpanjang varietas Inpari 1 (25,5 cm),
Inpari 7 Lanrang (25,47 cm), OM1 (25 cm) dan Inpari 9 (24,9 cm) dan paling
pendek adalah OM2 (22,37 cm) dan Ciherang (23 cm). Jumlah gabah per malai
tertinggi adalah varietas OM2 (135 butir) dan Ciherang (127 butir) tidak berbeda
nyata dengan varietas Inpari 7 Lanrang (123 butir), OM1 (119,7 butir), Inpari 9,
Inpari 1 (105,7 butir) dan Inpari 8 (103,7 butir) jumlah gabah terendah Inpari 4
(93 butir).
Tabel 2. Hasil pengamatan: anakan produktif, tinggi tanaman, panjang malai,
jumlah gabah per malai, umur tanama, bobot 1000 butir dan hasil panen
Varietas
Inpari1
Inpari 4
Inpari 7 Lanrang
Inpari 8
Inpari 9 Elo
OM1/Inpari 13
OM2/Inpari 12
Ciherang
KK

Anakan
Tinggi Panjang
produktif Tanaman malai
12,2 ab
11,8 ab
9,5 c
10,5 bc
11,5 ab
11,5 ab
12,0 ab
13,0 a
7,69

107,0 bc
105,2 c
113,6 a
109,8 b
106,8 bc
115,9 a
106,2 bc
105,8 bc
1,94

25,50 a
23,50 c
25,47 a
23,83 bc
24,87 ab
25,00 a
22,37 d
23,00 cd
2,44

Jml
gabah/
malai
105,7 ab
93,0 b
123,0 ab
103,7 ab
110,0 ab
119,7 ab
135,0 a
127,0 a
2.55

Umur
Bobot Hasil ton/
tanaman
1000 butir ha GKP
(HST)
77,00 b
77,33 b
77,33 b
84,00 a
84,66 a
77,33 b
75,03 c
84,66 a
9,25

29,83 a
29,34 abc
29,28 abc
29,73 ab
29,55 ab
29,21 bc
28,62 d
28,84 cd
1,04

7,67 c
7,92 bc
6,99 d
7,71 c
6,85 d
8,47 a
8,08 b
7,67 c
2,55

Keterangan :
- Angka selajur yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0.05 DMRT.
- Hasil Varietas Ciherang di luar SL-PTT 6.4 ton/ha GKP. HST : hari setelah tanam.
- Umur bibit sampai 35 hari karena tidak ada air (musim hujan mundur)
- HST = hari setelah tanam

Umur tanaman terpendek OM2/Inpari 12 (75 HST) berbeda nyata dengan
semua varietas yang dikaji Inpari 7 Lanrang, Inpari 4, OM1/Inpari 13 dan Inpari
1 (77,33 HST dan 77 HST). Umur terdalam adalah varietas Inpari 9 Elo (86,44
HST), Ciherang (84,66 HST) dan Inpari 8 (84 HST).
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Hasil pengamatan bobot 1000 butir tertinggi varietas Inpari 1 (29,83 gram)
tidak berbeda nyata dengan varietas Inpari 7 Lanrang, Inpari 4, Inpari 9 Elo, Inpari
8 (kisaran bobot 29,73–29,28 gram). Bobot terendah adalah varietas OM2/Inpari
12 (28,62 gram) tidak berbeda nyata dengan Ciherang (28,84 gram).
Hasil pengamatan hama dan penyakit pada VUB yang dikaji ditemukan
adanya serangan busuk pangkal malai atau potong leher malai (neck blast) di skor
5 dan beluk (peggerek batang) di skor 5, terutama Inpari 12/OM2, sedangkan
varietas lain yang di uji tidak muncul serangan hama dan penyakit.
Hasil panen GKP ( gabah kering Panen ) tertinggi adalah OM1 atau Inpari
13 (8,47 ton/ha) berbeda nyata dengan OM2/Inpari 12 (8,08 ton/ha) dan Inpari 4
(7,92 ton/ha). Hasil Inpari 8 (7,71 ton/ha), Inpari 1 (7,67 ton/ha), Ciherang (7,67
ton/ha) dan hasil terendah Inpari 7 Lanrang (6,99 ton/ha) dan Inpari 9 Elo (6,85
ton/ha) berbeda nyata dengan semua varietas yang dikaji. Varietas yang setara dan
lebih tinggi hasilnya dengan varietas Ciherang adalah: Inpari 1, Inpari 8, Inpari
4, OM1/Inpari 13 dan tertinggi OM2/Inpari 12, dari 5 varietas ini layak untuk
mendampingi pergiliran varietas yang telah ada.
Secara keseluruhan dari hasil pengujian varietas yang disenangi petani pada
lokasi pengkajian adalah Inpari 4 dan OM1/Inpari 13 karena hasil tinggi serta
pertanaman di lapang sangat bagus.
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Tabel 3. Analisa usaha tani padi per hektar varietas Ciherang, di Desa Bakalrejo
Kec. Sugio Lamongan MH 2009/2010 luar SL-PTT dan lokasi SL-PTT
No

Uraian

Input
Tenaga kerja
1. Persemaian
2. Pengolahan tanah sampai siap tanam
3. Penanaman
4. Pemeliharaan/penyiangan
5. Panen dan pasca panen
Jumlah A
B Sarana Produksi
1. Benih
2. Pupuk
a. Urea
b. SP-36
c. Phonska
d. ZA

Fisik

Satuan

Non SLPTT (Rp)

SL-PTT
(Rp)

I
A

e.

Organik

II Output Non SL-PTT

Keuntungan
III B/C Ratio

122.500
122.500
485.000
485.000
420.000
500.000
550.000
550.000
1.250.000 1.250.000
2.827.500 2.907.500

50 kg

5.000

250.000

250.000

300 kg
100 kg
200 kg
100 kg

1.200
1.550
1.750
1.050

360.000
155.000
350.000
105.000

300.000
155.000
350.000
105.000

1.000 kg 1.000

3. Insektisida
4. Fungisida
5. PPC dll
Jumlah B
C Pengeluaran dll
a. Sewa tanah
b. Pajak
c. Pengendalian H/P
d. Pengamatan H/P dll
Jumlah C
Input (A+B+C)

Output SL-PTT

7 HOK 17.500
Borongan
42 HOK 10.000
44 HOK 12.500
Borongan

1 liter
1.4 liter
1.5 liter

Per musim
Per musim
Per musim

-

245.000
100.000

-

2.000 x
6.400
2.000 x
7.670

1.000.000

245.000
245.000
504.000
504.000
150.000
150.000
2.119.000 2.759.000
1.500.000 1.500.000
50.000
50.000
100.000
100.000
200.000
1.696.500 1.850.000
6.596.500 7.516.500
12.800.000
15.340.000
6.203.500
0.94

7.823.500
1.04

Keterangan : Harga gabah kering panen (GKP) Rp 2.000/kg.
Hasil panen luar SL-PTT varietas Ciherang rata-rata 6,4 ton/ha (GKP), hasil panen SL-PTT Varietas
Ciherang 7.67 ton / ha (GKP).
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KESIMPULAN
1.

Hasil panen GKP diatas varietas Ciherang (7,67 ton/ha), adalah OM1/Inpari
13 (8,47 ton/ha), OM2/Inpari 12 (8,08 ton/ha) dan Inpari 4 (7,92 ton/ha). Hasil
Inpari 8 (7,71 ton/ha), Inpari 1 (7,67 ton/ha), diluar SL-PTT hasil Ciherang
6,4 ton/ha.

2.

Hasil varietas Ciherang dengan penerapan SL-PTT adalah: 7,67 ton/ha naik
1,27 ton/ha, dengan B/C Ratio 1,04. Sedangkan yang tidak menerapan SLPTT produksi 6,4 ton/ha, B/C Ratio 0.94. SL-PTT layak diterapkan karena
hasil lebih baik.

3.

Varietas Inpari1, Inpari 8, Inpari 4, OM1/Inpari 13 dan OM2/Inpari 12 layak
mendampingi varietas Ciherang dalam pergiliran varietas karena produksi
lebih tinggi. Perlu pemeliharaan lebih intensif untuk OM2/Inpari 12 karena
agak rentan busuk leher malai (neck blast).
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PENGARUH APLIKASI INOVASI PTT
TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI INBRIDA
Hendi Supriyadi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat
ABSTRACT
The Effect of ICM Application on the Yield Improvement of Hybrid Rice.
ICM (Integrated Crop Management) was an effort to maintain or even increase
rice production for a sustainable by taking the available resources with farmers
need and willingness. ICM emphasizes on the experience, desire/willingness, and
ability of farmers as a subject in response to technology based on environment
diversity and farmers need so that the technology accepted easily ICM field
school on inbred rice one of agricultural ministry in order to improve the national
improvement on rice productivity. In 2010, ICM-FS on inbred rice was held as many
as 6,012 units (150,300 hectares) in West Java. The research on ICM component
of inbred rice was conducted to accelerate the technology adoption in farmer and
to find a suitable components of ICM which is specific location. This research was
conducted in Gunungcupu Village, Sindangkasih Sub District, Ciamis Regency on
May to August 2010. This research used randomized completely block design with
5 treatments and replicated 5 times. The inbred rice variety used in this research
was Inpari 4. The research aims were to show the ICM of inbred rice whice has
a superiority and to find ICM component which is suitable for specific location
(based on the environmental condition). The research resulted ICM application
has better yield (8.54 t/ha) than others. ICM application got significantly (8.11 t/
ha) different to conventional/farmers method.
Keywords: ICM, productivitas, inbred rice.
ABSTRAK
Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) padi adalah upaya untuk
mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksi padi secara berkelanjutan
dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kemauan dan kemampuan
petani. PTT menekankan pengalaman, keinginan, dan kemampuan petani
sebagai subjek dalam menyikapi kemajuan teknologi dengan memperhatikan
keanekaragaman lingkungan pertanaman dan kondisi petani sehingga teknologi
menjadi mudah diterima petani. SL-PTT padi inbrida merupakan salah satu
program strategis Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan
produksi padi nasional. Pada tahun 2010 program SL-PTT Padi Inbrida di Jawa
Barat dilaksanakan sebanyak 6.012 unit (seluas 150.300 ha). Agar komponen
teknologi PTT padi inbrida lebih spesifik lokasi dan untuk mempercepat transfer
teknologi oleh petugas lapang ke petani, dilakukan penelitian komponen teknologi

Supriyadi : Pengaruh Aplikasi Inovasi PTT Terhadap Peningkatan Produktivitas....

973

PTT padi inbrida melalui demplot PTT padi inbrida. Kegiatan tersebut salah
satunya dilaksanakan di Desa Gunungcupu, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten
Ciamis. Penelitian dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2010.
Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan 5 perlakuan dan 5
ulangan. Varietas padi inbrida yang digunakan adalah varietas Inpari 4. Tujuan
penelitian adalah untuk memperlihatkan secara visual keunggulan komponen
teknologi PTT padi inbrida kepada pengguna teknologi dan mencari komponen
teknologi PTT padi inbrida spesifik lokasi (sesuai dengan kondisi setempat). Hasil
penelitian adalah dari lima perlakuan yang dicoba ternyata perlakuan PTT padi
inbrida memberikan hasil paling tinggi (8,54 t/ha GKP) dibandingkan dengan
perlakuan lainnya dan berbeda nyata dibandingkan dengan cara petani yang
menghasilkan gabah sebesar 8,11 t/ha GKP.
Kata Kunci: PTT, produktivitas, padi inbrida.
PENDAHULUAN
Pemerintah menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian yaitu;
(a) program ketahanan pangan; (b) program sistem dan usaha agribisnis; dan
(c) program pemberdayaan masyarakat. Prioritas utama tujuan pembangunan
pertanian di Indonesia adalah ketahanan pangan, pengembangkan sistem dan usaha
agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, serta terdesentralisasi (Departemen
Pertanian 2002).
Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai menggulirkan program peningkatan
produksi beras nasional (P2BN) dengan tujuan meningkatkan produksi beras
nasional 2 juta ton. Hal itu akan dapat dicapai melalui peningkatan luas panen,
peningkatan produktivitas, dan peningkatan produksi. Peningkatan produksi
beras (padi) di dalam program P2BN diharapkan dapat dicapai melalui penerapan
berbagai program/kegiatan intensifikasi, diantaranya melalui Sekolah Lapang
Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (SL-PTT). Dalam setiap satuan
unit SL-PTT seluas 25 ha terbagi ke dalam laboratorium lapangan (LL) seluas +1
ha dan wilayah hamparan SL-PTT seluas +24 ha. PTT padi sawah merupakan
suatu usaha untuk meningkatkan hasil padi dan pendapatan petani melalui efisiensi
masukan produksi dengan memperhatikan penggunaan sumberdaya alam secara
bijak. Teknologi usahatani padi spesifik lokasi di dalam PTT dirakit berdasarkan
Kajian Kebutuhan dan Peluang (KKP) atau Pemahaman Masalah dan Peluang
(PMP) sesuai kebutuhan teknologi petani dan karakteristik sumberdaya setempat.
PTT merupakan pendekatan dalam budidaya tanaman yaitu dengan upaya
mengelola lahan, air, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), dan
iklim secara terpadu atau menyeluruh dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Penerapan PTT padi inbrida bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan
pendapatan petani padi serta melestarikan lingkungan produksi (Deptan 2008).
Manfaat dan dampaknya membantu memecahkan masalah pelandaian produktivitas
padi guna meningkatkan stok beras nasional pada kondisi sumberdaya pertanian
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di wilayah petani sesuai dengan masalah yang akan diatasi secara berkelanjutan
(Badan Litbang Pertanian 2008; Sembiring dan Abdulrachman 2008).
Aplikasi PTT didasarkan pada 5 prinsip utama (Badan Litbang Pertanian,
2009), yaitu: (1) partisipatif, petani berperan aktif dalam pemilihan dan pengujian
teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat serta meningkatkan kemampuan
melalui proses pembelajaran, (2) spesifik lokasi, memperhatikan kesesuaian
teknologi dengan lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi petani setempat, (3)
terpadu, sumberdaya tanaman, tanah, dan air dikelola dengan baik secara terpadu,
(4) sinergis atau serasi, pemanfaatan teknologi terbaik dengan memperhatikan
keterkaitan antar komponen teknologi yang saling mendukung, dan (5) dinamis,
penerapan teknologi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan
IPTEK serta kondisi sosial ekonomi setempat.
Pada tahun 2010 program SL-PTT padi inbrida di Jawa Barat dilaksanakan
seluas 150.300 ha (6.012 unit). BPTP Jawa Barat melaksanakan pendampingan
SL-PTT padi inbrida di 18 kabupaten/kota (320 kecamatan) di Jawa Barat.
BPTP memiliki peran sangat strategis dalam mendukung program SLPTT. BPTP merupakan sumber inovasi teknologi bagi petani, sehingga harus
menghasilkan teknologi yang dapat mendorong pencapaian tujuan dan sasaran
peningkatan produktivitas padi nasional. Agar komponen teknologi PTT padi
inbrida lebih spesifik lokasi dan untuk mempercepat transfer teknologi oleh
petugas lapang ke petani, dilakukan penelitian komponen teknologi PTT Padi
Inbrida melalui demplot PTT Padi Inbrida.
Tujuan penelitian adalah untuk memperlihatkan secara visual keunggulan
komponen teknologi PTT padi inbrida kepada pengguna teknologi dan mencari
komponen teknologi PTT padi inbrida spesifik lokasi (sesuai dengan kondisi
setempat).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di Desa Gunungcupu, Kecamatan Sindangkasih,
Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan
Mei sampai dengan Agustus 2010.
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan On-farm participatory
assessment. Pelaksanaan lapang dilaksanakan di lahan petani dalam luasan lebih
kurang 2.500 m2. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Setiap petak perlakuan
berukuran seluas 100 m2. Kelima perlakuan tersebut disajikan pada Tabel 1 dan
tata letak perlakuan disajikan pada Gambar 1.
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Tabel 1. Perlakuan pada penelitian aplikasi PTT Padi Inbrida
No

Perlakuan

1.
2.
3.
4.

A 1+2+3+4+5+6+7+12+ bibit umur
>21 hari
B 1+2+3+4+5+6+7+8+9+12
C 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12
D 1+2+3+4+5+6+7+8+9+11+12

5.

E 1+2+12+cara petani

Komponen PTT
1. Varietas unggul baru (VUB)
2. Benih bermutu dan berlabel
3. Pemberian pupuk organik
4. Pengaturan populasi tanaman (Sistem tanam
Legowo 2:1)
5. Pemupukan anorganik spesifik lokasi
6. Pengendalian OPT dengan PHT
7. Pengolahan tanah sesuai musim dan pola tanam
8. Penggunaan bibit muda (umur <21 hari)
9. Tanam bibit 1-3 batang pe rumpun
10. Pengairan secara efektif dan efisien
11. Penyiangan dengan landak atau gasrok
12. Panen tepat waktu dan gabah segera dirontok

Gambar 1. Tata letak percobaan
I

II

III

IV

V

C

C

C

C

C

A

D

E

D

B

B

B

D

A

E

D

E

A

B

D

E

A

B

E

A

Keterangan: I, II, III, IV, dan V = Ulangan
A, B, C, D, dan E = Perlakuan

Komponen teknologi yang diterapkan dalam PTT dikelompokkan ke dalam
teknologi dasar dan pilihan. Komponen teknologi dasar sangat dianjurkan untuk
diterapkan di semua lokasi padi sawah. Penerapan komponen pilihan disesuaikan
dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan petani setempat.
Komponen teknologi dasar pada PTT padi inbrida adalah: varietas unggul
baru, benih bermutu dan berlabel, pemberian pupuk organik, pengaturan populasi
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tanaman, pemupukan anorganik spesifik lokasi, dan pengendalian OPT dengan
PHT. Komponen teknologi pilihan pada PTT padi inbrida adalah: pengolahan
tanah sesuai musim dan pola tanam, penggunaan bibit muda (umur <21 hari),
tanam bibit 1–3 batang pe rumpun, pengairan secara efektif dan efisien, penyiangan
dengan landak atau gasrok, dan panen tepat waktu dan gabah segera dirontok.
Tahapan kegiatan secara garis besar meliputi persiapan dan pelaksanaan
pengkajian. Persiapan meliputi pemilihan lokasi sekaligus petani yang terlibat
antara lain harus memenuhi kriteria: (1) mewakili variasi kesuburan tanah dari
wilayah yang bersangkutan, (2) aksesibilitas strategis mudah dijangkau untuk
pelaksanaan kegiatan dan kunjungan lapang, dan (3) petani respon dan inovatif
dalam melaksanakan pengkajian. Pelaksanaan pengkajian dimulai dengan
plotting, penyemaian, pengolahan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan
tanaman, sampai dengan panen dan pasca panen. Data dan informasi dikumpulkan
dari hasil pengamatan di lapangan berdasarkan indikator pengamatan yang terdiri
atas pengamatan pertumbuhan tanaman, komponen hasil, dan hasil.
Pengolahan tanah dilakukan secara olah tanah sempurna (OTS) yaitu dengan
menggunakan traktor dibajak dengan kedalaman olah >20 cm. Pembajakan
dilakukan dua kali kemudian dilakukan penggaruan untuk perataan lahan dan
pelumpuran. Bibit padi Varietas Inpari 4 ditanam 1-3 batang per rumpun dengan
jarak tanam 50 x 25 x 12,5 cm (sistem tanam Legowo 2:1). Pemupukan tanaman
yaitu dengan menggunakan pupuk urea 200 kg/ha, SP36 75 kg/ha, dan KCl 75 kg/ha.
Diaplikasikan juga pupuk organik sebanyak 1,5 t/ha. Dosis pupuk itu berdasarkan
acuan bahwa lahan yang digunakan untuk pengkajian tingkat kesuburannya
tergolong sedang. Penyiangan gulma pertama mulai umur 21 HST dengan
menggunakan landak/gasrok. Pengendalian OPT dilakukan secara PHT. Panen
dilakukan saat tanaman mencapai matang fisiologis dan gabah segera dirontok.
Persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan panen adalah: mempersiapkan alatalat panen (yaitu sabit bergerigi, karung, terpal, serta alat-alat untuk pelaksanaan
ubinan). Pelaksanaan panen diawali dengan memanen ubinan yang diambil secara
diagonal sebanyak tiga ubinan. Ubinan dilakukan pada pertanaman padi inbrida
seluas 6 m2.
Berdasarkan data tinggi tanaman padi inbrida pada pengkajian dan peragaan
PTT Padi inbrida di Kabupaten Ciamis semua perlakuan tidak berbeda nyata,
walaupun secara tabulasi perlakuan E menampilkan fenotifik paling tinggi
dibandingkan perlakuan lainnya. Sedangkan jumlah anakan per rumpun perlakuan
C menampilkan paling tinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun pada penelitian aplikasi
PTT Padi Inbrida di Kabupaten Ciamis
Perlakuan

Rerata tinggi tanaman (cm)

Rerata jumlah anakan per
rumpun

A

107,32 a

23,04 a

B

106,76 a

23,64 a

C

107,04 a

34,16 b

D

109,60 a

25,56 a

E

110,20 a

24,56 a

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%
menurut DMRT

Tabel 3. Data komponen hasil dan hasil pada penelitian aplikasi PTT padi
inbrida di Kabupaten Ciamis
Perlakuan

Rerata gabah
bernas per malai

Rerata gabah
hampa per malai
18,80 a

Rerata hasil (t/ha)

A

161,12 b

8,06 a

B

124,08 a

20,64 a

8,16 a

C

164,76 b

15,36 a

8,54 b

D

147,36 ab

35,48 a

8,12 a

E

142,48 ab

14,88 a

8,11 a

Keterangan: Nilai rata-rata yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf nyata 5%
menurut DMRT

Pada komponen gabah bernas per malai, perlakuan C paling baik dalam
menghasilkan gabah bernas, diikuti oleh perlakuan A, D, E, dan B. Sedangkan
pada komponen gabah hampa per malai semua perlakuan tidak berbeda nyata.
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Tabel 4. Analisis usahatani perlakuan rekomendasi dan cara petani
No. Uraian

Perlakuan C (rekomendasi)
Volume

I.

Satuan
(Rp)

Perlakuan E (cara petani)

Jumlah
(Rp)

Volume

Satuan
(Rp)

Jumlah
(Rp)

Sarana
Produksi:
Benih

20 kg

6.000

120.000

30 kg

6.000

180.000

Urea

200 kg

1.250

250.000

200 kg

1.250

250.000

SP36

75 kg

2.000

150.000

150 kg

2.000

300.000

KCl

75 kg

2.000

150.000

150 kg

2.000

300.000

1500 kg

500

750.000

-

Kompos

-

-

-

Score

2l

456.000

912.000

2l

456.000

912.000

Regent

2l

220.000

440.000

2l

220.000

440.000

Furadan

10 kg

11.000

110.000

10 kg

11.000

Jumlah I

2.882.000

110.000
2.492.000

II. Tenaga Kerja
Bajak traktor

1 kali

700.000

800.000

1 kali

700.000

800.000

Persemaian

4 HOK

25.000

100.000

4 HOK

25.000

100.000

Perbaikan
pematang

6 HOK

25.000

150.000

6 HOK

25.000

150.000

Perataaan

8 HOK

25.000

200.000

8 HOK

25.000

200.000

Cabut benih

6 HOK

25.000

150.000

10 HOK

25.000

250.000

Tanam dan
caplak

21 HOK

25.000

525.000

28 HOK

25.000

700.000

Pemupukan

6 HOK

25.000

150.000

9 HOK

25.000

225.000

Penyulaman

3 HOK

25.000

75.000

3 HOK

25.000

75.000

Penyiangan

21 HOK

25.000

525.000

28 HOK

25.000

700.000

6 HOK

25.000

150.000

6 HOK

25.000

150.000

Pengendalian
OPT
Pengairan
Panen

6 HOK

25.000

150.000

6 HOK

25.000

150.000

60 HOK

25.000

1.500.000

60 HOK

25.000

1.500.000

Jumlah II

4.475.000

5.000.000

III. Lain-lain
Sewa lahan

1 ha

2.400.000

2.400.000

1 ha

2.400.000

2.400.000

Pengairan

1 ha

150.000

150.000

1 ha

150.000

150.000

Jumlah III

2.550.000

2.550.000

Total biaya

9.907.000

10.042.000

IV. Hasil
V. Keuntungan

8.540 kg

2.700 23.058.000 8.110 kg

2.700 21.897.000

13.151.000

11.855.000

VI. R/C Ratio

2,33

2,18

VII. B/C Ratio

1,33

1,18
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Berdasarkan hasil panen dari lima perlakuan yang dicoba diperoleh hasil
bahwa perlakuan C menghasilkan gabah kering panen paling tinggi (8,54 t/
ha GKP) dan berbeda nyata dibandingkan dengan perlakuan lainnya termasuk
perlakuan cara petani (perlakuan E) yang menghasilkan gabah kering panen 8,11 t/
ha GKP. Perlakuan C menghasilkan produktivitas paling tinggi karena merupakan
perlakuan aplikasi komponen PTT padi inbrida lengkap. Berdasarkan hasil
analisa usahatani (Tabel 4) perlakuan C menghasilkan BC ratio lebih tinggi (1,33)
dibandingkan dengan perlakuan cara petani (1,18).
KESIMPULAN
Hasil penelitian aplikasi PTT padi inbrida di Desa Gunungcupu, Kecamatan
Sindangkasih, Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa dari lima perlakuan
yang dicoba ternyata perlakuan PTT Padi Inbrida memberikan hasil paling
tinggi (8,54 t/ha GKP) dibandingkan dengan perlakuan lainnya termasuk dengan
perlakuan cara petani yang menghasilkan 8,11 t/ha GKP.
Berdasarkan hasil tersebut dapat direkomendasikan khususnya untuk
wilayah Kabupaten Ciamis bahwa dalam budidaya padi inbrida untuk memperoleh
hasil optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi sebagai
upaya pencapaian swasembada beras nasional harus dilakukan dengan penerapan
komponen PTT Padi Inbrida secara lengkap.
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PENGARUH PEMUPUKAN P TERHADAP PERTUMBUHAN DAN
PRODUKTIVITAS VARIETAS INPARI 1 PADA LAHAN SAWAH
TADAH HUJAN DENGAN STATUS HARA P TANAH RENDAH
DI KABUPATEN SRAGEN
Tota Suhendrata1, dan Kasdi Subagyono2
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
1

2

ABSTRACT
Effects of P Application on Growths and Productivity of Inpari 1 Rice Variety
in Rainfed Rice Fields under Low Status of P in Sragen. The use of phosphate
for improving rice productivity is very crucial, yet its application has not been
addressed to reach a proper efficiency level especially for new introduced high
yielding variety (HYV) of rice in the area with low level of phosphate. The
research was conducted to find the effects of phosphate application on yields and
productivity of new introduced HYV of rice of Inpari 1 in the area with low level
of phosphate under rainfed rice. The research was conducted in rainfed rice fields
of Bendo village, Sukodono sub-district, Sragen regency involving members of
farmer group of Muji Widodo on dry season (DS) 2010. Three levels of phosphate
concentration respectively 25, 100 and 125 kg SP36 per hectare were treated and
the experiment was randomized complete block design with three replications.
The results showed that the effects of phosphate application on plant height and
tillering were not significantly different, but those were significantly different on
productivity of new introduced HYV of rice of Inpari 1. The highest productivity
(6,9 t/ha) that was reached under the level of phosphate concentration of 100 kg
per hectare.
Key words: Phosphate application, phosphate status, rice productivity, rice
variety, rainfed rice fields
ABSTRAK
Pemanfaatan kandungan fosfat (P) tanah secara optimal merupakan strategi
untuk mempertahankan produktivitas lahan sawah dan meningkatkan efisiensi
pemupukan. Pupuk P memegang peranan penting dalam meningkatkan
produktivitas padi disamping pupuk N. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari
pengaruh pemupukan P terhadap pertumbuhan dan produktivitas varietas Inpari 1
pada lahan sawah tadah hujan dengan status hara P rendah di Desa Bendo Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sragen. Penelitian dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan
dengan status hara P tanah rendah milik anggota Kelompok Tani Muji Widodo
pada musim kemarau (MK) 2010. Perlakuan terdiri dari 3 taraf pemupukan P yaitu
25, 100 dan 125 kg/ha SP36 dengan 3 kali ulangan. Hasil penelitian menujukkan
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bahwa taraf pemupukan tidak nyata mempengaruhi pertumbuhan tinggi tanaman
dan jumlah anakan varietas Inpari 1, sedangkan produktivitas varietas Inpari 1
nyata dipengaruhi oleh taraf pemupukan SP36. Produktivitas tertinggi terjadi pada
taraf pemberian pupuk SP36 sebanyak 100 kg/ha yaitu 6,9 t/ha GKG.
Kata kunci: Pemupukan P, status P, produktivitas padi, varietas padi, sawah
tadah hujan
PENDAHULUAN
Lahan sawah tadah hujan merupakan salah satu potensi yang belum dimanfaatkan
secara optimal untuk usaha pertanian terutama tanaman padi. Lahan sawah tadah
hujan sangat layak untuk dipertimbangkan dalam menunjang swasembada beras
berkelanjutan dan ekspor beras. Luas lahan sawah tadah hujan sekitar 28,49%
dari luas lahan sawah Jawa Tengah pada tahun 2009 (BPS Provinsi Jawa Tengah
2010). Berdasarkan peta status P tanah menunjukkan bahwa beberapa lahan sawah
di Jawa Tengah termasuk ke dalam kriteria (1) rendah: Kabupaten Wonogiri
bagian selatan, (2) rendah – sedang: hampir seluruh Kabupaten Rembang,
Blora bagian utara, dan Pati bagian selatan, dan (3) sedang: Kabupaten Demak,
Grobogan, Sragen, Sukoharjo, Boyolali (sebagian), Klaten, Purworejo, Kebumen,
Banyumas dan Cilacap (Puslittanak1998). Hara P diperlukan tanaman sejak awal
pertumbuhan dan bersifat sangat mobil dalam jaringan tanaman. Hara P berfungsi
dalam menunjang pertumbuhan akar, anakan, pembungaan dan pemasakan biji,
terutama bila temperatur udara rendah. Tanaman yang kekurangan hara P lebih
pendek, daun berwarna gelap, anakan sedikit, batang tipis dan jumlah biji per
malai lebih sedikit daripada tanaman normal (Makarim et al. 2003).
Lahan sawah tadah hujan yang berproduktivitas rendah memerlukan
masukan seperti pupuk organik maupun anorganik untuk meningkatkan
produktivitas, tapi penggunaan masukan tinggi bahan agrokimia dalam jangka
panjang justru akan menguras hara dalam tanah dan menimbulkan dampak negatif
bagi lingkungan berupa peningkatan residu bahan agrokimia dalam tanah dan
tanaman (Wihardjaka dan Abdurachman 2007). Wihardjaka dalam Widyantoro et
al. (2009) dengan pengembalian jerami atau pemberian pupuk kandang ke dalam
tanah dapat mengurangi pencucian unsur kalium dalam tanah. Kemudian ditambah
lagi dengan unsur N, P, dan K, terbukti hasil padi meningkat secara nyata. Fosfat
(P) merupakan unsur hara yang sangat penting dalam budidaya pertanian. P adalah
unsur hara penting kedua setelah N, sangat esensial untuk pertumbuhan maupun
produksi. Fosfor berperan dalam berbagai proses yang sangat vital sehingga
defisiensi P dapat menghambat pertumbuhan akar dan bagian atas tanaman serta
menekan pembentukan anakan (Abdulrachman dan Sembiring 2008).
Menurut Dobermann dan Fairhurst dalam Abdulrachman dan Sembiring
(2006), setiap ton gabah membutuhkan sekitar 2,6 kg/ha P. Selanjutnya dikatakan
bahwa hara tersebut dapat diperoleh tanaman dari tanah, air irigasi, sisa tanaman
atau dari pupuk (organik dan atau anorganik) yang ditambahkan. Oleh sebab
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itu, makin tinggi hasil yang diperoleh makin besar hara P yang dibutuhkan dan
sebaliknya. Masalahnya adalah penggunaan pupuk kimiawi secara terus menerus
tidak hanya berpengaruh negatif terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi
menurunkan tingkat efisiensi pemupukan.
Untuk memperoleh hasil yang tinggi dengan pemberian sarana produksi yang
efisien memerlukan cara pengelolaan hara yang tepat dan pengendalian hama dan
penyakit secara terpadu (Makarim et al. 2003). Pengelolaan hara spesifik lokasi
merupakan suatu upaya untuk mewujudkan penyedian hara bagi tanaman secara
tepat, baik jumlah maupun waktu. Cara tersebut digambarkan dalam pendekatan
prescription farming yang mempertimbangkan kebutuhan hara tanaman/varietas,
kondisi tanah atau kapasitas tanah dalam menyediakan hara bagi tanaman, serta
intensitas radiasi surya atau musim yang meningkatkan kemampuan tanaman
menyerap hara (Makarim et al. 1999, Makarim et al. 2000).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tiga taraf
pemupukan P terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah anakan, dan
produktivitas varietas Inpari 1 pada lahan sawah tadah hujan dengan status hara P
tanah rendah.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan dengan status unsur P rendah
di Desa Bendo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen pada musim kering
bulan Juni–Oktober 2010.
Metode Penelitian
Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan 3 kali ulangan. Perlakuan terdiri dari 3 taraf pemupukan P yaitu 25, 100
dan 125 kg SP36/ha (p0, p1 dan p2) dengan 3 kali ulangan. Tanaman indikator
yang digunakan pada penelitian ini adalah padi varietas Inpari 1. Pemupukan
lainnya berdasarkan Permentan No: 40/OT.140/4/2007 yaitu pupuk organik 2 ton/
ha, urea = 275 kg/ha, dan KCl = 30 kg/ha. Pada seluruh perlakuan, padi Inpari
1 menggunakan benih bersertifikat ditanam pada umur muda menggunakan 2–3
batang/tancap dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan jarak tanam 20 cm x
10 cm x 40 cm.
Varietas padi Inpari 1 dapat dipanen pada umur 108 hari setelah sebar (HSS),
tahan terhadap WBC biotipe 2, tahan hawar daun bakteri (HDB) strain III, IV dan
VIII, berdaya hasil tinggi dan mampu berproduksi 10 t/ha GKG dengan rata-rata
7,3 t/ha, dan tekstur nasi pulen. Varietas Inpari 1 merupakan persilangan IR64
dan IRBB-7, merupakan perbaikan dari IR64 atas HDB, dan dilepas tahun 2008
(Suprihatno 2010).
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Parameter yang diamati dan diukur adalah pertumbuhan vegetatif
dan generatif tanaman serta hasil dan produktivitas tanaman. Pengamatan dan
pengukuran parameter tersebut dilaksanakan pada tanaman berumur 21 HST, 45
HST dan saat panen dengan rincian sebagai berikut:
a. Tinggi tanaman dan jumlah anakan diamati pada fase anakan aktif (±21 HST),
saat primordia (±45 HST) dan saat panen. Pengukuran dilakukan pada rumpun
contoh pertanaman sebanyak 5 rumpun pada setiap ulangan perlakuan.
b. Data hasil panen diambil dari setiap petak perlakuan pada 3 titik secara acak
dengan ukuran ubinan 2,4 m x 2,5 m untuk sistem tanam jajar legowo 2 : 1 (20
cm x 10 cm x 40 cm). Gabah hasil ubinan dikonversi ke gabah kering giling
(kadar air 14%) dan produktivitas (t/ha GKG).
Analisis Data
Untuk mengetahui perbedaan pengaruh antar perlakuan dianalisis dengan
analisis varian(Analisys of varians/Anova) dengan tingkat ketelitian 95% dan
bila hasil Anova berbeda nyata dilajutkan dengan uji beda nyata terkecil/BNT
(Sastrosupadi 2000).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Pemupukan SP36 Terhadap Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman padi varietas Inpari 1 pada umur 21 HST berkisar antara 39,5–
42,0 cm pada taraf pemupukan p0, p1 dan p2. Hasil analisis menunjukkan tidak
ada perbedaan yang nyata antara perlakuan pupuk. Tinggi tanaman pada umur 45
HST menujukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan pupuk.
Tinggi tanaman varietas Inpari 1 berkisar antara 64,6 cm–66,9 cm. Tidak terdapat
perbedaan yang nyata antara perlakuan pupuk pada umur tanaman 21 HST,
45 HST dan saat panen. Tinggi tanaman varietas Inpari 1 berkisar antara 91,5
cm–97,0 cm. Hasil pengamatan adanya kecenderungan meningkat sampai taraf
pemupukan 100 kg/ha pada umur 21 HST dan saat panen, tapi terus menurun pada
umur 45 HST (Tabel 1 dan Gambar 1).
Tabel 1. Pengaruh pemupukan terhadap tinggi tanaman varietas Inpari 1 di Desa
Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada MT 3 2010
Perlakuan
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Tinggi tanaman
21 HST

45 HST

Panen

po

39,5 a

66,9 a

91,5 a

p1

41,7 a

65,9 a

95,3 a

p2

42,0 a

64,6 a

97,0 a
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Gambar 1. Pengaruh pemupukan terhadap tinggi tanaman varetas Inpari 1 di
Desa Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada MT 3
2010.
Pengaruh Pemupukan SP36 Terhadap Jumlah Anakan
Jumlah anakan pada umur tanaman 21 HST menunjukkan tidak ada
perbedaan yang nyata antar perlakuan pupuk. Jumlah anakan Inpari 1 berkisar
antara 9,5–10,5 batang/rumpun. Jumlah anakan pada umur tanaman 45 HST
menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan pupuk. Jumlah
anakan Inpari 1 berkisar antara 16,8–17,6 batang/rumpun. Jumlah anakan pada
umur panen menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar perlakuan pupuk.
Jumlah anakan Inpari 1 berkisar antara 12,5–13,7 batang/rumpun. Walaupun
demikian, hasil terlihat cenderung meningkat sampai taraf pemupukan 100 kg/ha
dan menurun pada taraf pemupukan 125 kg/ha (Tabel 2 dan Gambar 2). Jumlah
anakan lebih banyak dihasilkan pada musim penghujan dari pada di musim
kemarau. Pupuk nitrogen lebih banyak dibutuhkan pada musim kemarau untuk
meningkatkan jumlah anakan. Semakin tinggi jumlah nitrogen yang diberikan,
semakin banyak jumlah anakan (Vergara 1995).
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Tabel 2. Pengaruh pemupukan terhadap jumlah anakan varietas Inpari 1 di Desa
Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada MT-3 2010
Jumlah Anakan

Perlakuan

21 HST

45 HST

Panen

po

9,7 a

16,9 a

12,5 a

p1

10,5 a

17,6 a

13,7 a

p2

9,5 a

16,8 a

13,7 a

Jumlah Anakan (batang/rumpun)

18
16
14
12
10

po

8

p1

6

p2

4
2
0
21 HST

45 HST

Panen

Umur Tanaman

Gambar 2. Pengaruh pemupukan terhadap jumlah anakan varetas Inpari 1 di Desa
Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada MT-3 2010.
Pengaruh Pemupukan SP36 Terhadap Produktivitas
Produktivitas varietas Inpari 1 di Desa Bendo Kecamatan Sukodono
menunjukkan ada perbedaan yang nyata antara perlakuan pupuk. Ada perbedaan
yang nyata antara p0 dengan p1, dan p0 dengan p2 tetapi tidak berbeda nyata
antara p1 dan p2. Terdapat kecenderungan bahwa produktivitas meningkat dari
pemupukan p0 ke p1 dan menurun pada pemupukan p2. Produktivitas gabah
kering giling (GKG) Inpari I pada taraf pemupukan p0, p1 dan p2 masing-masing
5,4 t/ha, 6,9 t/ha dan 6,7 t/ha. Dari uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa
dengan penambahan pupuk SP36 sampai taraf 100 kg/ha dapat meningkatkan
produktivitas varietas Inpari 1 (Tabel 3). Terjadi penurunan produktivitas pada
taraf pemupukan 125 kg/ha mungkin dikarenakan tanah sudah jenuh P sehingga
tanaman tidak merespon. Menurut De Datta et al. (1990) sebagian besar hara P
yang diberikan difikasi di dalam tanah sehingga pupuk P yang diberikan hanya
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15–20% yang dapat diserap oleh tanaman. Bila dibandingkan dengan cara
kebiasaan pemupukan petani menunjukkan bahwa produktivitas pemupukan 100
kg/ha SP36 lebih tinggi 0,735 t/ha dari cara kebiasaan pemupukan petani yaitu
6,176 t/ha (Gambar 3).
Tabel 3. Pengaruh pemupukan terhadap produktivitas Inpari 1 di Desa Bendo
Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada MT-3 2010
Perlakuan

Produktivitas (t /ha GKG)

po

5,437 a

p1

6,911 ab

p2

6,706 ab

Produktivitas (t/ha GKG)

7
6
5
4
3
2
1
0
po

p1

p2

Petani

Perlakuan Pemupukan

Gambar 3. Pengaruh pemupukan terhadap produktivitas varetas Inpari 1 di Desa
Bendo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen pada MT 3 2010.
KESIMPULAN
Pada lahan sawah tadah hujan, pemupukan P pada taraf 100 kg/ha SP36 mampu
meningkatkan produktivitas padi yang lebih tinggi. Pada taraf pemupukan P
tersebut produktivitas mencapai 6,9 ton/ha GKG. Pada lahan sawah tadah hujan
dengan status hara P yang rendah, aplikasi pemupukan P pada taraf tersebut sangat
optimal.
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PEMANFAATAN KOMPOS JERAMI DAN PUPUK ANORGANIK
UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PADI VUB
DI SULAWESI SELATAN
Sahardi dan J. Limbongan
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Selatan
ABSTRACT
The Use Of Straw Compost and Organic Fertilizer To Increase Production
Of Modern Rice Variety In South Sulawesi. Utilization of rice straw compost
and anorganic fertilizer to increase rice production of new varieties of Excellence
(VUB) in South Sulawesi. Research conducted new development varieties. Longterm goal of this activity is to increase the productivity of paddy fields through
improved soil fertility with compost utilizing straw as a source of organic material.
Short-term goals to determine the effect of rice straw compost combined with
inorganic fertilizer on the production of VUB. The research was conducted in
the Experimental Research Luwu Mariri North, dated October 14, 2010 Planting
and harvesting January 21, 2011. Fate studied are: (1) compost straw 5 tons of
liquid organic fertilizer + 4 liters/ha, (2) compost straw + 5 ½ tons of urea and
NPK recommendations, (3) compost straw + 5 tons of urea and NPK accordance
recommendation, and (4) urea + NPK appropriate recommendations (Control).
Dose of fertilizer according to recommendations of 180 kg urea + NPK (15:15:15)
200 kg/ha. Experiment arranged in a randomized block design with four
replications. Varieties planted are Inpari 7, planted by a parallelogram legowo 2:1
with a spacing 20 x 10 x 40 cm. The results of the assessment showed that the
highest crop dry grain production is obtained on treatment straw compost 5 t +
180 kg urea + 200 kg/ha NPK which is an average 8.40 t/ha, but only significantly
different to the treatment of hay compost 5 t/ha + liquid organic fertilizer that gives
the results of 7.20 t/ha GKP.
Key Words: Rice, organic and anorganic.
ABSTRAK
Pemanfaatan kompos jerami dan pupuk anorganik untuk peningkatan produksi
padi varietas Unggul Baru (VUB) di Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan
di Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan. Tujuan jangka panjang dari kegiatan
ini adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan sawah melalui perbaikan
kesuburan lahan dengan memanfaatkan kompos jerami sebagai sumber bahan
organik. Tujuan jangka pendek untuk mengetahui pengaruh pemberian kompos
jerami padi yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik terhadap produksi
VUB. Pengkajian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Mariri Kabupaten Luwu
Utara, tanam tanggal 14 Oktober 2010 dan panen 21 Januari 2011. Pelakuan yang
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dikaji adalah: (1) kompos jerami 5 ton + pupuk organik cair 4 liter/ha, (2) kompos
jerami 5 ton + ½ rekomendasi urea dan NPK, (3) kompos jerami 5 ton + urea
dan NPK sesuai rekomendasi, dan (4) urea + NPK sesuai rekomendasi (kontrol).
Dosis pupuk sesuai rekomendasi yaitu 180 kg urea) + NPK (15:15:15) 200 kg/ha.
Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok dengan 4 ulangan. Varietas
yang ditanam adalah Inpari 7 Lanrang, ditanam dengan cara jajar legowo 2:1
dengan jarak tanam {(20 cm x 10 cm) x 40 cm}. Hasil pengkajian menunjukan
bahwa produksi gabah kering panen tertinggi diperoleh pada perlakuan kompos
jerami 5 ton + urea 180 kg + NPK 200 kg/ha yaitu rata-rata 8,40 t/ha, namun hanya
berbeda secara nyata dengan perlakukan Kompos jerami 5 t/ha + pupuk organik
cair yang memberikan hasil 7,20 t/ha GKP
Kata Kunci: Padi, organik dan anorganik.
PENDAHULUAN
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat dan masih terus dilakukan hingga saat ini. Upaya tersebut telah
membuahkan hasil dengan dicapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan
2008. Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut masih ditemukan berbagai
masalah antara lain : (1) adanya gejala pelandaian produksi (levelling off), (2)
konversi lahan-lahan subur menjadi pusat perdagangan, perumahan dan jalan, (3)
konversi usahatani padi menjadi usahatani lainnya yang lebih menguntungkan, (4)
deraan iklim yang tidak menentu, dan (5) kelangkaan pupuk.
Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra penghasil beras di Indonesia
memiliki lahan sawah seluas 587.328 ha dengan luas sawah irigasi 346.840 ha
(59%) dengan tingkat produktivitas yang diperoleh mencapai 4,7 t/ha (Dianas
Pertanian Sulsel 2007). Dengan potensi tersebut, Sulawesi Selatan sudah
merupakan daerah produsen beras terbesar diluar Jawa dan merupakan lumbung
pangan nasional dengan kelebihan beras sebanyak lebih kurang 1,5 juta ton setiap
tahunnya. Kelebihan tersebut didistribusi ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Peran tersebut masih dapat ditingkatkan karena Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan sejak tahun 2009 mencanangkan program surplus 2 juta ton beras. Hal ini
dapat dicapai berdasarkan peluang peningkatan produksi yang masih cukup besar
pada beberapa daerah dan petani ada yang mampu menghasilkan produksi 7–9 t/
ha, sedangkan hasil kajian PTT di Sulawesi Selatan diperoleh produksi antara 6,5–
8,3 t/ha (Arafah et al. 2001, 2002, 2003). Namun, peran tersebut bukan mustahil
berakhir apabila pendapatan dan kesejahteraan petani tidak dapat ditingkatkan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan swasembada
beras dan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan surplus 2 juta ton
beras adalah dengan meningkatkan efisiensi pemupukan (jenis dan dosis pupuk)
terutama penggunaan pupuk organik dan anorganik di lahan sawah semi intensif.
Agar manfaat bahan organik tersebut terwujud, bahan harus diberikan dalam
jumlah yang cukup besar, sekurang-kurangnya 5 t/ha (Karama 1990). Bagi
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petani kecil jumlah besar tersebut menimbulkan kesulitan dalam penyediaan dan
pengangkutannya apalagi jika harus didatangkan dari tempat yang jauh. Limbah
jerami padi yang tersedia secara “In Situ” cukup melimpah dan belum banyak
dimanfaatkan, bahkan hanya dibakar oleh petani. Oleh karena itu penggunaan
dekomposer untuk percepatan pelapukan limbah jerami padi yang tersedia secara
“in situ” perlu dikaji penggunaannya dalam budidaya padi.
Tujuan pengkajian adalah untuk mendapatkan paket teknologi pemupukan
organik dan anorganik spesifik lokasi yang efisien dan efektif serta dapat diadopsi
petani padi. Teknologi pemupukan organik dan anorganik yang dihasilkan dapat
dijadikan sebagai acuan untuk untuk meningkatkan produktivitas padi khususnya
lahan sawah semi intensif di Sulawesi Selatan.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Mariri Kabupaten Luwu Utara,
yang berlangsung dari bulan Oktober 2010 sampai Januari 2011. Ada Empat
perlakuan yang dikaji yaitu:
A. Jerami 5 ton (seluruh jerami dikembalikan) dikomposkan + pupuk cair 4 liter/ha,
B. Jerami 5 ton dikomposkan + ½ rekomendasi urea dan NPK,
C. Jerami 5 ton dikomposkan + rekomendasi urea dan NPK dan
D. Urea + NPK sesuai rekomendasi (Kontrol).
E. (Dosis pupuk sesuai rekomendasi yaitu urea 180 kg di tambah 200 kg/ha NPK
(15:15:15 =Phonska).
Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok dengan 4 ulangan.
Varietas yang ditanam adalah Inpari 7, ditanam dengan cara jajar legowo 2:1
dengan jarak tanam 20 x 10 x 40 cm. Pupuk cair yang digunakan adalah pupuk
cair organic Bio Thank-Q, aplikasi pupuk cair dilakuak 3 kali yaitu; pertama pada
umur tanaman 20 hari dengan takaran 3 cc/liter air, ke dua pada umur tanaman 45
hari dengan takaran 6 cc/liter air dan ke tiga pada umur tanaman 65 hari setelah
tanam dengan takaran 6 cc/liter air.
Seluruh jerami padi dikembalikan ke dalam sawah (diasumsikan setara 5 ton),
jerami tersebut di komposkan secara “In Situ” dengan menggunakan dekomposer
Promi. Promi adalah formula mikroba unggul yang mengandung mikroba
pemacu pertumbuhan tanaman, pelarut hara terikat tanah, pengendali penyakit
tanaman, dan dapat menguraikan limbah organik pertanian/perkebunan. Bahan
aktif Promi adalah mikroba unggul asli Indonesia yang telah diseleksi dan diuji di
Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, yaitu Trichoderma harzianum
DT 38, T. pseudokoningil DT 39, Aspergillus sp, dan mikroba pelapuk. Untuk
pengemposan 5 ton jerami diperlukan 2,5 kg Promi.
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Bahan dan alat yang dibutuhkan pada pelaksanaan pengkajian ini adalah
benih padi, pupuk organik dan anorganik, ember plastik, kertas karton untuk
label dalam dan label luar, kantong plastik ukuran kecil dan besar, karung plastik,
pestisida, meteran, cangkul, hand sprayer, dan lain-lain. Kegiatan lapangan
meliputi persiapan lahan dengan pengolahan tanah, pesemaian, penanaman
tapin, pemupukan, penyiangan, pengenadalian hama/penyakit, serta panen dan
prosessing.
Data yang dikumpulkan meliputi: (1) data agronomi meliputi komponen
pertumbuhan, komponen hasil dan hasil, tingkat serangan hama/penyakit,
pertumbuhan gulma, data iklim, dan (2) analisis usahatani. Data yang terkumpul
dianalisis secara statistik yaitu dengan analisis nilai rata-rata. Analisis keuntungan
usahatani
HASIL DAN PEMBAHSAN
Komponen Pertumbuhan.
Hasil pengamatan tinggi tanaman pada penelitian pemupukan organik dan
anorganik tanaman padi di lahan sawah semi intensif, Sulawesi Selatan dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman pada umur 2 bulan dan saat panen percobaan
pemanfaatan kompos jerami dan pupuk anorganik di Luwu Utara,
Sulsel 2010
Kode

Perlakuan

Tinggi Tanaman (Cm)
Umur 2 bulan

Saat Panen

A

Jerami 5 ton (seluruh Jarami dikembalikan)
dikomposkan + pupuk organik cair 4 liter/ha

62,30 b

91,1 b

B

Jerami 5 ton dikomposkan + 90 kg urea dan 100
kg NPK (15:15:15)

68,20 a

97,2 a

C

Jerami 5 ton dikomposkan + 180 kg urea dan 200
kg NPK (15:15:15)

68,92 a

96,2 a

D

180 kg urea + 200 kg NPK (15:15:15 sesuai
rekomendasi)

67,40 a

96.0 a

1,80

1,78

KK (%)

Ket: Anggka rata-rata pada kolom yang sama dan diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
menurut Uji Duncan pada taraf kepercayaan 95%

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data hasil pengukuran
tinggi tanaman pada umur 2 bulan dan demikian juga tinggi tanaman saat panen,
memperlihatkan adanya pengaruh pemupukan terhadap pertumbuhan tanaman
khususnya tinggi tanaman. Hasil pengukuran tinggi tanaman pada perlakuan
yang diberi pupuk kompos + pupuk cair ternyata lebih kecil dari pada perlakuan
yang diberi kompos + pupuk anorganik ataupun dengan pupuk anorganik saja.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk kompos yang dikombinasi
dengan pupuk anorganik ataupun pupuk anorganik saja, dapat meningkatkan
pertumbuhan tanaman khususnya tinggi tanaman padi. Walaupun perlakuan B,
C, dan D tidak menunjukkan perbedaan tinggi tanaman yang nyata yaitu berturutturut 68,20 cm; 68,92 cm; dan 67,40 cm untuk pengamatan pada umur 2 bulan
dan untuk pengamatan saat panen berturut-turut 97,20 cm; 96,20 cm, dan 96,0
cm, namun ada kecenderungan peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan B dan
C yang artinya ada kecenderungan pupuk kompos yang dikombinasikan pupuk
anorganik dapat meningkatkan tinggi tanaman padi.
Komponen Hasil dan Hasil
Hasil pengamatan komponen hasil (jumlah anakan produktif dan panjang
malai) tersaji pada Tabel 2. Pengamatan jumlah anakan produktif pada setiap
perlakuan, memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan A
dengan perlakuan C, sedangkan perlakuan A, B, dan D secara statistic tidak
berbeda nyata (Tabel 2). Pengamatan panjang malai ternyata tidak terpengaruh
secara nyata dengan kombinasi pemupukan yang dicobakan (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan produktif dan panjang malai tanaman padi
pada percobaan pemanfaatan kompos jerami dan pupuk anorganik di
Luwu Utara, Sulawesi Selatan 2010
Jumalah anakan
produktif

Panjang malai
(cm)

Jerami 5 ton dikomposkan + pupuk organik cair 4
liter/ha

12,7 b

22,5 a

B

Jerami 5 ton dikomposkan + 90 kg urea dan 100 kg
NPK (15:15:15)

13,3 ab

23,2 a

C

Jerami 5 ton dikomposkan + 180 kg urea dan 200 kg
NPK (15:15:15)

15,1 a

22,6 a

D

180 kg urea + 200 kg NPK (15:15:15 sesuai
rekomendasi)

12,9 ab

22,8 a

9,73

2,18

Kode

Perlakuan

A

KK (%)

Ket: Anggka rata-rata pada kolom yang sama dan diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
menurut Uji Duncan pada taraf kepercayaan 95%.

Perlakuan kombinasi pupuk organik dengan anorganik memberikan
pengaruh nyata terhadap jumlah gabah permalai (Tabel 3). Perlakuan C (kombinasi
pupuk organic dan anorganik sesuai rekomendasi) memberikan jumlah gabah
terbanyak yaitu 99,51/malai, hasil tersebut berbeda nyata dengan jumlah gabah
pada perlakuan A dan D. Untuk pengamatan terhadap persentase gabah hampa
diperoleh gabah hampa tertinggi pada perlakuan D dan berbeda nyata dengan
perlakauan C. Sedangkan hasil gabah kering panen dipengaruhi oleh perlakuan
pemupukan, dimana terlihat bahwa pemupukan menggunakan kompos + pupuk
cair memberikan hasil gabah yang lebih rendah yaitu 7,20 t/ha dibandingkan
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dengan perlakuan yang menggunakan pupuk kompos jerami yang dikombinasi
dengan pupuk anorganik sesuai rekomendasi (perlakuan C) yang menghasilkan
8,40 t/ha.
Tabel 3. Rata-rata gabah isi, gabah hampa dan produksi, percobaan pemanfaatan
kompos jerami dan pupuk anorganik di Luwu Utara, Sulawesi Selatan
2010
Kode

Perlakuan

Jumlah
Gabah/
malai

Gabah
Hampa/
malai
(%)

Produksi
GKP
t/ha

A

Jerami 5 ton dikomposkan + pupuk organik cair
4 liter/ha

89,20 b

11,72 ab

7,20 b

B

Jerami 5 ton dikomposkan + 90 kg urea dan 100
kg NPK (15:15:15)

94,60 ab

10,96 ab

7,95 ab

C

Jerami 5 ton dikomposkan + 180 kg urea dan 200
kg NPK (15:15:15)

99,51 a

8,30 b

8,40 a

D

180 kg urea + 200 kg NPK (15:15:15 sesuai
rekomendasi)

87,62 b

13,85 a

7,94 ab

9,21

29,01

18,74

KK (%)

Ket: Anggka rata-rata pada kolom yang sama dan diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata
menurut Uji Duncan pada taraf kepercayaan 95%.

Rendahnya hasil yang dicapai pada Perlakuan A (kompos jerami + pupuk
cair organik) diduga karena rendahnya tingkat kesuburan tanah lokasi percobaan,
terutama kandungan C-organiknya hanya 1,26% (Lampiran 1), padahal kandungan
bahan organic yang ideal adalah sekitar 5%, sehingga dengan pemberian kompos
+ pupuk organic cair diduga belum mampu memenuhi kebutuhan akan hara yang
dibutuhkan tanaman untuk bertumbuh dan berproduksi secara optimal. Kondisi
miskin bahan organik ini menimbulkan banyak masalah, antara lain: efisiensi
pupuk yang rendah, aktivitas mikroba tanah yang rendah, dan struktur tanah yang
kurang baik. Akibatnya produksi padi cenderung turun dan kebutuhan pupuk terus
meningkat (http://isroi.ordpress.com/2009/05/14). Sedangkan tingginya hasil
yang diperoleh pada perlakuan pemberian kompos jerami + pupuk anorganik (180
kg urea + 200 kg NPK Ponska) diduga telah mencukupi kebutuhan hara tanaman
padi untuk bertumbuh dan berproduksi secara optimal.
Dugaan tersebut membuktikanbahwa pupuk organik mempunyai peran yang
sangat penting dalam memperbaiki kesuburan tanah sehingga dapat meningkatkan
produksi padi sawah. Sarief (1986) menjelaskan bahwa pengaruh bahan organik
terhadap sifat fisik tanah memperbaiki aerasi dan drainase, menjadikan tanah
gembur serta memantapkan agregat tanah. Pengaruhnya terhadap kimia tanah
yaitu meninkatkan bahan organik tanah yang mengandung unsure hara makro dan
mikro.
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Tabel 4. Hasil analisis kompos jerami dan pupuk cair
Kandungan
N-Total (%)
P (%)
K (%)
C-organik

Pupuk
Kompos jerami
0,87
0,22
3,36
27,96

Organik cair
0,08
0,12
2,16
1,40

Dari data analisis diatas, kompos jerami memiliki kandungan hara setara
19,33 kg urea, 6,11 kg SP36 dan 56 kg KCl per ton kompos, serta pupuk organik
cair memiliki kandungan hara setara 1,78 kg urea, 3,33 kg SP36 dan 36 kg KCl per
ton pupuk organik cair. Kompos jerami dan pupuk cair organik memiliki potensi
hara dan bernilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu pemenfaatan kompos
jerami oleh petani dapat mengurangu subsidi pupuk dan berpeluang mengurangi
konsumsi pupuk kimia secara nasional. Namun potensi ini masih perlu terus
didorong pemanfaatannya.
Analisis Ekonomi
Data hasil perhitung input-output yang digunakan dan hasil yang diperoleh
selama penelitian berlangsung dapat dilihat pada Tabel 5.
Selama pengkajian ini berlangsung telah dilakukan pengamatan/pencatatan
input dan output seperti pada Tabel 5. Biaya input tertinggi terdapat pada perlakuan
C yaitu Rp.5.173.500, sedangkan biaya input terendah pada perlakuan A yaitu
sebesar Rp.4.00750. Harga gabah kering panen saat percobaan ini di panen adala
Rp.2.700, dengan demikian keuntungan yang diperoleh cukup tinggi. Keuntungan
tertinggi diperoleh pada perlakuan C yaitu sebesar Rp.17.506.500 yang diikuti
perlakuan B yaitu sebesar Rp.17.174.500, sedangkan perlakuan A memperoleh
keuntungan terendah yaitu hanya Rp.15.432.500. Namun demikian R/C ratio
menunjukkan bahwa perlakuan B yang paling layak dengan nilai R/C = 5,0.
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Tabel 5. Data input-output pada percobaan pemanfaatan kompos jerami dan
pupuk anorganik di Luwu Utara, Sulawesi Selatan 2010
Jenis Input/Output

Perlakuan Pemupukan (Rp/ha)
B
C

A

D

Upah (1)
Pesemaian

150.000

150.000

150.000

150.000

Pengolahan tanah

900.000

900.000

900.000

900.000

Perbaikan pematang

200.000

200.000

200.000

200.000

Penanaman

600.000

600.000

600.000

600.000

Pemupukan

250.000

250.000

300.000

105.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Arit

350.000

350.000

350.000

350.000

Dros

350.000

350.000

350.000

350.000

Angkutan

300.000

300.000

300.000

300.000

Jemur
Bahan-bahan (2)

100.000

100.000

100.000

100.000

Benih

162.500

162.500

162.500

162.500

Pupuk

-

383.000

766.000

766.000

Kompos

300.000

250.000

250.000

-

Pestisida

200.000

200.000

200.000

200.000

75.000
4.007.500

75.000
4.290.500

75.000
5.173.500

75.000
4.328.500

Pengendalian hama

Karung
Jumlah input (1+2)
Output
Produksi GKG (t/ha)
Harga gabah (Rp/kg)
Jumlah output (Rp)
Keuntungan (Rp/ha)
R/C

7,20

7,95

8,40

7,94

2.700
19.440.000
15.432.500
4,85

2.700
21.465.000
17.174.500
5,00

2.700
22.680.000
17.506.500
4,38

2.700
21.438.000
17.109.500
4,95

KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Penggunaan pupuk kompos yang dikombinasi dengan pupuk anorganik,
cenderung meningkatkan pertumbuhan tanaman khususnya tinggi tanaman,
dan jumlah anakan tanaman padi.

2.

Pupuk kompos yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik sesuai
rekomendasi di kabupaten luwu utara dapat bemberikan hasil 8,40 ton GKP,
dengan pendapatan sebesar Rp.17.506.500 per ha.

3.

Pupuk kompos yang dikombinasikan dengan ½ takaran rekomendasi pupuk
anorganik di kabupaten Luwu Utara dapat bemberikan hasil 7,95 ton GKP,
dengan pendapatan sebesar Rp.17.174.500 per ha, dengan nilai R/C yang
paling tinggi yaitu 5,0.

996

Sahardi dan Limbongan : Pemanfaatan Kompos Jerami dan Pupuk Anorganik....

4.

Pembuatan pupuk kompos secara “In Situ” sebaiknya menggunakan
decomposer yang pada saat pengomposan tidak perlu dibolak balik, guna
menghindari biaya pengangkutan.

5.

Kompos Jerami dan pupuk organik cair memiliki potensi hara dan bernilai
ekonomi yang sangat besar, namun potensi ini masih perlu terus didorong
pemanfaatannya.
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Lampiran 1. Hasil analisis tanah lokasi percobaan
No.
1

2

3

Sifat Tanah
Tekstur
Pasir (%)
Debu (%)
Liat (%)
pH H2O
pH KCl
Bahan Organik
C-Organik (%)
N-Total (%)
C/N Ratio
P2O5 (mg/100 g)
K2O (mg/100 g)
Nilai Tukar Kation
Ca (me/100 g)
Mg (me/g)
K (me/100 g)
Na (me/100 g)
Jumlah (me/100 g)
KTK (me/100 g)
KB (%)
Fe-Total (%)
Fe-Tersedia (ppm)

Hasil Analisis
23
58
19
5,0
4,0
1,26
0,12
11
19
7
1,61
1,35
009
0,82
3,87
8,28
45
1,20
70

Lampiran 2. Hasil Analisi Laboratotium Kompos Jerami dan Pupuk organic cair
yang digunakan pada percobaan ini, 2011
Kandungan Bahan
N- Total (%)
P (%)
K (%)
Kadar air
pH
C - Organik
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Pupuk
Kompos jerami
0,87
0,22
3,36
1,37
27,96

Organik cair
0,08
0,12
2,16
4,48
1,40
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PENGARUH SISTEM TANAM DAN MACAM BAHAN ORGANIK
TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL PADI SAWAH DI DAERAH
KUALA CINAKU KABUPATEN INDRAGIRI HULU RIAU
Yunizar dan Ali Jamil
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
ABSTRACT
Effect Of Planting Sistem And Kinds Of Organic Materials On The Growth
And The Yield Of Irrigated Rice At Kualu Cinaku, Indragiri Hulu District,
Riau. Had been carried out and yield of low land rice during the wet season 2008
in Kuala Cinaku Indragiri Hulu, Riau. Soil type is ultisol activity location. The
climatological tyre was type B1 (Oldeman 1979), in which nine consecutive
months of the wet months (CH >200 mm) and less than 3 consecutive dry months
(CH <100 mm). The research objectives were to study influence of planting sistems
and kind of organik matter on the growth and the yield of irrigated rice in the area
of Kuala Cinaku, Indragiri Hilir Riau. The research design was Randomized Block
Design with two factors. Factor I is planting systems such as square; (1) 20 cm x 20
cm, (2) legowo 2:1 and (3) legowo 4:1. Kinds factor II of organik materials as, was
consists of: (1) compost Mucuna 2 t/ha, (2) compost Flamengia 2 t/ha, (3) compost
straw corn 2 t/ha. and (4) manure. Results showed there were interactions between
cropping sistems and types of organik materials to the number of productive
tillers and the yield. Combination treatment of legowo 2:1 with manure gained the
highest yield (5.4 t/ha). While the lowest results obtained from the combination
of legowo 4:1 and compost Flamengia. Cropping sistems also affect plant height
and number of tillers. Planting sistem of legowo 2:1 effected on the plant height
and number of tillers, while the kinds of organik material effected on plant height,
number of tillers, and yield. Manure gave the best in plant height and number of
tillers.
Keywords: Planting systems, organik matter,irrigated rice.
ABSTRAK
Telah dilaksanakan penelitian lapang pengaruh sistem tanam dan macam bahan
organik terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah pada MH 2008 di Kuala
cinaku Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Jenis tanah lokasi kegiatan adalah ultisol.
Secara klimatologis lokasi termasuk tipe iklim B1 (Oldeman 1979), dimana 9
bulan berturut-turut merupakan bulan basah (CH >200 mm) dan kurang dari 3
bulan kering berturut-turut (CH <100 mm). Tujuan penelitian untuk mempelajari
pengaruh sistem tanam dan bentuk bahan organik terhadap pertumbuhan dan
hasil padi sawah di daerah Kuala Cinaku Riau. Penelitian disusun berdasarkan
Rancangan Acak Kelompok dengan 2 faktor. Faktor I adalah sistem tanam
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terdiri dari; (1) jarak tanam 20 cm x 20 cm; (2) jajar legowo 2:1 dan (3) jajar
legowo 4:1. Faktor II macam bahan organik terdiri dari; (1) kompos Mucuna 2 t/
ha; (2) kompos Flamengia 2 t/ha; (3) kompos jerami tanaman jagung 2 t/ha. dan
(4) kotoran sapi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat interaksi antara sistem
tanam dan macam bahan organik terhadap jumlah anakan produktif dan hasil padi
sawah. Kombinasi perlakuan sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan kotoran sapi
memberikan hasil tertinggi (5,4 t/ha), sedangkan hasil padi terendah didapatkan
dari kombinasi sistem jajar legowo 4:1 dengan pemberian Flamengia. Sistem
tanam juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah anakan. Sistem
tanam jajar legowo 2:1 memberikan tinggi tanaman dan jumlah anakan terbaik,
sedangkan macam bahan organik berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah
anakan, dan hasil. Bahan organik kotoran sapi memberikan tinggi tanaman, jumlah
anakan, dan hasil terbaik dibanding bahan organik lainnya.
Kata Kunci : Sistem tanam, bahan organik, padi sawah.
PENDAHULUAN
Padi merupakan bahan makanan pokok penduduk Indonesia dan merupakan
komoditas strategis yang penanganannya tetap mendapat prioritas utama dalam
pembangunan pertanian. Upaya peningkatan produksi padi ini dilakukan secara
ektensifikasi melalui perluasan areal sawah maupun intensifikasi melalui perbaikan
budidaya. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai permasalahan baru
mulai timbul. Pada beberapa tahun terakhir ini, laju peningkatan produksi padi
tidak mencapai tingkat yang diharapkan dan mulai terlihat gejala kejenuhan
teknologi yang diidentifikasi dengan adanya pelandaian produktivitas. Di pihak
lain luas areal persawahan semakin berkurang setiap tahunnya. Untuk mengatasi
hal tersebut, perlu dilakukan salah satunya sistem tanam untuk meningkatkan
produksi dan efisien penggunaan lahan.
Sistem jajar legowo (tajarwo) merupakan sistem tanam yang memperhatikan
larikan tanaman sistem tanam jajar legowo merupakan tanam berselang seling
antara 2 atau lebih baris tanaman padi dan satu baris kosong. Tujuannya
agar populasi tanaman/ha dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan
(Suriapermana dan Syamsiah 1994). Keuntungan dari sistem tanam jajar legowo
ini adalah menjadikan semua tanaman atau lebih banyak tanaman menjadi tanaman
pinggir. Tanaman pinggir akan memperoleh sinar matahari yang lebih banyak dan
sirkulasi udara yang lebih baik, memperoleh unsur hara yang lebih merata serta
mempermudah pemeliharaan tanaman (Mujisihono dan Santosa 2001).
Mulai tahun 1982 peningkatan produksi padi tidak sejalan dengan
meningkatnya penggunaan pupuk. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan
efisiensi penggunaan pupuk untuk padi, dimana kenaikkan produksi pada satuan
pupuk semakin menurun.
Berbagai analisis dan asumsi terjadinya penurunan efisiensi pemupukan
yang ditandai dengan gejala stagnasi peningkatan produksi disebabkan oleh
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terkurasnya unsur hara lain akibat pemupukan N dan P yang berlebihan, sehingga
terjadi ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah. Untuk mengatasi hal tersebut
telah diterapkan konsepsi pemupukan berimbang (Fagi dan Makarim 1990).
Konsepsi pemupukan berimbang menyarankan agar dalam budidaya padi tidak
hanya pupuk N dan P saja, tetapi perlu dipupuk K, S, dan unsur mikro serta
pemberian bahan organik.
Rendahnya hasil tanaman pangan di tingkat petani di provinsi Riau antara
lain disebabkan oleh sebahagian besar pertanaman diusahakan pada lahan dengan
tingkat kesuburan rendah, bereaksi masam, pengelolaan tanaman dan lingkungan
belum sesuai dengan konsep keberlanjutan sistem usahatani (Subandi et al. 1988).
Kesuburan tanah memberikan kontribusi sebesar 55% terhadap produksi
tanaman (Gunarto 2007). Pada lahan yang diusahakan secara intensif menyebabkan
kadar bahan organik tanah, terutama kesuburan biologi dan fisik tanah menurun
drastis. Pengembalian kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penambahan
organik berbentuk kompos, pupuk kandang, dan pupuk hijau.
Penambahan bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi
tanah. Menurut Materechera dan Mehuys (1991), penambahan pupuk kandang
menambah kandungan organik karbon, menambah kapasitas menahan air, dan hasil
tanaman termasuk biomas dan biji. Bahan organik berfungsi sebagai pengompleks
unsur hara, pengendali logam, dan residu bahan kimia di tanah (Kumada 1987).
Bahan organik dalam budidaya tanaman padi atau jagung dapat bersinergi dengan
komponen lainnya dalam memacu pertumbuhan tanaman sehingga mengurangi
biaya produksi.
Tujuan penelitian untuk mempelajari pengaruh sistem tanam dan bentuk
bahan organik yang diberikan terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah di
daerah Kuala Cinaku, Provinsi Riau
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada musim hujan (MH) 2008 di Desa Kuala Cinaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Jenis tanah lokasi kegiatan adalah tanah
ultisol. Secara klimatologis lokasi termasuk tipe iklim B1 (Oldeman), dimana
9 bulan berturut-turut merupakan bulan basah (CH >200 mm) dan kurang sari
3 bulan kering berturut-turut. (CH <100 mm). Penelitian disusun berdasarkan
Rancangan Acak Kelompok dengan dua factor. Faktor I adalah sistem tanam
terdiri dari (1) jarak tanam 20 cm x 20 cm, (2) jajar legowo 2:1, dan (3) Jajar
legowo 4:1. Factor II adalah macam bahan organik yang terdiri dari (1) kompos
Mucuna 2 t/ha, (2) kompos Flamengia 2 t/ha, (3) kompos jerami tanaman jagung
2 t/ha, dan (4) kotoran sapi 2 t/ha
Bibit ditanam pindah dari persemaian setelah berumur 21 hari. Sistem tanam
jajar legowo 2:1 terdiri atas dua barisan tanaman (jajar 2) dengan jarak 10 cm,
jarak tanam dalam barisan lebih rapat yaitu 10 cm dan 20 cm antar barisan, baris
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ke 3 dikosongkan selebar 40 cm. Sedangkan untuk sistem tanam jajar legowo 4:1
terdiri dari 4 baris ( jajar 4) dengan jarak 20 cm antar barisan, sedangkan jarak
tanam pada dua barisan pinggir (baris terluar) dalam barisan adalah 10 cm. Jarak
tanam antar empat baris tanaman adalah 40 cm.
Pemupukan urea dilakukan bertahap yaitu 7, 21, dan 45 HST sedangkan SP36
diberikan pada saat tanam dan pupuk KCl diberikan dalam dua kali pemberian,
yaitu saat tanam dan 45 HST.
Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum,
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 1.000
butir dan hasil gabah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Tanah
Keasaman tanah yang dipergunakan dalam kegiatan ini agak masam (pH 4,9),
C-organik rendah (1,83%), C/N ratio juga rendah (10), jadi bahan organiknya
sudah matang, terlihat juga kadar N nya sangat rendah (0,19%). Kadar fosfor
potensial juga rendah (21%), dan kadar K2O potensial juga sangat rendah dengan
basa basanya juga sangat rendah, dengan kejenuhan basa (KB) 17% dan KTK
rendah 18,54 cmol(+)/kg. Aluminium dapat dipertukarkan cukup tinggi yaitu 3,78
cmol(+)/kg, dan unsur mikro Fe, Mn, Cu, dan Zn sangat rendah (Tabel 1.). Tanah
yang seperti ini sangat perlu perbaikan kemasaman tanah dengan mengurangi atau
menurunkan kejenuhan Al, dapat dilakukan dengan pengapuran atau penambahan
bahan organik.
Bahan organik yang diberikan pada kegiatan ini bersumber dari Mucuna,
Flamengia, jerami tanaman jagung dan kotoran sapi. Hasil analisis tanaman
menunjukkan bahwa ketiga sumber bahan organik yang berasal dari tanaman
tersebut mempunyai kualitas yang berbeda dilihat dari senyawa organik utama
(kandungan lignin dan selulosa) maupun kandungan unsur hara (C dan N)(Tabel 2).
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Tabel 1. Hasil analisis tanah sebelum kegiatan
Jenis analisis

pH : H2O

Hasil analisis
4,9



KCl

3,9



C organik (%)

1,83



C/N

10



N(%)

0,19



HCl 25% mg/100 g tanah



P2O5

21



K2O

8



Ca

2,28



Mg

0,69



K

0,17



Na

0,06



Total

3,20



KTK

18,54



KB (%)



Al dd

3,79



H+

0,59

17

Unsur mikro ppm


Fe



Mn

14,1



Cu

22,3



Zn

0,6
1,4

Tabel 2 Hasil analisis tanaman yang digunakan sebagai bahan organik pada
penelitian Pengaruh sistem tanam dan macam bahan organik terhadap
pertumbuhan dan hasil padi sawah di Desa Kuala Cinaku, kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Jenis analisis
 Kadar air (%)

Jagung
75,00

Mucuna
71,20

Flamengia
65,90

 C (%)

40,86

46,99

48,08

 N(%)

2,18

2,77

1,88

 C/N

19,00

17,00

26,00

 Selulosa

45,03

31,14

34,37

 Lignin (%)

4,13

12,08

19,65

 Lignin/selulosa

0,09

0,39

0,57
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Dari Tabel 2 terlihat ditinjau dari kandungan senyawa organik flamengia
mempunyai kadar lignin yang paling tinggi yaitu 19,65%, kadar selulosa sebesar
34,37%, sehingga menghasilkan nisbah lignin/selulosa tergolong paling rendah
(0,57%). Mukuna mempunyai kadar selulosa paling rendah, namun kadar ligninnya
cukup besar yaitu 12,08%, sehingga nisbah lignin/selulosa sebesar 0,39. Lignin dan
selulosa merupakan senyawa organik pada tanaman yang menghasilkan C-organik
dimana lignin tergolong senyawa yang sukar didekomposisi (Stevenson 1982),
sedangkan selulosa lebih mudah didekomposisi. Dengan demikian flamengia
akan lebih sulit didekomposisi dibandingkan dengan mukuna dan jerami tanaman
jagung. Dari keempat macam bahan organik yang dipakai, kotoran sapi merupakan
bahan organik yang lebih baik dari bahan organik lainnya.
Sistem tanam berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan produktif
(Tabel 3) sistem tanam jajar legowo 2:1 memberikan tinggi tanaman (96,65 cm)
dan jumlah anakan produktif yang terbaik (12,95 anakan/rumpun), kemudian
diikuti oleh sistem tanam 20 cm x 20 cm dan sistem tanam jajar legowo 1 : 4.
Tabel 3. Pengaruh sistem tanam terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif /rumpun, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000
biji dan hasil padi sawah di desa Kuala Cinaku, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau
Sistem tanam

Parameter
 Tinggi tanaman (cm)
 Jumlah anakan produktif/rumpun

20 cm x 20 cm

1:2

1:4

93,65 b

96,65 a

93,85 b

11,57 a

12,95 a

9,20 b

138,25 a

141,25 a

142,25 a

 Jumlah gabah hampa/malai

32,53 a

28,17 a

32,25 a

 Bobot 1000 butir (g)

25,83 a

25,93 a

25,87 a

3,70 a

4,02 a

4,00 a

 Jumlah gabah isi/malai

 Hasil (t/ha)
CV =: 19,8 %

Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT

Hal ini disebabkan karena sistem tanam jajar legowo 2:1 memberikan
ruang yang lebih lebar bagi tanaman untuk memperoleh cahaya matahari yang
dipergunakan dalam proses fotosintesis. Semakin banyak cahaya matahari yang
bisa diserap oleh tanaman akan semakin cepat proses fotosintesis, menghasilkan
asimilat yang lebih banyak yang sekaligus akan mempercepat pertumbuhan
tanaman. Jarak tanam yang lebar pada sistem jajar legowo 2:1 mengakibatkan
tanaman dapat tumbuh lebih leluasa sehingga ketersediaan unsur hara dapat
diserap lebih optimal oleh tanaman.
Pada sistem tanam jajar legowo 4:1 dimana populasi lebih banyak bila
dibandingkan dengan sistem tanam jajar legowo 2:1 sehingga jarak antar tanaman
lebih sempit karena penambahan barisan. Dalam keadaan ruang yang lebih sempit
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ini tanaman akan berkompetisi untuk mendapatkan faktor tumbuh yang terbatas
saeperti untuk mendapatkan cahaya matahari maupun unsur hara tanaman. Gardner
et al. (1990), mendapatkan bahwa persaingan antara tanaman yang berjenis sama
(kompetisi inter spesies) lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan persaingan
pada jenis tanaman yang berbeda (kompetisi antar spesies). Pada kompetisi pada
tanaman yang berjenis sama akan mempunyai jenis kebutuhan (intensitas cahaya
matahari, unsur hara, air dan tempat tumbuh) dan jumlah kebutuhan yang sama,
karena umur tanaman serta mempunyai sistem perakaran yang sama.
Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, bobot 1000 butir dan hasil
gabah belum dipengaruhi oleh sistem tanam, akan tetapi terlihat kecenderungan
bahwa sistem tanam jajar legowo 2:1 memberikan hasil yang lebih baik terhadap
jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, bobot 1000 butir dan hasil
gabah bila dibandingkan dengan sistem tanam yang lainnya
Pengaruh macam bahan organik terhadap pertumbuhan tanaman, komponen
hasil dan hasil disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Pengaruh macam bahan organik terhadap tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif/rumpun, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa,
bobot 1000 biji dan hasil padi sawah di Desa Kuala Cinaku, Kabupaten
Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Macam bahan organik
Parameter
 Tinggi tanaman (cm)
 Jumlah anakan produktif/rumpun

Mucuna
95,97 c

Flamengia
91,60 bc

Jerami
jagung
95,47 bc

Kotoran
sapi
98,70 a

11,40 a

10,20 b

10,83 a

12,73 a

141,27 a

138,10 a

139,50 a

143,50 a

 Jumlah gabah hampa/malai

28,33 a

34,73 a

33, 17 a

25,90 a

 Bobot 1000 butir (g)

25,97 a

25,73 a

25,73 a

25,90 a

3,97 a

3,70 a

3,80 a

4,20 a

 Jumlah gabah isi/malai



Hasil (t/ha)

 CV = 18,7%
Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT.

Dari Tabel 4 terlihat pemberian macam bahan organik hanya mempengaruhi
tinggi tanaman dan jumlah anakan produktif. Kotoran sapi memberikan tinggi
tanaman terbaik (98,70 cm) bila dibandingkan dengan macam bahan organik
lainnya. Pemberian bahan organik Flamengia memberikan tinggi tanaman terendah
(91,60 cm). Begitu juga dengan jumlah anakan produktif, pemberian kotoran sapi
pada tanaman padi sawah memberikan jumlah anakan produktif tertinggi (12,73
anakan/rumpun) bila dibandingkan dengan pemberian bahan organik lainnya.
Jumlah anakan produktif terendah didapatkan pada pemberian bahan organik
Flamengia dengan memberikan jumlah anakan produktif 10,30 anakan/rumpun.
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Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai, bobot 1.000 butir dan
hasil gabah belum dipengaruhi oleh pemberian bahan organik, akan tetapi terlihat
kecenderungan bahwa pemberian bahan organik dari kotoran sapi memberikan
hasil yang lebih baik terhadap Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai,
bobot 1.000 butir dan hasil gabah bila dibandingkan dengan sistem tanaman yang
lainnya
Kotoran sapi adalah bahan organik yang lebih baik kualitasnya dari ketiga
macam bahan organik yang lainnya, Mucuna, Flamengia dan jerami jerami jagung.
Hal ini akan mengakibatkan kotoran sapi akan memberikan pertumbuhan yang
lebih baik terutama untuk tinggi tanaman. Akan tetapi kalau dilihat pengaruhnya
terhadap parameter lainnya (Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai,
bobot 1.000 butir) terlihat kecenderungan pemberian kotoran sapi memberikan
hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan bahan organik jenis lainnya. Belum
dipengaruhinya parameter pengamatan ini karena pemberian diberikan pada
musim I, pada MT yang lebih lanjut bahan organik akan memberikan pengaruh
yang lebih nyata bagi pertumbuhan dan hasil tanaman.
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan kombinasi perlakuan sistem
tanam dan pemberian macam bahan organik berpengaruh nyata terhadap jumlah
anakan produktif / rumpun dan hasil gabah saja (Tabel 5). Sedangkan untuk
parameter lain belum dipengaruhi oleh interaksi antara sistem tanam dengan
pemberian macam bahan organik
Kombinasi perlakuan sistem jajar legowo 2:1 dengan pemberian bahan
organik kotoran sapi merupakan perlakuan terbaik dalam memberikan jumlah
anakan produktif (13,6 anakan/rumpun) maupun hasil gabah (5,4 t/ha) kemudian
diikuti oleh sistem jajar legowo 2:1 dengan pemberian Mucuna dengan jumlah
anakan produktif/rumpun 13,4 anakan/rumpun dan hasil gabah 4,1 t/ha.
Kombinasi perlakuan yang terendah didapatkan antara sistem jajar legowo 4:1
dengan pemberian Flamengia yang memberikan 8,4 jumlah anakan produktif/
rumpun dengan hasil gabah 3,5 t/ha. Hal ini disebabkan sistem tanam jajar
legowo 2:1 memberikan ruang bagi tanaman dengan jarak yang lebih lebar untuk
memanfaatkan intensitas cahaya matahari serta menyerap unsur hara yang lebih
banyak untuk pertumbuhan tanaman
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Tabel 5. Pengaruh interaksi sistem tanam dengan macam bahan organik terhadap
jumlah anakan produktif/rumpun dan hasil gabah di Desa Kuala Cinaku,
Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Parameter
Sistem tanam

20 cm x 20 cm

Jajar legowo 2:1

Jajar legowo 4:1

Macam bahan organik

Jumlah anakan
produktif/rumpun

Hasil (t/ha)

 Mucuna

11,5 b

4,0 a

 Flamengia

11,5 b

3,9 a

 Jerami jagung

10,4 b

4,0 a

 Kotoran sapi

13,0 a

4,2 a

 Mucuna

13,4 a

4,1 a

 Flamengia

12,0 b

3,9 a

 Jerami jagung

12,8 b

3,9 a

 Kotoran sapi

13,6 a

5,4 a

 Mucuna

9,3 a

3,8 ab

 Flamengia

8,4 c

3,5 b

 Jerami jagung

9,5 c

3,6 b

 Kotoran sapi

9,6 c

4,1 a

CV = 20,1 %

Perbedaan kandungan senyawa organik maupun unsur hara dari bahan
organik Flamengia, Mucuna, jerami, jagung, dan kotoran sapi menyebabkan
terjadinya perbedaan kualitas bahan organik yang dibrikan pada masing
masing perlakuan. Pada sistem tanam yang diuji, sistem tanam jajar legowo 2:1
memberikan pertumbuhan dan hasil terbaik bila dibandingkan dengan sistem
tanam sistem tanam yang lain. Jadi bila dikombinasikan dalam budi daya tanaman
padi sistem tanam dengan pemberian bahan organik akan memberikan hasil yang
terbaik (sistem tanam jajar legowo 1;2 dengan pemberian kotoran sapi).
KESIMPULAN
1.

Terdapat interaksi antara sistem tanam dengan pemberian bahan organik
terhadap jumlah anakan produktif/rumpun dan hasil gabah padi sawah.
Interaksi sistem tanam jajar legowo 2:1 dengan pemberian kotoran sapi
memberikan jumlah anakan produktif /rumpun (13,6 anakan/rumpun) dan
hasil gabah tertinggi (5,4 t/ha).

2.

Sistem tanam jajar legowo berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan jumlah
anakan produktif/rumpun. Sistem tanam jajar legowo 2:1 memberikan tinggi
tanaman dan jumlah anakan produktif/rumpun tertinggi, yaitu 96,65 cm dan
12,95 anakan/rumpun.
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3.

Pemberian macam bahan organik juga berpengaruh terhadap tinggi tanaman
dan jumlah anakan produktif/rumpun. Pemberian kotoran sapi memberikan
tinggi tanaman (98,70 cm) dan jumlah anakan produktif/rumpun tertinggi
(12,73/rumpun).
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PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PADI
MELALUI SISTEM PENGOLAHAN TANAH DAN
SUMBER BAHAN ORGANIK
Yunizar, A.Z Fachri Yasin, dan Marsid Jauhari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau
ABSTRACT
The Improvement Productivity Of Low Land Rice Through Tillage Systems
and Resour Ces Of Organic Materials. The field experiment was conducted on
the rainy season 2008 in the village of Bunga Raya, Siak District, Riau Province,
in tidal swamp potential land typology and overflow type C with climate type
B1 (Oldeman 1979), in which nine consecutive months of the wet months (CH
>200 mm) and less than 3 consecutive dry months. (CH <100 mm). The research
objective are to: (1) get the proper cultivation of land for rice paddies on land and
tidal potential type (2) finding at the influence of sources of organic matter on
growth and yield of rice paddies on the type of potential tidal land in Bungaraya.
The design of experiment was randomized completely block design 2 (two)
factors replicated 3 times. The first factor is the soil tillage system consisting of
two degree of T1: zero tillage (TOT) with the use of glyphosate herbicide (5 l/
ha); T2, minimum tillage (depth less than 20 cm). As for the second factor is the
source of organic material such as (1) 4 t/ha of oil palm empty fruit bunches of
compost, (2) 4 t/ha rice straw compost (3) 4 t/ha compost weed biomass, and
(4) 4 t/ha manure. The parameters observed included plant height, maximum
number of tillers, number of productive tillers, number of grain fill, the number of
empty grain, 1000 grain weight and grain yield. The results indicate an interaction
between tillage system with the provision of resources for organic ingredients. The
highest rice yields obtained from the zero tillage (TOT) with the use of glyphosate
herbicide (5 l/ha) with the provision of 4 t/ha of manure (5.7 ton/ha), while the
lowest result obtained from the minimum tillage (depths of tillage less than 20 cm)
with 4 t of oil palm empty fruit bunches compost. (4.1 t/ha).
Keywords: Tillage systems, resources of organic materials, low land rice.
ABSTRAK
Telah dilaksanakan penelitian lapangan pada Musim Hujan 2008 di Desa Bunga
Raya Kabupaten Siak, Riau. Lokasi kegiatan merupakan lahan pasang surut dengan
tipologi lahan potensial, tipe luapan C. Secara Klimatologis lokasi termasuk tipe
iklim B1. Tujuan penelitian adalah untuk; (1) mendapatkan pengolahan tanah
yang tepat untuk padi sawah pada lahan pasang surut tipe potensial dan (2) melihat
pengaruh sumber bahan organik terhadap pertumbuhan dan hasil padi sawah
pada lahan pasang surut tipe potensial di Bungaraya. Rancangan percobaan yang
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digunakan adalah rancangan acak kelompok 2 (dua) faktor dengan 3 ulangan.
Faktor pertama adalah sistem pengolahan tanah yang terdiri dari 2 taraf yaitu T1:
tanpa olah tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/
ha; T2, olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20 cm). Sedangkan untuk
Faktor Kedua adalah sumber bahan organik dengan taraf (1) 4 t/ha kompos tandan
kosong kelapa sawit, (2) 4 t/ha kompos jerami padi (3) 4 t/ha kompos biomasa
gulma, dan (4) 4 t/ha pupuk kandang. Parameter yang diamati meliputi tinggi
tanaman, jumlah anakan maksimum, jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi,
jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir, dan hasil gabah. Hasil padi sawah tertinggi
diperoleh dari tanpa olah tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan
takaran 5 l/ha dalam barisan dengan pemberian 4 t/ha pupuk kandang (5,7 ton/ha),
sedangkan hasil terendah didapatkan dari olah tanah minimum (kedalaman kurang
dari 20 cm) dengan pemberian 4 ton kompos tandan kosong kelapa sawit (4,1 t/ha).
PENDAHULUAN
Produktivitas padi sawah di Indonesia baru mencapai 3,47 t/ha pada tahun
2006, dengan laju peningkatan mencapai 3,38% per tahun. Produksi padi sawah
nasional belum mampu mengimbangi permintaan yang ada karena pertambahan
penduduk dan alih fungsi lahan ke non pertanian. Masih rendahnya produktivitas
menggambarkan bahwa penerapan teknologi produksi padi sawah masih belum
optimal, salah satu contoh nyata di Provinsi Riau produktifitas padi sawah baru
menyentuh angka 2,5–3 t/ha.
Peningkatan kebutuhan padi sawah di Provinsi Riau berkaitan erat dengan
pesatnya pertambahan penduduk, alih fungsi lahan ke perkebunan kelapa sawit
dan perkembangan industri. Provinsi Riau dengan 51% arealnya merupakan
lahan rawa pasang surut dan sebagian besar mempunyai tipe agroklimat B1 yang
merupakan beriklim basah (CH >2000 mm/tahun) mempunyai potensi yang besar
dalam pengembangan padi sawah sepanjang tahun apabila dikelola dengan baik.
Teknik pengolahan tanah minimal (minimum tillage) pada pertanaman padi
sawah telah banyak diterapkan petani untuk mempercepat waktu tanam agar
tanaman terhindar dari kekeringan pada fase reproduktif. Penyiapan tanpa olah
tanah merupakan salah satu alternatif pengolahan tanah untuk padi sawah selain
penyiapan tanah dengan pengolahan tanah sempurna (OTS).
Hasil penelitian menunjukkan pada lahan pasang surut tidak mutlak dilakukan
OTS karena cukup air tersedia, rawan hara beracun, tenaga kerja terbatas dan
relatif luasnya garapan (Hosen et al. 1998; Lamid et al. 2000). Selanjutnya untuk
mengatasi akibat buruk OTS dapat dilakukan dengan penerapan OTK (olah tanah
konservasi), terutama TOT (tanpa olah tanah). Aplikasi TOT dilapangan sangat
berkait dengan penggunaan herbisida purna tumbuh, sistemik, dan non selektif
untuk mengendalikan gulma dan sisa tanaman sebelumnya. (Lamid 1998).
Pengelolaan lahan pasang surut terutama dalam persiapan lahan untuk
budidaya tanaman menghendaki cara tertentu. Olah tanah sempurna (OTS) yang
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biasa dilakukan petani akan menciptakan terlarutnya hara beracun yang tinggi
seperti Al dan Fe serta meningkatkan kemasaman tanah dengan terlarutnya S
akibat terangkatnya lapisan pirit kepermukaan. OTS menghendaki banyak waktu,
tenaga, dan biaya serta memberi peluang lebih besar tumbuhnya bibit gulma baru.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, cara TOT dengan penggunaan
herbisida merupakan salah satu teknologi alternatif dalam persiapan lahan di
lahan pasang surut. Teknologi TOT pada lahan pasang surut tipologi sulfat masam
sangat mendukung potensi lahan karena TOT tidak mengusik lahan sehingga
kekhawatiran terangkatnya lapisan pirit dapat dicegah (Karama dan Noor 1998)
Terdapat hubungan yang erat antara jumlah bahan organik dengan kualitas
pengolahan tanah. Pengolahan tanah yang intensif pada tanah yang mengandung
bahan organik rendah akan mengakibatkan kerusakan struktur tanah (soil structure
deteoration). Inkorporasi jerami dapat mengurangi kepadatan tanah (bobot isi),
meningkatkan porositas total, dan kapasitas menahan air (De Datta dan Hunsdal
1984; Lala 1985).
Peningkatan produksi padi sawah perlu bersandar pada pemanfaatan potensi
sumberdaya yang ada di lokasi dengan mempertimbangkan lingkungan dan
keberlanjutan produksi, seperti gulma dan limbah pertanian lainnya, seperti tandan
kosong kelapa sawit yang ada di lapangan. Hal ini akan mengakibatkan usahatani
padi sawah akan semakin efisien dan semakin tingginya daya saing tanaman ini.
Penambahan bahan organik dengan mempergunakan sumberdaya lahan
yang ada juga menambah daya saing tanaman. Penambahan bahan organik dapat
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Menurut Materechera dan
Mehuys (1991), penambahan pupuk kandang menambah kandungan organik
carbon, menambah kapasitas menahan air, dan hasil tanaman termasuk biomas
dan bji. Bahan organik berfungsi sebagai pengompleks unsur hara, pengendali
logam, dan residu bahan kimia di tanah (Kumada 1987). Bahan organik dalam
budidaya tanaman padi dapat bersinergi dengan komponen lainnya dalam memacu
pertumbuhan tanaman sehingga mengurangi biaya produksi. Bahan organik
memegang peranan penting dan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan
sistem usahatani (Roberts et al. 2002). Bahan organik berperan memperbaiki sifat
fisik, kimia dan biologi tanah. Dari aspek kesuburan tanah, ketiga proses tersebut
tidak dapat dipisahkan. Perubahan sifat fisik akan mempengaruhi sifat kimia dan
biologi tanah.
Tujuan penelitian adalah mendapatkan pengolahan tanah dan sumber bahan
organik yang tepat untuk padi sawah pada lahan pasang surut tipe potensial di
Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak, Riau.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan pada agro ekosistem lahan pasang surut tipologi potensial di
Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak, Riau pada MH 2008. Rancangan percobaan
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yang digunakan adalah rancangan acak kelompok 2 (dua) faktor dengan 3 ulangan.
Faktor pertama adalah sistem pengolahan tanah yang terdiri dari 2 taraf yaitu (T1)
tanpa olah tanah (TOT) dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/
ha; (T2) olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20 cm). Sedangkan untuk
faktor kedua adalah sumber bahan organik dengan taraf (1) 4 t/ha kompos tandan
kosong kelapa sawit, (2) 4 t/ha kompos jerami padi (3) 4 t/ha kompos biomasa
gulma, dan (4) 4 t/ha pupuk kandang.
Varietas Indragiri disemai dan ditanam pindah setelah 21 hari. Pemupukan
Urea dilakukan bertahap yaitu 7 HST, 21 HST, dan 45 HST, sedangkan SP36
diberikan pada saat tanam dan pupuk KCl diberikan dalam dua kali pemberian,
yaitu saat tanam dan umur 45 HST.
Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan maksimum,
jumlah anakan produktif, jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 1000 butir
dan hasil gabah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil pengamatan di lapangan terhadap pertumbuhan, komponen hasil dan
hasil padi sawah di lahan pasang surut Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak Riau.
Pada MH 2008, terlihat sistem pengolahan tanah hanya berpengaruh terhadap
jumlah gabah isi/malai dan jumlah gabah hampa/malai, sedangkan untuk parameter
yang lain belum dipengaruhi oleh sistem pengolahan tanah (Tabel 1).
Jumlah gabah isi/malai tertinggi diperoleh dari sistem pengolahan tanah T1
(tanpa olah tanah dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha) yaitu
121,02 butir/malai. Sedangkan jumlah gabah hampa/malai tertinggi diperoleh dari
perlakuan T2 (olah tanah minimum dengan kedalaman kurang dari 20 cm) yaitu
30,05 butir/malai. Kalau dilihat secara keseluruhan dari seluruh paramater yang
diamati, terlihat kecenderungan sistem pengolahan tanah dengan cara tanpa olah
tanah dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha memberikan
hasil yang lebih baik dari sistem olah tanah minimum (kedalaman kurang dari 20
cm)(Tabel 1).
Pemberian berbagai macam bahan organik hanya berpengaruh nyata
terhadap jumlah anakan produktif/rumpun, jumlah gabah isi/malai, dan jumlah
gabah hampa/malai. Dari hasil pengamatan ternyata perlakuan pemberian pupuk
kandang sebanyak 4 t/ha memberikan jumlah anakan produktif/rumpun, jumlah
gabah isi/malai tertinggi bila dibandingkan dengan sumber bahan organik yang
lain, yakni 17,55 anakan dan 125,6 butir/malai. Sedangkan jumlah anakan
produktif/rumpun, jumlah gabah isi/malai terendah diperoleh dengan pemberian
bahan organik kompos tandan kosong kelapa sawit sebanyak 4 t/ha, yakni 13,60
anakan/rumpun dan 98,95 butir/malai. Untuk jumlah gabah hampa/malai tertinggi
diperoleh dari pemberian 4 ton kompos tandan kosong kelapa sawit yakni 34,75
butir/malai, sedangkan jumlah gabah hampa/malai terendah diperoleh dengan
pemberian pupuk kandang sebanyak 4 t/ha, yakni 18,45 butir/malai (Tabel 2).
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Tabel 1. Pengaruh sistem pengolahan tanah terhadap pertumbuhan, komponen
hasil dan hasil padi sawah dilahan pasang surut Desa Bunga Raya,
Kabupaten Siak Riau pada MT 2008
sistem pengolahan tanah
T1:
T2 :
Tanpa olah tanah
Olah tanah minimum
98,82 a
97,97 a

Parameter
 Tinggi tanaman (cm)
 Jumlah anakan produktif/rumpun

16,85 a

14,67 a

121,02 a

109,37 b

 Bobot 1000 butir (g)

23,47 b

30,05 a

 Hasil (t/ha)

25,65 a

25,55 a

4,47 a

4,12 a

 Jumlah gabah isi/malai
 Jumlah gabah hampa/malai

Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT.

Dari hasil pengumpulan data ternyata ada interaksi antara sistem pengolahan
tanah dengan pemberian macam bahan organik terhadap jumlah anakan produktif/
rumpun, Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai serta hasil gabah di
di lahan pasang surut Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak Riau.
Tabel 2. Pengaruh sumber bahan organik terhadap pertumbuhan, komponen
hasil dan hasil padi sawah di di lahan pasang surut Desa Bunga Raya,
Kabupaten Siak Riau pada MT 2008
Sumber bahan organik
4 t/ha kompos
tandan kosong
kelapa sawit,

4 t/ha
kompos
jerami padi

4 t/ha
kompos
biomasa
gulma

4 t/ha pupuk
kandang

 Tinggi tanaman (cm)

97,60 a

98,30 a

98,00 a

99,70 a

 Jumlah anakan produktif/
rumpun

13,60 c

16,50 ab

15,40 b

17,55 a

108,30 b

125,6 a

Parameter

 Jumlah gabah isi/malai
 Jumlah gabah hampa/malai

98,95 b

122,90 a

34,75 a

25,00 b

28,85 ab

18,45 c

25,20 a

25,85 a

25,50 a

25,85 a

3,60 a

4,65 a

 Bobot 1.000 butir (g)
 Hasil (t/ha)

4,10 ab

4,85 a

Angka sebaris yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0,05 DMRT.
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Untuk jumlah anakan produktif/rumpun tertinggi diperoleh dari sistem
pengolahan T1 (tanpa olah tanah dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan
takaran 5 l/ha) dengan pemberian pupuk kandang sebanyak 4 t/ha, yakni 18,1
anakan/rumpun. Sedangkan jumlah anakan produktif/rumpun terendah diperoleh
dari sistem pengolahan tanah T2 (olah tanah minimum dengan kedalaman kurang
dari 20 cm) dengan pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit sebanyak 4 t/
ha, yakni 11,2 anakan/rumpun (Tabel 3.).
Tabel 3. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan sumber bahan organik terhadap
jumlah anakan produktif/rumpun padi sawah di di lahan pasang surut
Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak-Riau pada MT 2008
Pengolahan
tanah

Jumlah anakan produktif/rumpun
Sumber bahan organik
1

2

3

4

T1

16,0 ab

17,0 a

16,3 a

18,1 a

T2

11,2 c

16,0 ab

14,5 b

17,0 a

Angka angka pada lajur dan kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
DMRT 0,05

Interaksi sistem pengolahan tanah T1 (tanpa olah tanah dengan pemakaian
herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha) dengan pemberian pupuk kandang
sebanyak 4 t/ha memberikan jumlah gabah isi/malai tertinggi, yakni 135,7 gabah/
malai. Kemudian diikuti oleh sistem pengolahan tanah T2 (olah tanah minimum
dengan kedalaman kurang dari 20 cm), yakni 125,6 gabah/malai, sedangkan
jumlah gabah/malai terendah diperoleh dari sistem pengolahan tanah T2 (olah
tanah minimum dengan kedalaman kurang dari 20 cm), dengan pemberian 4 t/ha
kompos tandan kosong kelapa sawit, yakni 95,5 gabah/malai (Tabel 4).
Tabel 4. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan sumber bahan organik terhadap
jumlah gabah isi/malai padi sawah di lahan pasang surut Desa Bunga
Raya Kabupaten Siak Riau pada MT 2008
Pengolahan
tanah

Jumlah gabah isi/malai
Sumber bahan organik
1

2

3

4

T1

102,4 bc

130,2 a

115,8 b

135,7 a

T2

95,5 c

115,6 b

100,8 b

125,6 a

Angka angka pada lajur dan kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
DMRT 0,05

Dari Tabel 5 terlihat interaksi sistem pengolahan tanah T2 (Olah tanah
minimum (kedalaman kurang dari 20 cm)), dengan perlakuan 1 (pemberian 4 t/
ha kompos tandan kosong kelapa sawit), yakni 37,5 gabah/malai, tidak berbeda
dengan sistem pengolahan T2 (olah tanah minimum dengan kedalaman kurang
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dari 20 cm) dengan perlakuan 3 (4 t/ha kompos biomasa gulma) dan T1 dengan
perlakuan 1 (tanpa olah tanah dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan
takaran 5 l/ha), masing masing 32,1 gabah hampa/malai dan 32 gabah hampa/
malai. Sedangkan jumlah gabah hampa/malai yang terendah diperoleh pada
kombinasi perlakuan T1 dengan perlakuan 4 (4 t/ha pupuk kandang), yakni 15,9
gabah hampa/malai.
Tabel 5. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan sumber bahan organik terhadap
jumlah gabah hampa/malai padi sawah di lahan pasang surut Desa
Bunga Raya, Kabupaten Siak Riau, Pada MT 2008
Pengolahan
tanah

Jumlah gabah hampa/malai
Sumber bahan organik
1

2

3

4

T1

32,0 ab

20,4 b

25,6 b

15,9 c

T2

37,5 a

29.6 b

32,1 a

21,0 b

Angka angka pada lajur dan kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
DMRT 0,05

Dari hasil pengamatan terlihat adanya pengaruh Interaksi antara sistem
pengolahan tanah dengan sumber bahan organik terhadap hasil gabah di desa
Bunga Raya. Kombinasi antara sistem pengolahan tanah T1 (tanpa olah tanah
dengan pemakaian herbisida Glifosat dengan takaran 5 l/ha) dengan pemberian
pupuk kandang sebanyak 4 t/ha memberikan hasil gabah tertinggi, yakni 5,1 t/ha.
Kemudian diikuti oleh sistem pengolahan tanah T2 (olah tanah minimum dengan
kedalaman kurang dari 20 cm), dengan pemberian 4t/ha kompos jerami padi
yakni 4,8 t/ha, sedangkan hasil gabah terendah diperoleh dari sistem pengolahan
tanah T2 (olah tanah minimum dengan kedalaman kurang dari 20 cm), dengan
pemberian 4 t/ha kompos tandan kosong kelapa sawit, yakni 3,4 t/ha (Tabel 6).
Tabel 6. Pengaruh sistem pengolahan tanah dan sumber bahan organik terhadap
hasil gabah padi sawah di lahan pasang surut Desa Bunga Raya
Kabupaten Siak Riau. Pada MT 2008
Pengolahan
tanah

Hasil (t/ha)
Sumber bahan organik
1

2

3

4

T1

3,8 c

4,8 a

4,2 bc

5,1 a

T2

3,4 c

4,5 b

4,0 bc

4,6 a

Angka angka pada lajur dan kolom yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf
DMRT 0,05

Terjadinya perbedaan ini disebabkan pengaruh baik pengolahan tanah TOT
dan pengaruh baik akibat pemberian bahan organik ke tanah yang sekaligus
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil gabah.
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Menurut Utomo (2000), ada beberapa manfaat dan keuntungan persiapan
lahan dengan sistem tanpa olah tanah (TOT) diantaranya adalah; (1) mengurangi
tenaga kerja dan menghemat waktu; (2) mengurangi kebutuhan energi dan
peralatan pengolahan tanah; (3) meningkatkan bahan organik tanah; (4)
meningkatkan konservasi tanah dan air; 5). Meningkatkan indeks pertanaman
dan (6) meningkatkan pendapatan petani. Pelaksanaan TOT di lahan pasang surut
tanpa diikuti oleh penggunaan herbisida sulit dilakukan karena beratnya investasi
gulma. Oleh karena Itu, TOT yang diikuti oleh penggunaan herbisida purna
tumbuh dalam penyiapan lahan tanaman pangan di lahan pasang surut akan lebih
menguntungkan dari pada persiapan tanam yang lain (Lamid et al. 1996).
Dengan pengolahan tanah minimal (kedalaman kurang dari 20 cm) pada
lahan pasang surut, kelemahan yang timbul antara lain: (a) sistem perakaran
terbatas di permukaan tanah sehingga kapasitas akar menyerap hara dan air relatif
terbatas; (b) mobilitas dan distribusi unsur hara dari pupuk didaerah perakaran
menjadi sempit, sehingga dapat menyebabkan kehilangan hara lebih banyak;
(c) kepadatan tanah atau impedansi terutama pada lapisan yang melebihi 20
cm semakin tinggi, hal ini menjadi kendala bagi proses transformasi hara; (d)
kerapatan gulma meningkat dan produksi biomas serta anakan (tunas) dari setiap
rumpun tanaman relatif berkurang.
Kehadiran gulma di pertanaman padi sawah, terutama pada lahan pasang
surut tidak dapat dihindarkan, sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi
diantara keduanya. Akibat kompetisi gulma menyebabkan pertumbuhan tanaman
padi sawah menjadi terhambat dan hasilnya akan berkurang, Hasil penelitian
Pudjogunarto et al. (2001) di Jumantono Karang Anyer memperlihatkan bahwa
kerugian akibat gulma di pertanaman padi sawah mencapai 36,5%.
Untuk mengatasi pengaruh negatif dari gulma dapat dilakukan pengendalian.
Pengendalian gulma secara kimiawi pada penyiapan lahan untuk tanaman
padi sawah dapat dilakukan dengan Glifosat. Glifosat adalah herbisida yang
mempunyai spektrum luas dan bersifat non selektif. Herbisida ini sangat efektif
mengendalikan gulma rumput tahunan, berdaun lebar dan yang mempunyai
perakaran dalam (Sastro utomo 1992), serta tidak menimbulkan pengaruh
samping terhadap komoditas utama jika ditanam setelah aplikasi (Yasin 1996).
Dengan terbatasnya gulma oleh Glifosat, maka tingkat persaingan antara gulma
dan padi sawah menjadi rendah, pertumbuhan padi sawah menjadi lebih baik
dan hasilnya dapat meningkat.
KESIMPULAN
1.

Sistem pengolahan tanah hanya berpengaruh terhadap jumlah gabah isi/malai
dan jumlah gabah hampa/malai.

2.

Pemberian berbagai macam bahan organik hanya berpengaruh nyata terhadap
jumlah anakan produktif/rumpun, jumlah gabah isi/malai, dan jumlah gabah
hampa/malai.

1016

Yunizar et al : Peningkatan Produktivitas Padi Melalui Sistem Pengolahan Tanah....

3.

Kombinasi antara sistem pengolahan tanah dengan pemberian macam bahan
organik berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan produktif/rumpun,
Jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa/malai serta hasil gabah di lahan
pasang surut Desa Bunga Raya, Kabupaten Siak Riau. Hasil padi sawah
tertinggi diperoleh dari tanpa olah tanah dengan pemakaian herbisida Glifosat
dengan takaran 5 l/ha dalam barisan dengan pemberian 4 t/ha pupuk kandang
(5,7 t/ha), sedangkan hasil terendah didapatkan dari olah tanah minimum
(kedalaman kurang dari 20 cm) dengan pemberian 4 t kompos tandan kosong
kelapa sawit. (4,1 t/ha).
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PENINGKATAN PRODUKSI PADI SAWAH MELALUI
UJI EFEKTIVITAS PUPUK NPK-Cl CRYSTAL
DI KABUPATEN BEKASI
Bambang Susanto dan Hasmi Bandjar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
ABSTRACT
The Improvment Of Rice Production Through Effectivity Test Of NPK-CIChrystal In District of Bekasi. Increased circulation of fertilizer with different
brands and types of lead farmers as users difficult to choose the fertilizer to be used.
The objective of this research was to determine the effectiveness of compound
fertilizer NPK-Cl Crystal to increase lowland rice production. The study was
conducted on November 2007 until February 2008 in Sukamanah Village, SubDistrict of Sukatani, District of Bekasi, West Java. The experiment was conducted
using Randomized Complete Block Design (RCBD) with 6 treatments and 4
replications. The treatments consisted of (1) control without fertilizer, (2) standards
(local fertilizer recommendations), (3) NPK-Cl Crystal equivalent with standard,
(4) NPK-Cl Crystal ¾ maximum dose, (5) NPK-Cl Crystal ½ maximal dose,
and (6) NPK-Cl Crystal dose ¼ maximum. Data were analyzed with analysis of
variance and advanced test DMRT. The results showed that the tested compound
fertilizer meets the minimum requirements as inorganic solid fertilizer. Based on
the results of testing the effectiveness of NPK-Cl Crystal fertilizer use on rice, the
obtained results that are more effective fertilizer for rice plants when combined
with urea fertilizer use, SP36 and KCl with a dose of 200 kg/ha NPK-Cl Crystal +
150 kg/ha urea + 60 kg/ha SP36 + 50 kg/ha KCl of rice production that is able to
produce 7,0 t/ha of paddy and B/C ratio of 2,46. Based on these results, then test
the effectiveness of NPK-Cl Crystal fertilizer can increase rice productivity in the
study sites for 0.6 to 2.7 t/ha.
Key words: Effectiveness test, NPK-Cl Crystal fertilizer, lowland rice.
ABSTRAK
Meningkatnya peredaran pupuk dengan berbagai merek dan jenis mengakibatkan
petani sebagai pengguna merasa kesulitan dalam memilih pupuk yang akan
digunakan. Tujuan penelitian adalah untuk menguji efektivitas pupuk majemuk
NPK-Cl Crystal terhadap peningkatan produksi padi sawah. Penelitian dilakukan
pada bulan Nopember 2007 sampai dengan Februari 2008 di Desa Sukamanah,
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4
ulangan. Perlakuan yang diuji terdiri atas (1) kontrol tanpa pupuk, (2) standar
(rekomendasi pemupukan setempat), (3) NPK-Cl Crystal setara standar, (4) NPK-
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Cl Crystal ¾ dosis maksimal, (5) NPK-Cl Crystal ½ dosis maksimal, dan (6) NPKCl Crystal ¼ dosis maksimal. Data dianalisis dengan sidik ragam dan uji lanjutan
DMRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pupuk majemuk yang diuji sudah
memenuhi persyaratan minimum sebagai pupuk an-organik padat. Berdasarkan
hasil uji efektivitas penggunaan pupuk NPK-Cl Crystal pada tanaman padi sawah,
maka diperoleh hasil bahwa pupuk tersebut lebih efektif untuk tanaman padi
sawah apabila penggunaannya dikombinasikan dengan pupuk urea, SP36, dan
KCl dengan dosis 200 kg/ha NPK-Cl Crystal + 150 kg/ha urea + 60 kg/ha SP36 +
50 kg/ha KCl yang mampu menghasilkan produksi padi 7,0 ton/ha GKG dan B/C
rasio 2,46. Berdasarkan hasil tersebut, maka uji efektivitas pupuk NPK-Cl Crystal
dapat meningkatkan produktivitas padi di lokasi penelitian sebesar 0,6–2,7 t/ha.
Kata kunci : Uji efektivitas, pupuk NPK-Cl Crystal, padi sawah.
PENDAHULUAN
Kabupaten Bekasi merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Jawa
Barat karena setiap tahun mampu menghasilkan 548 ton gabah kering panen
(GKP) atau 256.000 sampai 400.000 ton beras. Produksi ini diperoleh terutama
dari sawah berpengairan teknis yang dialiri oleh saluran dari bendungan Jatiluhur.
Luas panen rata-rata setiap tahun mencapai 112.000 ha, dengan produktivitas ratarata 4,9 ton/ha (Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi 2000).
Untuk meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Bekasi diperlukan
perbaikan mutu intensifikasi khusus, yang antara lain ditempuh dengan efisiensi
penggunaan pupuk. Petani padi sudah sangat biasa menggunakan pupuk anorganik,
bahkan pada umumnya mereka mengaplikasikan pupuk tersebut dalam jumlah
yang berlebihan. Hal ini sangat berbahaya terhadap produktivitas lahan karena
residu pupuk tersebut dapat menyebabkan menurunnya produktivitas lahan,
mengganggu keseimbangan hara dalam tanah dan mengganggu sistem perakaran
dalam menyerap unsur hara (Adiningsih dan Soepartini 1995; Puslittanak 1992a;
Puslittanak 1992b). Oleh karena itu, perbaikan teknologi pemupukan sangat
diperlukan dengan mempertimbangkan ketersediaan unsur hara tersebut di dalam
tanah dan kebutuhan tanaman akan unsur hara tersebut (Las 2002).
Dengan diberlakukannya kebijakan pintu terbuka untuk peredaran pupuk
alternatif oleh pemerintah, peredaran pupuk alternatif dengan berbagai merek dan
jenis begitu pesat sehingga menyebabkan petani pengguna sering merasa kesulitan
untuk memilih pupuk alternatif yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi
pedo-agroklimat. Sampai dengan akhir tahun 2003, telah terdaftar sebanyak 580
merk pupuk alternatif dan 267 perusahaan pupuk di Direktorat Jenderal Bina
Sarana Pertanian (2003). Sedangkan jumlah pupuk alternatif yang belum terdaftar
diperkirakan 3–4 kali lipat dari jumlah pupuk alternatif yang terdaftar.
Pupuk alternatif yang beredar di pasaran saat ini sangat banyak, diantaranya
yang akan diperkenalkan kepada petani adalah pupuk majemuk NPK-Cl Crystal.
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Sebelum dikembangkan secara luas di tingkat petani, perlu dilakukan pengujian
efektivitas dan analisa ekonomi terhadap pupuk tersebut, sehingga dapat diketahui
pengaruhnya terhadap produksi padi dan pada akhirnya dapat menguntungkan
bagi petani.
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menguji efektivitas pupuk NPK-CL
Crystal terhadap peningkatan produksi padi sawah, dan (2) analisis kelayakan
ekonomi penggunaan pupuk NPK-CL Crystal pada tanaman padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Pengujian efektivitas pupuk NPK-Cl Plus dilaksanakan pada musim hujan (MH)
tahun 2007 di lahan sawah Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Bekasi.
Metode Pelaksanaan
Pengujian dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok/
Randomized Complete Block Design (RAK/RCBD) dengan 6 perlakuan dan 4
ulangan. Macam perlakuan yang akan diuji adalah kombinasi dosis pupuk NPKCl Plus dengan pupuk urea, SP36, dan KCl. Dosis N-urea, P-SP36 dan KCl
didasarkan pada hasil analisis tanah dan rekomendasi setempat (Tabel 1).
Tabel 1. Perlakuan kombinasi pupuk NPK-Cl CrystaL dengan N-urea, P-SP36,
dan K-KCl pada tanaman padi, Bekasi MH 2007/2008 dalam kg/ha.
Kombinasi Pupuk (Kg/ha)
Perlakuan

NPK-Cl
Crystal
0

N-urea

P-SP36

K-KCl

0

0

0

0

200

100

100

C (NPK-Cl setara standar)

400

100

20

0

D (NPK-Cl ¾ dosis maksimal)

300

125

40

25

A (kontrol lengkap)
B (rekomendasi setempat)

E (NPK-Cl ½ dosis maksimal)

200

150

60

50

F (NPKCl ¼ dosis maksimal)

100

175

80

75

Pemeliharaan tanaman seperti pengaturan air dan penyiangan dilakukan
menurut kebutuhan. Pengendalian hama penyakit dilakukan berdasarkan konsep
pengendalian hama terpadu (PHT), dimana penggunaan insektisida seminimal
mungkin apabila tingkat serangan hama penyakit sudah berada di atas ambang
pengendalian.
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Parameter Pengamatan dan Analisis Data
Parameter yang diamati adalah: (1) tinggi tanaman, (2) jumlah anakan per
rumpun, dan (3) hasil produksi.
Data hasil pengamatan dianalisis dengan Analisis Covariance/Sidik Ragam
(Anova), kemudian dilanjutkan dengan uji beda nyata Duncan (DMRT) pada
taraf 5% dan 1% terhadap kontrol (Gomez and Gomez 1984). Analisis biaya dan
pendapatan (benefit cos ratio analysis) digunakan untuk menentukan kelayakan
ekonomi terhadap perlakuan yang diuji.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sifat Fisik dan Kimia Tanah di Lokasi Pengkajian
Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Tanah (1981), bahwa lokasi
pengkajian termasuk jenis tanah Glei Humus Rendah (Typic Tropaquepts) yang
terbentuk dari bahan endapan liat, bertekstur halus (liat sampai liat berdebu),
berpenampang dalam dengan drainase terhambat dan permeabilitas lambat. Tanah
mempunyai sifat yang jelek (keras dan retak-retak pada waktu kering), becek dan
sukar merembeskan air di musim hujan dengan tingkat kesuburan sedang.
Hasil analisis tanah di laboratorium, tanah di lokasi pengkajian mempunyai
pH agak masam (6,05), kandungan bahan organik tinggi (3,12%), N-total rendah
(0,18%), P-total sedang (32 mg/100g) dan P-tersedia (Olsen) rendah (5 ppm),
K-total dan K-tersedia sedang (20 mg/100 g tanah dan 23 ppm), kandungan basabasa dapat ditukar (K, Na, Ca, Mg) rendah kecuali K tergolong sedang, KTK
tergolong rendah (10,15 me/100 g tanah), dan KB juga rendah (25%). Kondisi
tanah seperti ini memerlukan perbaikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan
hasil tanaman padi. Menurut Djaenudin et al. (2000), pertumbuhan optimal
tanaman padi sawah terjadi pada lahan dengan pH 5,5–6,4, tekstur tanah lempung
berdrainase baik, tipa mineral liat 1:1 dengan bahan induk kaya akan hara,
kandungan bahan organik sedang, dan ketersediaan hara makro dan mikro cukup.
Untuk mengetahui pengaruh pemupukan terhadap ketersediaan hara, setelah
panen diambil contoh untuk tiap-tiap perlakuan pemupukan terutama N, P, dan
K. Berdasarkan hasil analisa tanah, untuk semua perlakuan pemupukan dengan
pemberian N sebanyak 90 kg/ha N, P sebanyak 36 kg/ha P2O5, dan K sebanyak
60 kg/ha K2O ternyata cukup untuk mensuplai kebutuhan tanaman padi sawah,
hal ini dapat dilihat dari hasil analisa tanah terhadap kandungan N, P, dan K total
yang nilainya tidak berbeda jauh sebelum dan sesudah pengkajian (Tabel 2).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian pupuk NPK-Cl Crystal dapat
meningkatkan ketersediaan unsur-unsur di dalam tanah. Hal ini sesuai penelitian
Syukur dan Harsono (2008), di mana pemberian pupuk NPK dapat meningkatkan
kesuburan kimia tanah secara nyata pada parameter N total, N tersedia, dan K
tersedia.
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Tabel 2. Hasil analisa tanah per perlakuan pemupukan N, P, dan K padi sawah
setelah panen di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Bekasi, MH 2007/2008
Tolok ukur

Nilai *

N-total (%)

0,18

Perlakuan
A

B

C

D

E

F

0,13

0,15

0,17

0,18

0,15

0,16

P HCl 25% (mg/100 g)

32

32

30

29

23

30

23

P Olsen (ppm)

5

23

21

21

18

21

19

K HCl 25% (mg/100 g)

20

24

23

22

17

21

18

K Morgan (ppm)

23

25

21

22

18

19

23

Sumber: Hasil analisis laboratorium kimia Balai Penelitian Tanah Bogor
Keterangan: * = Hasil Analisa Sebelum Pengkajian

Uji Efektivitas Pupuk NPK-Cl Crystal
Pengujian efektivitas pupuk an-organik merupakan prosedur yang harus
dilakukan oleh Lembaga Pengujian dalam melaksanakan uji efektivitas pupuk anorganik. Metode Pengujian efektivitas pupuk an-organik berlaku untuk tanaman
semusim dan tanaman tahunan.
Pengujian efektivitas pupuk an-organik adalah pengujian untuk menilai
manfaat/efektivitas pupuk an-organik terhadap pertumbuhan dan atau hasil, dan
atau mutu tanaman (Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian 2003).
Pengaruh Berbagai Perlakuan Pemupukan Terhadap Pertumbuhan
Tanaman Padi Sawah
Pengaruh penggunaan pupuk NPK-Cl Crystal terhadap pertumbuhan
tanaman padi sawah dapat dilihat dari jumlah anakan maksimum, jumlah anakan
produktif, dan tinggi tanaman. Hasil uji statistik pengaruh penggunaan NPK-Cl
Crystal jumlah anakan maksimum, jumlah anakan produktif, dan tinggi tanaman
pada tanaman padi sawah dapat dilihat pada Tabel 3.
Secara statistik, semua perlakuan pemupukan NPK-Cl Crystal yang
dikombinasikan dengan urea, SP36, dan KCl berbeda nyata dengan kontrol,
terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman padi. Perlakuan yang berbeda nyata
dengan kontrol dan perlakuan yang lain adalah perlakuan E yaitu perlakuan
pemupukan dengan dosis 200 kg/ha NPK-Cl Crystal + 150 kg/ha urea + 60
kg/ha SP36 + 50 kg/ha KCl. Namun demikian jumlah anakan maksimum dan
tinggi tanaman pada perlakuan dengan dosis NPK-Cl Crystal 200–400 kg/ha
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dengan perlakuan pemupukan sesuai
rekomendasi setempat. Dengan demikian penggunaan pupuk NPK-Cl Crystal
mulai dosis 200 kg/ha sampai dengan 400 kg/ha yang dikombinasikan dengan
urea, SP36, dan KCl cukup efektif dalam pertumbuhan vegetatif tanaman padi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatas utama pertumbuhan tinggi
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tanaman dan jumlah anakan adalah unsur N dan P (Setiobudi dan Sembiring 2008),
apabila ketersediaan N dan P dari pupuk kurang, maka pertumbuhan tanaman akan
terhambat. Pemupukan berimbang menggunakan pupuk majemuk dikombinasikan
dengan pupuk tunggal akan lebih efektif, karena hara N dan K dapat ditambahkan
pada fase berikutnya sesuai kebutuhan tanaman.
Tabel 3. Hasil uji statistik pengaruh beberapa perlakuan pemupukan terhadap
jumlah anakan maksimum, anakan produktif dan tinggi tanaman padi
sawah di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi,
MH 2007/2008
No Perlakuan

Jumlah anakan Jumlah anakan Tinggi tanaman
maksimum
produktif
(cm)

1
2
3
4

A (Kontrol)
B (Standar/rekomendasi setempat)
C (NPK-Cl Crystal setara standar)
D (NPK-Cl Crystal ¾ dosis maksimal)

19 a
23 b
23 b
23 b

5
6

E (NPK-Cl Crystal ½ dosis maksimal)
F (NPK-Cl Crystal ¼ dosis maksimal)
CV (%)

22 b
19 a
5,6

12 a
17 bc
16 bc
16 b
17 c
12 a
5,0

97,0 a
109,9 c
109,6 c
198,9 c
107,3 c
100,4 b
2,0

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.

Pengaruh Berbagai Perlakuan Pemupukan Terhadap
Komponen Hasil Padi Sawah
Pengaruh penggunaan pupuk NPK-Cl Crystal terhadap komponen hasil tanaman
padi sawah dapat dilihat dari panjang malai, jumlah gabah per malai, dan bobot 1000
butir. Hasil uji statistik pengaruh penggunaan NPK-Cl Crystal terhadap panjang malai,
jumlah gabah per malai, dan bobot 1000 butir pada tanaman padi sawah dapat dilihat
pada Tabel 4.
Menurut Fairhurst dan Witt (2002), yang paling berpengaruh terhadap
peningkatan jumlah gabah per malai, persentase gabah isi, dan bobot 1000 butir
adalah unsur kalium. Berdasarkan hasil uji statistik, ternyata semua perlakuan tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kontrol terhadap komponen hasil padi
sawah yang meliputi panjang malai, jumlah gabah per malai, maupun bobot 1000
butir. Tidak berbeda nyata semua perlakuan dengan kontrol disebabkan karena
kandungan K di dalam tanah cukup tinggi, sehingga tanaman masih dapat menyerap
K dari dalam tanah. Perlakuan pupuk NPK-Cl Crystal yang paling berperan dalam
meningkatkan komponen hasil adalah perlakuan C dengan dosis 400 kg/ha NPK-Cl
Crystal + 100 kg/ha urea + 20 kg/ha SP36.
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Tabel 4. Hasil uji statistik pengaruh beberapa perlakuan pemupukan terhadap
panjang malai, jumlah gabah per malai, dan bobot 1000 butir padi
sawah di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi,
MH 2007/2008
Panjang malai Jumlah gabah/
(cm)
malai (butir)

No Perlakuan

Bobot 1000
butir (g)

1

A (Kontrol)

24,1 a

137 a

29,0 a

2

B (Standar/Rekomendasi Setempat)

23,6 a

139 a

28,6 a

3

C (NPK-Cl Crystal setara standar)

24,0 a

131 a

29,4 a

4

D (NPK-Cl Crystal ¾ dosis maksimal)

23,8 a

126 a

27,1 a

5

E (NPK-Cl Crystal ½ dosis maksimal)

23,8 a

129 a

29,0 a

6

F (NPK-Cl Crystal ¼ dosis maksimal)

23,8 a

122 a

29,3 a

2,8

8,3

4,0

CV (%)

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.

Pengaruh Berbagai Perlakuan Pemupukan terhadap Hasil Padi Sawah
Pengaruh penggunaan pupuk NPK-Cl Crystal terhadap hasil tanaman padi
sawah dapat dilihat dari produksi padi GKP (gabah kering panen) dan GKG
(gabah kering giling). Hasil uji statistik pengaruh penggunaan NPK-Cl Crystal
terhadap produksi padi GKP dan GKG dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan
uji statistik, ternyata hampir semua perlakuan pemupukan NPK-Cl Crystal yang
dikombinasikan dengan pupuk urea, SP36, dan KCl menunjukkan perbedaan yang
nyata terhadap produksi padi baik GKP maupun GKG jika dibandingkan dengan
kontrol (tanpa pupuk).
Tabel 5. Hasil uji statistik pengaruh beberapa perlakuan pemupukan terhadap
produksi padi sawah di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani,
Kabupaten Bekasi, MH 2007/2008
No

Perlakuan

Produksi padi GKP
(t/ha)

Produksi padi GKG
(t/ha)

1
2
3
4
5
6

A (Kontrol)
B (Standar/Rekomendasi Setempat)
C (NPK-Cl Crystal setara standar)
D (NPK-Cl Crystal ¾ dosis maksimal)
E (NPK-Cl Crystal ½ dosis maksimal)
F (NPK-Cl Crystal ¼ dosis maksimal)
CV (%)

4,5 a
6,6 b
7,3 b
6,8 b
7,3 b
4,9 a
7,6

4,3 a
6,4 b
7,0 b
6,6 b
7,0 b
4,8 a
7,8

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama dalam kolom yang sama, menunjukkan tidak
berbeda nyata pada taraf 5% DMRT.
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Pemberian pupuk NPK-Cl Crystal mulai dari dosis 100 kg/ha sampai 400 kg/
ha mampu meningkatkan produktivitas padi 1,3–2,7 ton/ha (30,2–62,8%) dibanding
kontrol. Hasil maksimal baik GKP maupun GKG diperoleh dari perlakuan C
yaitu dengan dosis 400 kg/ha NPK-Cl Crystal + 100 kg/ha urea + 20 kg/ha SP36,
sedangkan hasil optimal baik GKP maupun GKG diperoleh dari perlakuan E yaitu
dengan dosis 200 kg/ha NPK-Cl Crystal + 150 kg/ha urea + 60 kg/ha SP36 + 50
kg/ha KCl. Dengan demikian pemupukan NPK secara keseluruhan berpengaruh
terhadap peningkatan hasil padi. Hal ini sesuai penelitian Yadav (2003), bahwa
pemberian pupuk NPK dengan dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman
dan ketersediaan hara dalam tanah dapat meningkatkan hasil padi sebesar 102%
lebih tinggi dibanding kontrol.
Analisis Ekonomi
Ketentuan lulus uji efektivitas pupuk an-organik meliputi ketentuan lulus uji
efektivitas secara teknis dan ketentuan lulus uji efektivitas secara ekonomi. Oleh
karena itu analisis ekonomi penggunaan pupuk NPK-Cl Crystal dilakukan dengan
analsis usahatani menggunakan perhitungan B/C rasio.
Tabel 6. Analisis B/C rasio hasil padi GKG per hektar pada berbagai perlakuan
pemupukan.di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi,
MH 2007/2008
Produksi GKG Penerimaan
(t/ha)
(Rp)

Perlakuan

Biaya (Rp)

A

4.405.000

4,3

B

5.665.000

6,4

Keuntungan
(Rp)

B/C Rasio

12.900.000

8.495.000

1,93

19.200.000

13.535.000

2,39

C

6.293.000

7,0

21.000.000

14.707.000

2,34

D

6.061.000

6,6

19.800.000

13.739.000

2,27

E

6.069.000

7,0

21.000.000

14.931.000

2,46

F

5.297.000

4,8

14.400.000

9.103.000

1,72

Berdasarkan analisis ekonomi per hektar (Tabel 6), ternyata perlakuan E
yaitu pemupukan dengan dosis 200 kg/ha NPK-Cl Crystal + 150 kg/ha urea +
60 kg/ha SP36 + 50 kg/ha KCl menunjukkan B/C rasio yang paling tinggi yaitu
2,46 jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain dengan total biaya produksi
Rp.6.069.000 dan keuntungan Rp.14.931.000. Perlakuan B yaitu pemupukan
dengan dosis standar atau rekomendasi setempat yaitu 200 kg/ha urea + 100 kg/
ha SP36 + 100 kg/ha KCl nilai B/C rasionya menempati urutan kedua yaitu 2,39
dengan total biaya produksi sebesar Rp.5.665.000 dan keuntungan Rp.13.535.000.
Perlakuan C yaitu pemupukan NPK-Cl setara standar dengan dosis 400 kg/ha
NPK-Cl Crystal + 100 kg/ha urea + 20 kg/ha SP36 nilai B/C rasionya menempati
urutan ketiga yaitu 2,34 dengan total biaya produksi Rp.6.293.000 dan keuntungan
sebesar Rp.14.707.000. Dengan demikian kalau dilihat dari segi ekonomi
perlakuan E yaitu pemupukan dengan dosis 200 kg/ha NPK-Cl Crystal + 150 kg/
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ha urea + 60 kg/ha SP36 + 50 kg/ha KCl lebih menguntungkan jika dibandingkan
dengan perlakuan A (kontrol) maupun perlakuan yang lain. Perbedaan nilai B/C
rasio masing-masing perlakuan disebabkan karena besarnya biaya pupuk yang
dikeluarkan, sedangkan biaya input yang lain relatif sama. Hasil penelitian Yadav
(2003) juga menunjukkan bahwa petani yang menggunakan pupuk NPK dengan
dosis yang tepat mendapatkan keuntungan yang paling tinggi dibanding dengan
petani yang menggunakan pupuk tunggal
KESIMPULAN
1.

Secara teknis perlakuan E dengan dosis pemupukan 200 kg/ha NPK-Cl Crystal
+ 150 kg/ha urea + 60 kg/ha SP36 + 50 kg/ha KCl mampu menghasilkan
produksi padi 7,0 ton/ha GKG, lebih tinggi 0,6 ton/ha dari perlakuan B
(pemupukan sesuai rekomendasi setempat), dan lebih tinggi 2,7 ton/ha dari
kontrol.

2.

Secara ekonomi perlakuan pemupukan E dengan dosis 200 kg/ha NPK-Cl
Crystal + 150 kg/ha urea + 60 kg/ha SP36 + 50 k/ha g KCl memberikan nilai
B/C rasio yang paling tinggi yaitu 2,46 jika dibandingkan dengan perlakuan
yang lain.

3.

Uji efektivitas pupuk NPK-Cl Crystal di Kabupaten Bekasi mampu
meningkatkan produktivitas padi 0,6–2,7 t/ha.
DAFTAR PUSTAKA

Adinigsih, J.S. dan M. Soepartini. 1995. Pengelolaan pupuk pada sistem usahatani
lahan sawah. Makalah disajikan dalam Apresiasi Metodologi Pengkajian
Sistem Usahatani Berbasis Padi dengan Wawasan Agribisnis. Bogor 7–9
September, PSE
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. 2000. Statistik Luas Panen dan Produksi
Tanaman Padi 1995-2000. Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.
Dirjen Bina Sarana Pertanian. 2003. Pedoman Pendaftaran Pupuk An-Organik
sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI No. 09/Kpts/TP.260/1/2003.
Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. Dirjen Bina
Sarana Pertanian, Jakarta.
Djaenudin, D., Marwan H., H. Subagyo, Anny mulyani, dan N. Suharta. 2000.
Kriteria Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian. Versi 3. Pusat
Penelitian Tanah dan Agroklimat, Bogor
Fairhurst, T.H., dan C. Witt. 2002. Rice : A Practical Guide to Nutrient
Management. Potash and Phosphate Institute (PPI), Potash and Phosphate
Institute of Canada (PPIC), and International Rice Research Institute
(IRRI). Philippines.

Susanto dan Bandjar : Peningkatan Produksi Padi Sawah Melalui Uji Efektivitas....

1027

Gomez, K.A. dan A.A. Gomez.1984. Statistical procedures for agricultural
research. Second Edition. John Willey and Sons. New York.
Las. I. 2002. Pengembangan intensifikasi Padi sawah irigasi berdasarkan PTT:
salah satu inovasi teknologi peningkatan produktivitas dan daya saing padi.
Makalah disampikan dalam Lokakarya Pengembangan Usahatani Terpadu
Berwawasan Agribisnis Mendukung Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian
Jawa Barat. Lembang, 16 April 2002.
Pusat Penelitian Tanah. 1981. Laporan Akhir Penelitian Tanah Daerah Jabotabek
III (Jawa Barat). Pusat Penelitian Tanah, Bogor.
Puslittanak. 1992a. Status kalium dan peningkatan efisiensi pemupukna KCl pada
tanah sawah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Laporan hasil Penelitian.
Puslittanak. 1992b. Status kalium dan peningkatan peningkatan efisiensi
pemupukna KCl pada tanah sawah di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Laporan hasil Penelitian.
Syukur, A. dan E.S. Harsono. 2008. Pengaruh pemberian pupuk kandang dan NPK
terhadap beberapa sifat kimia dan fisika tanah pasir Pantai Samas Bantul.
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan 8 (2) p: 138–145.
Setiobudi, D. dan H. Sembiring. 2008. Tanggap pertumbuhan dan hasil Padi Tipe
Baru terhadap pupuk makro dan mikro pada spesifik jenis tanah. Prosiding
Seminar Nasional Padi 2008. BB Peneltian Padi, Sukamandi. Hal: 963–
987.
Yadav, R.L. 2003. Assessing on-farm efficiency and economics of fertilizer N, P,
and K in rice wheat systems of India. Field Crop Research. 81:39–51.

1028

Susanto dan Bandjar : Peningkatan Produksi Padi Sawah Melalui Uji Efektivitas....

KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN PADI SAWAH
DI WILAYAH KEPULAUAN KABUPATEN SUMENEP
Zainal Arifin, Sugiono dan Nurul Istiqomah
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRACT
Suitability Of Land For Lowland Rice In Kepulauan District, Sumenep.
Determination of the direction of the development of rice plants based on
suitability and potential as well as the availability of land. So that rice plants can
grow and produce optimally requires information quality and land characteristics
as well as specific management. Therefore, data collection following land use
status is part of the mapping of land suitability for rice crops. This study aims
to determine the suitability of land for lowland rice in archipelago Sumenep.
Location of research covering all areas of administrative regions archipelago of
Sumenep district consisting of nine sub-districts (84 villages) ie.: Sub-district of
Giligenteng, Talango, Nonggunong, Gayam, Raas, Sapeken, Arjasa, Kangayan
and Masalembu. Data and maps collected includes: a map of land resources of
archipelago Sumenep area, climate data (rainfall) and survey research sites. The
preparation of land suitability for rice refer to the concept of “expert system” with
matching approach (matching) between the characteristics of climate and land
resources with the requirements of growing rice plants. Data processed in a simple
and interpreted by the digital maps of land suitability for rice crop in the archipelago
Sumenep. The results showed an archipelago Sumenep have dry climates with the
climate type on Oldeman E4 and D3 with the wet months between 1–4 months
6–11 months and dry months. Alluvial soil types consist of Hidromorf; Complex
Mediterranean Grumusol, Regosol and litosol; Regosol yellowish brown, and the
Red and Mediterranean Complex litosol. Digital maps of land suitability of each
of the archipelago Sumenep, quite diverse and basically almost all the archipelago
is dominated by the appropriate and most suitable marginal for rice.
Key words: Suitability of land, paddy fields, an archipelago Sumenep district
ABSTRAK
Penentuan arahan pengembangan tanaman padi didasarkan pada kesesuaian
dan potensi serta ketersediaan lahan. Agar tanaman padi dapat tumbuh dan
berproduksi secara optimal memerlukan informasi kualitas dan karakteristik lahan
serta manajemen tertentu. Oleh karena itu, pengumpulan data penggunaan lahan
berikut statusnya merupakan bagian dari kegiatan pemetaan kesesuaian lahan
untuk tanaman padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan
untuk tanaman padi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Lokasi penelitian
meliputi Kabupaten Sumenep kawasan kepulauan yang terdiri dari 9 kecamatan

Arifin et al : Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Padi Sawah di Wilayah Kepulauan....

1029

(84 desa), yaitu Kecamatan Giligenteng, Talango, Nonggunong, Gayam, Raas,
Sapeken, Arjasa, Kangayan dan Masalembu. Data dan peta yang dikumpulkan
meliputi : sumberdaya lahan berupa peta wilayah Kabupaten Sumenep, data
iklim (curah hujan) serta survey lokasi penelitian. Penyusunan kesesuaian lahan
untuk tanaman padi mengacu pada konsep sistem pakar (Expert System) dengan
pendekatan pencocokan (matching) antara karakteristik iklim dan sumberdaya
lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman padi. Data diolah secara sederhana
dan dinterpretasikan dengan peta-peta digital kesesuaian lahan untuk tanaman
padi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan
wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep tergolong beriklim kering dengan tipe
iklim berdasarkan Oldeman E4 dan D3 dengan bulan basah antara 1–4 bulan dan
bulan kering 6–11 bulan. Jenis tanahnya terdiri dari Aluvial Hidromorf; Komplek
Mediteran Grumusol, Regosol dan Litosol; Regosol Cokelat kekuningan;
dan Komplek Mediteran Merah dan Litosol. Peta digital kesesuaian lahan dari
masing-masing wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep, cukup beragam dan pada
dasarnya hampir semua wilayah kepulauan di dominasi oleh sesuai dan sebagian
sesuai marginal untuk tanaman padi.
Kata kunci : Kesesuaian lahan, tanaman padi sawah, wilayah kepulauan
Kabupaten Sumenep
PENDAHULUAN
Data potensi sumber daya lahan yang diperlukan untuk perencanaan program
pembangunan pertanian tidak hanya dalam bentuk tabular, tetapi juga dalam
bentuk spasial. Pemetaan tanah dan evaluasi sumber daya lahan secara progresif
merupakan suatu pendekatan yang efektif untuk mencari dan mengetahui lahan
potensial maupun yang tidak potensial, berikut kendala dan luas penyebarannya
secara spasial. Suatu komoditas pertanian untuk dapat tumbuh dan berproduksi
secara optimal memerlukan kualitas dan karakteristik lahan serta manajemen
tertentu (FAO 1976; Djaenudin et al. 2003).
Inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya lahan melalui pemetaan
tanah akan dapat dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan teknologi
penginderaan jauh. Perekaman data sumber daya lahan dengan menggunakan alat
pengindera atau sensor jarak jauh akan menghasilkan data inderaja (Lillesand dan
Keifer 1994). Alat tersebut tidak hanya mampu merekam data keadaan permukaan
lahan, relief atau topografi dan vegetasi penutup tanah, tetapi juga bagian lapisan
bawahnya (land subsurface), yaitu ”tubuh” tanah dan sifat batuannya. Selain itu,
perubahan penggunaan lahan yang sangat dinamis dapat dipantau secara akurat.
Data hamparan lahan berupa polipedon terdiri atas satuan peta tanah, yang
disusun berdasarkan komponen utama landform dan klasifikasi tanah digunakan
sebagai unit evaluasi lahan. Data hasil evaluasi lahan yang dilengkapi dengan data
penggunaan dan status lahan digunakan sebagai dasar dalam menyusun arahan
pengembangan komoditas. Dalam pemetaan tanah, keragaman sifat tanah dan
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biofisik lingkungannya harus dapat dideskripsi dan didelineasi secara akurat. Data
hasil pemetaan tanah pada tingkat dan skala berapa pun, mulai dari tingkat tinjau
skala 1 : 250.000 sampai tingkat detail skala 1 : 10.000, sulit untuk diaplikasikan
pengguna karena sifatnya masih berupa data dasar (FAO 1999). Untuk mengetahui
potensi dan kendala serta kebutuhan inputnya, data hasil pemetaan tanah harus
ditindaklanjuti dengan evaluasi lahan. Sebelum tahun 1995, evaluasi lahan masih
dilakukan secara manual, namun kini dilakukan secara komputerisasi antara
lain dengan program automated land evaluation system (ALES) (Rossiter dan
Wambeke 1997). ALES mampu mengolah data dalam jumlah banyak secara cepat,
dan menyediakan fasilitas untuk evaluasi lahan secara fisik dan ekonomi.
Penentuan arahan program pembangunan pertanian harus didasarkan
pada kesesuaian dan potensi serta ketersediaan lahan. Dengan beragamnya
agroekologi di wilayah Kabupaten Sumenep dapat memperkaya khasanah dalam
pengembangan berbagai komoditas secara luas, namun sekaligus tantangan karena
memerlukan pengelolaan secara cermat dan sistematis berdasarkan potensi lahan
dan sosial ekonomi setempat
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk tanaman
padi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep
BAHAN DAN METODE
Penyusunan kesesuaian lahan mengacu pada konsep Sistem Pakar (Expert System)
yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (Amien 1992).
Pada dasarnya prinsip metode tersebut didasarkan pada pendekatan pencocokan
(matching) antara karakteristik iklim dan sumberdaya lahan dengan persyaratan
tumbuh tanaman padi.
Metode penelitian menggunakan pendekatan landform (landscape mapping)
sebagai dasar untuk penyusunan satuan peta. Oleh karena itu, pemanfaatan citra
penginderaan jarak jauh merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Peta hasil
interpretasi selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana operasional
pengamatan tanah di lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan melalui konsultasi
dan diskusi dengan instansi terkait tentang penyusunan peta kesesuaian lahan
sehingga diperoleh masukan perbaikan mengenai alternatif komoditas yang sesuai
dan disarankan.
Wilayah penelitian meliputi seluruh wilayah administratif Kabupaten
Sumenep kawasan kepulauan meliputi 9 kecamatan (84 desa), yaitu Kecamatan
Giligenteng, Talango, Nonggunong, Gayam, Raas, Sapeken, Arjasa, Kangayan
dan Masalembu.
Pengamatan dan analisis data meliputi: (a) penyusunan data base karakter
dan potensi sumberdaya lahan serta kondisi iklim, (b) analisis data berdasarkan
persyaratan tumbuh padi, dan (c) penyusunan peta digital kesesuaian lahan untuk
padi (Lampiran 1).
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Data diolah secara sederhana dan dinterpretasikan dalam tabel naskah
kesesuaian lahan dilengkapi dengan peta digital.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi fisiografi
Secara geografis wilayah kabupaten Sumenep terbagai atas dua wilayah, yaitu
: wilayah bagian daratan dengan luas 1.156,09 km2 (55,22%) yang terbagi atas
delapan belas kecamatan dan satu pulau di kecamatan Dungkek, dan wilayah
bagian kepulauan dengan luas 937,38 km2 (44,78%) yang meliputi 126 buah
pulau, 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni (Gambar 1).

Gambar 1. Wilayah administrasi Kabupaten Sumenep
Secara administrasi wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep dibagi menjadi
9 kecamatan dan 84 desa dengan luas kecamatan 937,38 km2 (Tabel 1). Jumlah
desa terbanyak dijumpai pada wilayah Kecamatan Arjasa sebanyak 19 desa,
namun wilayah desa terluas terletak di Kecamatan Kangayan sebanyak 9 desa
dengan luas 204,68 km2 dan Kecamatan Sapeken sebanyak 9 desa dengan luas
201,89 km2
Penyebaran penduduk di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumenep (9
kecamatan) mencapai 297.254 orang dengan rasio jenis kelamin 90,08 (Tabel 2).
Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Arjasa (61.063 jiwa) dengan rasio
jenis kelamin 93,51, dan yang paling sedikit adalah Nonggunong (14.589 jiwa)
dengan rasio jenis kelamin 82,29.
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Tabel 1. Luas daerah per kecamatan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep,
Tahun 2007
Pulau

No.

Kecamatan

Luas
kecamatan
(Km2)

Jumlah
desa

Berpenghuni

Tidak berpenghuni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

Giligenteng
Talango
Nonggunong
Gayam
Raas
Sapeken
Arjasa
Kangayan
Masalembu
Jumlah

30,32
50,27
40,08
88,40
38,90
201,89
241,99
204,68
40,85
937,38

8
8
8
10
9
9
19
9
4
84

3
2
3
0
9
21
3
3
3
48

5
3
0
0
5
32
9
23
1
78

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep (2009); Bappeda Kabupaten Sumenep (2009)

Tabel 2. Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di wilayah Kepulauan
Kabupaten Sumenep
Jumlah

Penduduk
No.

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Giligenting

2

Talango

23.974

87,94

22.862

41.593

81,93

3

Nonggunong

4

Gayam

6.586

8.003

14.589

82,29

16.401

19.024

35.425

5

Raas

17.112

86,21

18.524

35.636

92,38

6

Sapeken

19.012

20.925

39.937

90,86

7

Arjasa

29.507

31.556

61.063

93,51

8

Kangayan

10.902

10.962

21.864

99,45

9

Masalembu

11.358

11.815

23.173

96,13

140.827

156.427

297.254

90,08

18.731

12.756

Rasio Jenis
Kelamin

1

Jumlah

11.218

(jiwa)

Sumber : BPS Kabupaten Sumenep (2009)

2. Profil kecamatan wilayah kepulauan
Wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 9 kecamatan dan
84 desa dengan luas kecamatan 937,38 km2 yang terdiri dari 126 pulau meliputi 48
pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, sebagai berikut :
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● Kecamatan Talango
Kecamatan Talango merupakan wilayah kepulauan yang sangat dekat dengan
pusat pemerintahan Kabupaten Sumenep. Luas wilayah Kecamatan Talango
sebesar 50,267080 km2. Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Talango
adalah E4 dengan 2 bulan basah dan 7 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan
Talango adalah mediteran kemerahan dan litosol; regosol cokelat kekuningan
(Tabel 3).
Tabel 3. Jenis tanah per desa di Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep
No.

Desa

Jenis tanah

1.

Talango

● Komplek mediteran kemerahan dan litosol

2.

Gapurana

● Komplek mediteran kemerahan dan litosol

3.

Palasa

● Komplek mediteran kemerahan dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

4.

Poteran

● Komplek mediteran kemerahan dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

5.

Kombang

● Regosol cokelat kekuningan

6.

Essang

● Regosol cokelat kekuningan
● Komplek mediteran kemerahan dan litosol

7.

Cabbiya

● Regosol cokelat kekuningan
● Komplek mediteran kemerahan dan litosol

8.

Padike

● Komplek mediteran kemerahan dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

Kesesuaian lahan untuk pertanaman padi gogo di Kecamatan Talango
terbagi dalam 2 klasifikasi yaitu sesuai bersayarat (Padike, Cabbiya, Esaang,
Kombang, Talango, Gapurana, Palasa, dan Poteran) dan tidak sesuai (sebagian
Padike, Cabbiya, Essang dan Kombang).
● Kecamatan Arjasa
Luas wilayah Kecamatan Arjasa 241,890767 km2 dan mempunyai 12 pulau
yang tersebar di 19 desa. Berdasarkan penggunaan lahan pertanian di Kecamatan
Arjasa yang didominasi lahan kering seluas 16.716,74 ha dan lahan sawah 7.481,90
ha, dimana wilayah pertanian terluas terletak di Desa Buddi sebesar 5.297,44 ha.
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Arjasa adalah D3 dengan 4 bulan
basah dan 5 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Arjasa terbagi dalam 4 jenis
tanah dengan wilayah terluas berturut-turut komplek mediteran grumosol, regosol
dan litosol; aluvial hidromorf; dan regosol cokelat kekuningan; dan komplek
mediteran merah dan litosol (Tabel 4).
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Tabel 4. Jenis tanah per desa di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep
No.

Desa

1.

Arjasa

Jenis tanah
● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

2.

Kalikatak

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

3.

Duko

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

4.

Sumber Nangka

● Komplek mediteran merah dan litosol

5.

Bilis-bilis

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

6.

Laok Jangjang

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

● Komplek mediteran merah dan litosol

● Komplek mediteran merah dan litosol
7.

Kalisangka

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

8.

Angkatan

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

9.

Kolo-kolo

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

10.

Buddi

● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

11.

Kalianyar

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

12.

Angon-angon

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
13.

Sambakati

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

14.

Paseraman

● Aluvial hidromorf

15.

Pandeman

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

16.

Gellaman

● Aluvial hidromorf

17.

Pajanangger

● Aluvial hidromorf

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
18.

Sawah Sumur

● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

19.

Pabean

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
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Kesesuaian lahan untuk pertanaman padi sawah di Kecamatan Arjasa terbagi
dalam 3 klasifikasi yaitu sesuai, sesuai bersyarat dan tidak sesuai.
● Kecamatan Kangayan
Kecamatan Kangayan merupakan wilayah adminsitrasi yang relatif baru
(tahun 2006), merupakan pemekaran dari Kecamatan Arjasa. Wilayah administrasi
Kecamatan Kangayan meliputi Desa Kangayan, Daandung, Timur Jangjang,
Tembayangan, Saobi, Jukong-jukong, Torjek, Batu Putih dan Desa Cangkramaan.
Luas wilayah Kecamatan Kangayan 204,769525 km2 dan jumlah pulau sebanyak
26 pulau yang tersebar di 9 desa.
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Kangayan adalah D3 dengan 4
bulan basah dan 5 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Kangayan terbagi dalam
4 jenis tanah dengan wilayah terluas berturut-turut komplek mediteran grumosol,
regosol dan litosol; aluvial hidromorf; komplek mediteran merah dan litosol; dan
regosol cokelat kekuningan (Tabel 5).
Tabel 5. Jenis tanah per desa di Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
No.
1.

Desa
Kangayan

● Aluvial hidromorf

Jenis tanah

2.
3.
4.
5.

Daandung
Timur Jangjang
Jukong-jukong
Torjek

●
●
●
●
●

6.

Tembayangan

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
● Aluvial hidromorf

7.
8.

Cangkramaan
Batu Putih

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf
● Aluvial hidromorf

9.

Saobi

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf

● Komplek mediteran merah dan litosol

Kesesuaian lahan untuk padi sawah di Kecamatan Kangayan terbagi dalam
3 klasifikasi yaitu sesuai, sesuai bersayarat dan tidak sesuai.
● Kecamatan Sapeken
Luas wilayah Kecamatan Sapeken 201,887245 km2 berada pada ketinggian
tempat <500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan <30% atau
tergolong daerah landai. Jumlah desa sebanyak 9 desa meiputi Desa Sapeken,
Sabunten, Sasiil, Sakala, Sepanjang, Pagerungan Besar, Pagerungan Kecil, Paliat
dan Tanjung Kiaok. Kecamatan Sapeken memiliki jumlah pulau sebanyak 53
pulau dengan komposisi 21 pulau berpenghuni dan 32 pulau tidak berpenghuni.
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Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Sapeken adalah D3 dengan 4
bulan basah dan 5 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Sapeken terbagi dalam
2 jenis tanah dengan wilayah terluas berturut-turut komplek mediteran merah dan
litosol dan regosol cokelat kekuningan (Tabel 6).
Tabel 6. Jenis tanah per desa di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep
No.
1.

Desa
Sapeken

Jenis tanah
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

2.

Sabunten

● Komplek mediteran merah dan litosol

3.

Saseel

● Komplek mediteran merah dan litosol

4.

Sakala

● Regosol cokelat kekuningan

5.

Sepanjang

● Regosol cokelat kekuningan

6.

Pagerungan Besar

● Regosol cokelat kekuningan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
7.

Pagerungan Kecil

● Regosol cokelat kekuningan

8.

Paliat

● Regosol cokelat kekuningan

9.

Tanjung Kiaok

● Regosol cokelat kekuningan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

Kesesuaian lahan di Kecamatan Sapeken untuk pertanaman padi sawah
(sesuai bersyarat dan tidak sesuai), jagung (sesuai, sesuai bersyarat dan tidak
sesuai), kedelai (sesuai, sesuai bersyarat dan tidak sesuai).
● Kecamatan Raas
Luas wilayah Kecamatan Raas 38,903542 km2 dan berada pada ketingginan
500 meter diatas permukaan laut, sedangkan topografi wilayah mempunyai tingkat
kemiringan lahan <30% atau tergolong daerah landai. Kecamatan Raas terdiri
dari 9 desa, yaitu Desa Berakas, Poteran, Karang Nangka, Alas Malang, Keropo,
Jungkat, Ketupat, Tonduk dan Gua-gua, sedangkan jumlah sebanyak 14 pulau (9
pulau berpenghuni dan 5 pulau tidak berpenghuni).
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Raas adalah D3 dengan 4 bulan
basah dan 5 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Raas terbagi dalam 2 jenis
tanah dengan wilayah terluas berturut-turut komplek mediteran grumusol, regosol
dan aluvial hidromorf (Tabel 7).
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Tabel 7. Jenis tanah per desa di Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep
No.
1.

Berakas

Desa

2.

Poteran

3.

Karang Nangka

4.
5.

Alas Malang
Keropo

6.

Jungkat

7.

Ketupat

8.

Tonduk

9.

Guwa-guwa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jenis tanah
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Aluvial hidromorf
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
Aluvial hidromorf
Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

Kesesuaian lahan untuk pertanaman padi sawah di Kecamatan Raas terbagi
dalam 3 klasifikasi yaitu sesuai, sesuai bersayarat dan tidak sesuai.
● Kecamatan Nonggunong
Luas wilayah Kecamatan Nonggunong 40,079960 km2 dan berada pada
ketinggian <500 meter diatas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan
lahan <30%. Wilayah Kecamatan Nonggunong terdiri dari 8 desa dengan pusat
pemerintahan Kecamatan berada di Desa Sokarame Paseser dan jumlah pulau
sebanyak 3 pulau.
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Nonggunong adalah E4 dengan
1 bulan basah dan 11 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Nonggunong adalah
komplek mediteran grumusol, regosol.
Tabel 8. Jenis tanah per desa di Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumenep
No.
1.

Desa

Jenis tanah

Nonggunong

● ● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

2.

Sumber

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

3.

Tanamerah

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

4.

Talaga

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

5.

Rosong

● ● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

6.

Sokarame Paseser

● ● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

7.

Sokarame Timur

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

8.

Sonok

● Komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol
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Kesesuaian lahan untuk padi sawah di Kecamatan Nonggunong terbagi
dalam 3 klasifikasi yaitu sesuai, sesuai bersayarat dan tidak sesuai.
● Kecamatan Gayam
Kecamatan Gayam mempunyai luas wilayah sebesar 88,3988873 km2
berada pada ketianggian tempat <500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat
kemiringan <30% atau termasuk daerah landai. Kecamatan Gayam mempunyai
jumlah desa sebanyak 10 desa yaitu Desa Gayam, Prambanan, Gendang Timur,
Gendang Barat, Tarebung, Kaloang, Jambuir, Nyamplong, Karang Tengah dan
Pancor dan tidak ada pulaunya.
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Gayam adalah E4 dengan 1
bulan basah dan 11 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Gayam adalah komplek
mediteran grumusol, regosol (Tabel 9).
Tabel 9. Jenis tanah per desa di Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumene
No.
1.

Desa
Gayam

Jenis tanah
● ● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

2.

Prampanan

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

3.

Gendang Timur

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

4.

Gendang Barat

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

5.

Tarebung

● ● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

6.

Kalowang

● ● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

7.

Jambuir

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

8.

Nyamplong

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

9.

Karang Tengah

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

10.

Pancor

● komplek mediteran grumusol, regosol dan litosol

Kesesuaian lahan wilayah Kecamatan Gayam untuk pertanaman padi sawah
yaitu sesuai dan sesuai bersyarat.
● Kecamatan Giligenting
Luas wilayah Kecamatan Giligenting 30,318876 km2 yang meliputi 8 desa
yaitu Desa Bringsang, Gedungan, Galis, Aeng Anyar Jate, Lombang, Banbaru dan
Banmaleng dengan jumlah pulau sebanyak 8 pulau. Ketinggian tempat wilayah
Kecamatan Giligenting sebesar <500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat
kemiringan lahan <30%.
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Giligenteng adalah E4 dengan
7 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Giligenteng adalah regosol cokelat
kekuningan (Banmaleng, Banbaru, Lombang, Jate) dan komplek mediteran merah
dan litosol (Galis, Aeng anyar, Bringsang, Gedugan) (Tabel 10).
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Tabel 10. Jenis tanah per desa di Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep
No.

Desa

Jenis tanah

1.

Bringsang

● komplek mediteran merah dan litosol

2.

Gedungan

3.

Galis

4.

Aeng Anyar

5.

Jate

● komplek mediteran merah dan litosol

6.

Lombang

● komplek mediteran merah dan litosol

7.

Banbaru

● komplek mediteran merah dan litosol

8.

Banmaleng

● regosol cokelat kekuningan
● komplek mediteran merah dan litosol
● regosol cokelat kekuningan
● komplek mediteran merah dan litosol
● regosol cokelat kekuningan
● komplek mediteran merah dan litosol
● regosol cokelat kekuningan
● ● regosol cokelat kekuningan
● ● regosol cokelat kekuningan
● regosol cokelat kekuningan
● komplek mediteran merah dan litosol
● regosol cokelat kekuningan

Kesesuaian lahan di Kecamatan Giligenteng untuk pertanaman padi sawah
yaitu sesuai bersyarat dan tidak sesuai.
● Kecamatan Masalembu
Luas wilayah Kecamatan Masalembu sebesar 40,851994 km2 dengan
jumlah desa sebanyak 4 desa yaitu Desa Nasalima, Suka Jeruk, Masakambing dan
Karamian.
Tipe iklim menurut Oldeman di Kecamatan Masalembu adalah E4 dengan
1 bulan basah dan 11 bulan kering. Jenis tanah di Kecamatan Masalembu adalah
komplek mediteran merah dan regosol cokelat kekuningan (Tabel 11).
Tabel 11. Jenis tanah per desa di Kecamatan Giligenteng, Kabupaten Sumenep
No.

Desa

Jenis tanah

1.

Masalima

● Komplek Mediteran Merah dan Litosol

2.

Suka Jeruk

● Komplek Mediteran Merah dan Litosol

3.

Masakambing

● Komplek Mediteran Merah dan Litosol

4.

Karamian

● Komplek Mediteran Merah dan Litosol
● Regosol Cokelat Kekuningan

Kesesuaian lahan di Kecamatan Masalembu untuk pertanaman padi sawah
yaitu sesuai, sesuai bersyarat dan tidak sesuai.
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KESIMPULAN
Kondisi lahan di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep pada umumnya
didominasi oleh tegalan atau lahan kering dan sawah tadah hujan dengan tingkat
kesuburan tergolong rendah. Tipe curah hujan menurut oldeman adalah E4 dan D3
yaitu tergolong beriklim kering dengan bulan basah antara 1–4 bulan dan bulan
kering 6–11 bulan.
Topografi di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep tergolong landai
sampai berbukit dengan ketinggian tempat antara 50–500 meter diatas permukaan
laut. Jenis tanahnya terdiri dari aluvial hidromorf; komplek mediteran grumusol,
regosol dan litosol; regosol cokelat kekuningan; dan komplek mediteran merah
dan litosol. Peta digital kesesuaian lahan dari masing-masing wilayah kepulauan
Kabupaten Sumenep cukup beragam dan pada dasarnya hampir semua wilayah
kepulauan di dominasi oleh sesuai dan sebagian sesuai marginal untuk tanaman
padi
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Lampiran 1. Persyaratan kesesuaian agroekologi untuk tanaman padi sawah
tadah hujan
Persyaratan penggunaan/
Karakteristik Lahan
Temperatur (tc) :
● Temperatur rata-rata (oC)

S1
24–29

Persyaratan Kesesuaian Lahan
S2
S3

S4

22–24

18–22

<18

29–32

32–35

>35

Ketersediaan Air (wa) :
● Curah hujan (mm) bulan ke-1

175–500

500–650

650–750

>750

● Curah hujan (mm) bulan ke-2

175–500

125–175
500–650

100–125
650–750

<100
>750

● Curah hujan (mm) bulan ke-3

175–500

125–175
500–650

100–125
650–750

<100
>750

● Curah hujan (mm) bulan ke-4

50–500

125–175
300–650

100–125
500–600

<100
>600

● Kelembaban (%)
Media Perakaran (rc) :
● Drainase

33–90

30–50
30–33

<30
<30 >90

Terhambat,
agak
terhambat
Halus,
agak halus,
sedang
<3
>50

Agak cepat,
sedang,
baik
Halus,
agak halus,
sedang
3–15
40–50

Sangat
terhambat

Cepat

Agak kasar

Kasar

15–35
25–40

>35
<25

<60
<140

60–140
140–200

140–200
200–400

>200
>400

Saprik

Saprik,
hemik

Hemik,
fibrik

Fibrik

>16
>50
5,5–8.2

<16
35–50
5,0–5,5

<35
<5,0

> 1,5

8,2–8,5
0,8 – 1,5

>8,5
<0,8

<2

2–4

4–6

>6

<20

20–30

30–40

>40

>100

75–100

40–75

<40

● Tekstrur

● Bahan kasar (%)
● Kedalaman tanah (cm)
Gambut :
● Ketebalan (cm)
● Ketebalan (cm), jika ada sisipan
bahan mineral/pengkayaan
● Kematangan
Rentensi hara (nr) :
● KTK liat (cmol)
● Kejenuhan basa (%)
● pH (H2O)
● C-organik (%)
Toksisitas (xc) :
● Salinitas (dS/m)
Sodisitas (xn) :
● Alkalinitas/ESP (%)
Bahaya sulfiditas (cm) :
● Kedalaman sulfidik (cm)
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Bahaya Erosi (eh) :
● Lereng (%)
● Bahan erosi
Bahaya banjir (fh) :
● Genangan
Penyiapan lahan (lp) :
● Batuan dipermukaan (%)
● Singkapan batuan (%)

<3
Sangat
rendah

3–8
Rendah–
sedang

>8–25
Berat

>25
Sangat berat

F0–F12

F13–F23

F14–F24

>F14

F21–F22

F41, F42

F34, F43

>F43

<5
<5

5–15
5–15

15–40
15–25

>40
>25
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TAMPILAN BEBERAPA VARIETAS UNGGUL BARU PADI DALAM
SISTEM TANAM BERBEDA MENDUKUNG KEGIATAN
PERBENIHAN PADI DI BALI
Ida Bagus Aribawa, IBK Suastika, dan AANB Kamandalu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
ABSTRACT
Performance of New Rice High Yielding Varieties in Different Planting System
to Provide Rice Seed in Bali. Research with the topic performance of new Rice
high yielding varieties in different planting system to provide rice seed in Bali
was conducted at Subak Jagaraga, Penyaringan Village, Mendoyo Sub District
at Jembrana in dry season 2009. Jembrana district is one of district in Bali as a
rice production centre. Purpose of this research was to analyze the performance
of several new rice high yielding varieties in different planting system. Research
design was split plot design, where main plot was four rice varieties i.e.: Ciherang
(v1), Inpari 1 (v2), Inpari 6 Jete (v3), dan Pepe (v4). While subplot was different
planting system, i.e.: tabela legowo 2:1 (t1), tapin legowo 2:1 (t2) and tapin tegel
25 cm x 25 cm (t3), with three replications. Parameter anlyzed were plant height,
number of tiller, lenght of panicle, sum of fullfilled and empty grain and weight
of dry harvest. Research result showed there was no interaction amongst varieties
treatment with planting system for all parameters analysed. However, treatment on
planting system was significantly effect for all parameters component. The highest
yield for varieties was Inpari 6 Jete variety (9, 16 ton/ha GKP) increased 19, 87%
compared to variety Ciherang. The highest yield for planting system treatment was
tapin legowo 2:1 (8,64 ton/ha GKP), increased 8,68% compared to farmer system.
Key Words: New rice high yielding varieties, planting system and seed of rice.
ABSTRAK
Kajian dengan topik tampilan beberapa varietas unggul baru padi dalam sistem
tanam yang berbeda mendukung kegiatan perbenihan di Bali telah dilakukan di
Subak Jagaraga, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana pada MK
2009. Jembrana merupakan salah satu kabupaten di Bali yang menjadi sentra
penghasil padi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melihat tampilan beberapa
varietas unggul baru padi dalam sistem tanam yang berbeda mendukung kegiatan
perbenihan di Bali. Kajian menggunakan rancangan petak terpisah. Sebagai petak
utama (main plot) adalah empat varietas padi, yaitu: Ciherang (v1), Inpari 1 (v2),
Inpari 6 Jete (v3), dan Pepe (v4). Sedangkan anak petak (sub plot) adalah perbedaan
sistem tanam, yaitu : tabela legowo 2:1 (t1), tapin legowo 2:1 (t2) dan tapin cara
petani, tegel 25 cm x 25 cm (t3). Perlakuan di atas diulang tiga kali. Luas petak yang
digunakan ádalah mengikuti luas petak alami petani, dengan petani kooperator
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sebagai ulangan. Pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan,
panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai dan berat gabah kering panen
per hektar. Hasil kajian menunjukkan interaksi antara perlakuan varietas dengan
sistem tanam tidak berpengaruh nyata terhadap semua komponen tanaman yang
diamati. Sedangkan perlakuan sistem tanam berpengaruh nyata terhadap semua
komponen tanaman yang diamati. Hasil padi tertinggi dihasilkan oleh varietas
Inpari 6 Jete, yaitu 9,16 ton/ha GKP, meningkat sebesar 19,87% dibandingkan
varietas unggul Ciherang. Sedangkan hasil padi tertinggi dalam perlakuan sistem
tanam, dihasilkan oleh perlakuan sistem tanam tapin legowo 2:1, yaitu 8,64 ton/
ha GKP, meningkat sebesar 8,68% dibandingkan dengan sistem tapin cara petani.
Kata kunci : Varietas unggul baru, sistem tanam dan benih padi.
PENDAHULUAN
Padi merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup dan kebutuhan
mendasar bagi hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu,
tekad meraih kembali swasembada beras nasional menjadi suatu keharusan.
Di Indonesia produksi padi nasional tahun 2005 sekitar 54,06 juta ton gabah
kering giling (Anonimus 2006). Konsumsi beras per kapita penduduk Indonesia
mencapai 139,15 kg/tahun, sehingga utuk memenuhi kebutuhan sekitar 219,15
juta jiwa penduduk diperlukan program peningkatan produksi padi yang mampu
menghadapi berbagai kendala didalam usaha peningkatan produktivitas padi
diantaranya pelandaian produktivitas padi.
Pelandaian produktivitas padi diantaranya disebabkan oleh karena makin
sedikitnya selisih antara potensi hasil varietas yang ada dengan hasil aktual
yang dicapai, adanya cekaman lingkungan yang semakin meningkat, banyaknya
lahan sawah irigasi yang kesuburannya mengalami degradasi dan tidak adanya
varietas unggul baru yang berpotensi hasil lebih tinggi dari varietas unggul baru
yang ditanam petani secara luas (Satoto 2005 dan Abdullah et al. 2008). Dengan
demikian, untuk meningkatkan produktivitas padi diperlukan varietas unggul
baru yang mempunyai potensi hasil lebih tinggi dari varietas yang umum ditanam
petani serta harus tahan hama penyakit utama sehingga terjamin kestabilan
produktivitasnya dan memiliki mutu beras yang baik sesuai dengan selera petani
sehingga lebih cepat diadopsi petani.
Upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas padi tidak terlepas dari
ketersediaan dan adopsi teknologi seperti benih, varietas, budidaya, pengendalian
hama dan penyakit utama yang efektif, ketersediaan air dan lainnya (Ruskandar et
al. 2008). Penggunaan benih yang bermutu akan menghasilkan pertanaman yang
cepat dan serempak, sehingga bibit yang dihasilkan lebih seragam. Demikian juga
dengan teknologi budidaya, penerapan sistem tanam berbeda dengan kebiasaan
petani seperti penerapan sistem legowo 2:1, dapat meningkatkan produktivitas
padi. Hasil penelitian sistem tanam legowo 2:1 memberikan hasil gabah tertinggi
sebesar 6,25 ton per hektar, meningkat sebesar 18,1% bila dibandingkan sistem
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tanam tegel 20 x 20 cm. Variasi peningkatan produktivitas padi ini dengan sistem
tanam yang berbeda tergantung juga dengan varietas padi yang digunakan (Triny
et al. 2004).
Sejak dilepas tahun 2000 varietas Ciherang masih mendominasi areal
pertanaman padi di Bali, karena daya hasilnya tinggi, rasa nasi enak, kualitas beras
baik dan harganya tinggi. Penggunaan varietas secara terus menerus dari musim
ke musim dalam satu hamparan akan berdampak negatif yaitu produktivitas
padi cenderung menurun (Ardjasa et al. 2004). Oleh karena itu, perlu dilakukan
pergiliran varietas dengan penggunaan varietas lainnya.
Akhir-akhir ini telah dilepas varietas unggul baru seperti Inpari (inbrida
padi irigasi), dimana varietas Inpari yang sudah berkembang secara terbatas di
Bali adalah Inpari 1 sampai dengan Inpari 13 dan varietas unggul baru Pepe yang
sangat populer di kabupaten Jembrana. Pengembangan varietas tersebut dalam
skala yang lebih luas terkendala oleh ketersediaan benih yang sangat terbatas.
Perbenihan tanaman pangan khususnya padi, masih dirasakan sangat kurang
di Bali, kebutuhan benih unggul bermutu tahun 2007 sebesar 3.738,88 ton,
sedangkan produksi benih penangkaran pada tahun yang sama sebesar 3.379,49
ton (Anonimus 2008). Hal ini menunjukkan prospek pengembangan sistem
produsi benih cukup cerah yang dapat dilihat dari kesenjangan antara ketersediaan
benih dengan tingkat kebutuhan benih di tingkat petani di Bali. Untuk mendorong
berkembangnya sistem produksi benih di Bali, selain dengan membudidayakan
varietas unggul baru yang mempunyai produktivitas tinggi dan disukai petani,
pemerintah juga diharapkan dapat membangun dan memperkuat kelembagaan
yang berhubungan dengan sistem produksi benih, sehingga benih dapat tersedia
secara enam tepat (varietas, mutu, jumlah, waktu, lokasi dan harga) bagi petani
dan pengguna lainnya.
Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui tampilan beberapa
varietas unggul baru (VUB) dalam sistem tanam yang berbeda untuk membantu
memenuhi dan mendekatkan kebutuhan dan ketersediaan benih bermutu di Bali.
BAHAN DAN METODE
Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan dalam kajian ini adalah pupuk anorganik dan pupuk organik,
seperti pupuk urea, phonska, pukan sapi dan bahan lainnya. Selain itu digunakan
4 (empat) varietas unggul baru (VUB) padi yaitu, Pepe, Ciherang, Inpari 1 dan
Inpari 6 Jete. Sedangkan alat yang digunakan adalah alat untuk bercocok tanam,
meteran, timbangan dan alat-alat yang lainnya.
Rancangan Percobaan
Kajian ini menggunakan rancangan petak terpisah (split plot design).
Sebagai petak utama (main plot) adalah empat varietas padi, yaitu : Ciherang (v1),
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Inpari 1 (v2), Inpari 6 Jete (v3), dan Pepe (v4). Sedangkan anak petak (sub plot)
adalah perbedaan sistem tanam, yaitu : tabela legowo 2:1 (t1), tapin legowo 2:1
(t2) dan tapin cara petani, tegel 25 cm x 25 cm (t3). Perlakuan di atas diulang tiga
kali. Luas petak yang digunakan ádalah mengikuti luas petak alami petani, dengan
petani kooperator sebagai ulangan.
Lokasi dan Waktu Kajian
Kegiatan kajian ini dilaksanakan di Subak Jagaraga, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembranan dengan luasan lahan petani yang digunakan sekitar 1,0 ha
pada musim tanam (MT) 2009.
Pendekatan
Kegiatan untuk melihat tampilan penggunaan varietas unggul baru (VUB)
padi pada sistem tanam yang berbeda ini, berdasarkan jenisnya termasuk kegiatan
pengembangan. Oleh karena itu, untuk mensukseskan kegiatan ini diperlukan
kerjasama antar instansi terkait di daerah (dari tingkat provinsi sampai tingkat
desa) serta partisipasi aktif dari kelompok tani (subak) untuk mengikuti kegiatan
ini.
Tahapan Kegiatan
Kegiatan dimulai dengan penentuan lokasi dan petani kooperator sebagai
lokasi pelaksanaan dan pelaksana kegiatan. Pada tahap persiapan juga dilakukan
koordinasi ke tingkat pusat (Balit dan BB Padi) guna mencari informasi inovasi
teknologi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di tingkat lapangan.
Sosialisasi dilakukan dengan instansi terkait (Distan, BPSB, BPTPH)
mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa/kelompok tani untuk
mencari masukan dari tingkat lapangan guna penyempurnaan kegiatan. Sosialisasi
dimaksudkan untuk menyamakan persepsi kegiatan mulai dari persiapan,
pelaksanaan dan pelaporan guna penyempurnaan kegiatan di tingkat lapangan.
Pelaksanaan kegiatan
Kajian untuk melihat tampilan beberapa varietas unggul baru (VUB) padi
dengan sistem tanam yang berbeda, menggunakan pendekatan PTT (Pengelolaan
Tanaman Terpadu). Model PTT adalah suatu metodologi atau strategi, bahkan
filosofi untuk meningkatkan produksi melalui cara mengelola tanaman, tanah,
air dan unsur hara serta organisme pengganggu tanaman secara holistik dan
berkelanjutan. Keberhasilann PTT sangat ditentukan oleh pendekatan yang
ditempuh dalam penerapan komponen PTT yaitu harus bersifat partisipatif,
dinamis, spesifik lokasi, keterpaduan dan sinergis antar komponen. Oleh karena
itu, pendekatan yang ditempuh dalam menerapkan teknologi PTT di tingkat
lapangan diharapkan didasarkan pada karakteristik lingkungan biofisik, kondisi
sosial ekonomi dan budaya di suatu wilayah yang menjadi lokasi kegiatan. Adapun
komponen PTT yang digunakan dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 1.
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Pengumpulan dan analisis data
Parameter tanaman yang diamati dalam penelitian ini adalah: tinggi
tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai
dan berat gabah kering panen per hektar.
Data yang dikumpulkan dianalisis secara sidik ragam. Uji rata-rata pengaruh
kombinasi perlakuan apabila berinteraksi dilakukan dengan uji DMRT pada taraf
5%. Apabila hanya perlakuan tunggal yang berpengaruh, dalam hal ini perbedaan
varietas dan sistem tanam dilakukan dengan uji BNT pada taraf 5% (Gomez 1984)
Tabel 1. Teknologi budidaya padi model PTT yang digunakan di lapangan.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11.

Perlakuan
Varietas
Persemaian
Seleksi benih
Tanam bibit
Jumlah bibit/lubang
Jarak tanam
Dosis pupuk anjuran
Pengendalian hama/penyakit
Pengelolaan gulma
Pengairan
Penangan pascapanen

Komponen Teknologi PTT
Varietas unggul baru (VUB)
Pesemaian basah diaplikasi kompos, sekam, dan pupuk
Pemilihan benih bernas dengan air garam.
15 HSS.
1–3 bibit untuk tanam pindah
Sesuai perlakuan
Sesuai Kepmen Pertanian No.1, 2006. pukan sapi.
Prinsip PHT
Cara mekanis (penyiangan).
Pengairan berselang
Gebot sesuai dengan kondisi petani

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Lahan
Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, lahan sawah di subak Jagaraga
berada pada ketinggian 10-30 m dari permukaan laut sehingga subak Jagaraga
mempunyai struktur permukaan tanah hampir landai, sangat cocok untuk daerah
pertanian dalam arti luas, terutama padi sawah. Dilihat dari kesuburan tanah maka
secara umum tanah di subak Jagaraga desa Penyaringan memiliki kadar liat cukup
tinggi dan kurang subur. Hal ini bisa dilihat dari pH tanah yang agak masam, kadar
C-total, N total, P-tsd dan K-tsd dalam kategori rendah (Tabel 1).
Tabel 1. Hasil analisis tanah subak Jagaraga sebelum dilakukan kajian
No. Sampel

pH

C-org (%)

N total (%)

P tersedia
(ppm)

K tersedia
(ppm)

AB01

5,7 (AM)

1.92
(R)

0.14
(R)

9.96
(R)

152,42
(T)

Keterangan : AM= Agak masam; (R) = rendah; (T) = tinggi (Hardjowigeno 1987).
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Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman saat panen disajikan pada
Tabel 2. Pada Tabel 2, terlihat interaksi perlakuan varietas dengan sistem tanam
tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap tinggi tanaman saat panen. Demikian
juga halnya dengan faktor tunggal, hanya perlakuan sistem tanam menunjukkan
pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman saat panen. Tinggi tanaman tertinggi
dihasilkan oleh varietas Inpari 6 Jete, yaitu 104,56 cm dan tinggi tanaman
terrendah dihasilkan oleh varietas Pepe, yaitu 99,56 cm. Pada perlakuan sistem
tanam, tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh perlakuan tabela legowo 2:1 (t1),
yaitu 108,58 cm dan berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Tinggi tanaman terrendah dihasilkan oleh perlakuan tapin cara petani (t3), yaitu
99,56 cm (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah anakan serta panjang malai pada
kegiatan di subak Jagaraga, desa Penyaringan, Mendoyo, Jembrana,
MK. 2009
Tinggi tanaman
(cm)

Jumlah anakan
(batang/rumpun)

Panjang malai (cm)

v1

100,89 a

26,00 a

26,56 a

v2

104,00 a

25,44 a

26,62 a

v3

104,56 a

25.67 a

28,17 b

v4

99,56 a

26,67 a

28,09 b

5,0

2,5

1,0

t1

108,58 a

29,58 b

26,45 a

t2

102,17 b

22,00 a

28,25 bc

t3

96,00 c

26,25 b

27,38 ab

6,0

3,5

1,0

Perlakuan
Petak Utama

BNT 5%
Anak Petak

BNT 5%

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5%.

Hasil analisis statistik terhadap jumlah anakan disajikan pada Tabel 2.
Pada Tabel 2, terlihat interaksi perlakuan varietas dengan sistem tanam tidak
berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan. Sedangkan pada perlakuan faktor
tunggalnya, hanya sistem tanam yang berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan.
Jumlah anakan terbanyak dihasilkan oleh varietas Pepe, yaitu 26,67 batang per
rumpun dan jumlah anakan terrendah dihasilkan oleh varietas Inpari 1, yaitu 25,44
batang per rumpun. Sedangkan pada perlakuan sistem tanam, jumlah anakan
terbanyak dihasilkan oleh perlakuan tabela legowo 2:1 (t1), yaitu 29,58 batang
per rumpun, berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan sistem tanam
tapin legowo 2:1 (t2), tapi tidak berbeda nyata bila dibandingkan dengan tapin cara
petani (t3).
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Tabel 3. Rata-rata jumlah gabah isi dan gabah hampa per malai serta hasil
gabah kering panen per hektar pada kegiatan di Subak Jagaraga, Desa
Penyaringan, Mendoyo, Jembrana, MK 2009
Jumlah gabah isi/
malai

Jumlah gabah
hampa/malai

Hasil GKP (ton/ha)

v1

162,11 a

3,67 a

7,34 a

v2

180,11 a

4,89 a

8,01 ab

v3

211,22 b

5,56 a

9,16 c

185,00 a
25,0

11,00 b
2,5

8,63 bc
0,7

t1

169,25 a

7,25 bc

8,32 ab

t2

199,25 bc

5,00 a

8,64 bc

t3

185,33 ab
20,0

6,58 ab
1,6

7,89 a
0,5

Perlakuan
Petak Utama

v4
BNT 5%
Anak Petak

BNT 5%

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5%.

Hasil analisis statistik terhadap panjang malai disajikan pada Tabel 2. Pada
Tabel 2, terlihat interaksi perlakuan varietas dengan sistem tanam tidak berpengaruh
nyata terhadap panjang malai. Pada perlakuan varietas panjang malai terpanjang
dihasilkan oleh varietas Inpari 6 Jete, yaitu 28,17 cm. Panjang malai varietas
Inpari 6 Jete, hanya berbeda nyata bila dibandingkan dengan varietas Ciherang
dan Inpari 1 (Tabel 2). Pada perlakuan sistem tanam, panjang malai terpanjang
dihasilkan oleh perlakuan tapin legowo 2:1 (t2), yaitu 28,25 cm. Panjang malai
pada perlakuan ini berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan sistem
tanam lainnya.
Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah isi per malai disajikan pada
Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat interaksi perlakuan varietas dengan sistem tanam
tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah isi per malai. Jumlah gabah isi
per malai hanya dipengaruhi oleh faktor tunggalnya yaitu perlakuan varietas
dan sistem tanam. Jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan oleh varietas
Inpari 6 Jete, yaitu 211,22 butir per malai dan jumlah gabah isi per malai pada
varietas Inpari 6 Jete, berbeda nyata bila dibandingkan dengan varietas lainnya.
Pada perlakuan sistem tanam, jumlah gabah isi per malai terbanyak dihasilkan
oleh perlakuan tapin legowo 2:1 (t2), yaitu 199,25 butir per malai dan perlakuan ini
berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lain kecuali dengan perlakuan
tapin cara petani (t3).
Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah hampa per malai disajikan pada
Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat interaksi perlakuan varietas dengan sistem tanam
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tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah gabah hampa per malai. Jumlah gabah
hampa per malai hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, yaitu varietas dan sistem
tanam. Jumlah gabah hampa per malai terbanyak dihasilkan oleh varietas Pepe,
yaitu 11,00 butir per malai dan perlakuan ini berbeda nyata bila dibandingkan
dengan perlakuan lainnya. Jumlah gabah hampa per malai terbanyak dihasilkan
oleh perlakuan sistem tanam tabela legowo 2:1 (t3), yaitu 7,25 butir per malai.
Jumlah gabah hampa pada perlakuan ini berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lainnya.
Hasil analisis statistik terhadap berat gabah kering panen per hektar disajikan
pada Tabel 3. Pada Tabel 3, terlihat interaksi perlakuan varietas dengan sistem
tanam tidak berpengaruh nyata terhadap berat gabah kering panen per hektar. Berat
gabah kering panen per hektar dipengaruhi oleh faktor tunggal, yaitu varietas dan
sistem tanam. Berat gabah kering panen per hektar tertinggi dihasilkan oleh varietas
Inpari 6 Jete, yaitu 9,16 ton/ha GKP. Berat gabah kering panen yang dihasilkan
oleh varietas Inpari 6 Jete ini berbeda nyata dengan varietas lain kecuali dengan
varietas Pepe. Berat gabah kering panen yang dihasilkan varietas Inpari 6 Jete
ini 19,87% lebih tinggi bila dibandingkan dengan varietas Ciherang (7,34 ton/ha
GKP). Pada perlakuan sistem tanam, berat gabah kering panen tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan tapin legowo 2:1 (t2), yaitu 8,64 ton/ha GKP, lebih tinggi 8,68%
bila dibandingkan dengan sistem tanam tapin cara petani (t3), dan berbeda nyata
dengan perlakuan lainnya, kecuali dengan perlakuan tabela legowo 2:1 (t1).
Dalam penelitian ini, tinggi tanaman dan jumlah anakan digunakan untuk
mengukur pertumbuhan tanaman padi. Secara visual pertumbuhan masingmasing varietas unggul tanaman padi yang dibudidayakan kelihatan seragam
dan ini didukung oleh hasil analisis statistik yang menunjukkan tinggi tanaman
dan jumlah anakan tidak berbeda nyata. Hal ini diduga disebabkan karena faktor
genetis tanaman dalam memanfaatkan lingkungan dimana varietas unggul
tersebut tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan tanaman yang tinggi belum
menjamin produktivitas tanaman juga tinggi. Pertumbuhan tanaman yang tinggi
mempunyai pengaruh yang besar terhadap hubungan antara panjang malai dengan
hasil. Tanaman yang tumbuh baik mampu menyerap hara dalam jumlah banyak.
Ketersediaan hara dalam tanah berpengaruh terhadap aktivitas tanaman termasuk
aktivitas fotosintesis, sehingga dengan demikian tanaman dapat meningkatkan
pertumbuhan dan komponen hasil tanaman (Yoshida 1981). Selanjutnya Guswara
dan Yamin (2008) menyatakan perbedaan masa pertumbuhan total dalam hal
ini jumlah anakan padi yang terjadi pada fase vegetatif lebih dipengaruhi oleh
sifat genetik tanaman atau tergantung pada sensitivitas dari varietas unggul yang
dibudidayakan terhadap lingkungan.
Tinggi tanaman dan jumlah anakan varietas unggul baru yang ditanam
dipengaruhi oleh perlakuan sistem tanam, dimana sistem tanam tabela legowo 2:1
menghasilkan tinggi tanaman yang tertinggi (100,89 cm) dan jumlah anakan yang
terbanyak (29,58 batang per rumpun). Hal ini diduga disebabkan karena dengan
sistem tanam tabela (tanam benih langsung), jumlah biji yang jatuh per lubang
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tanam tidak beraturan, antara 4–6 biji per lubang. Sehingga dengan demikian terjadi
kompetisi antara individu tanaman yang tumbuh dalam satu lubang tanam menjadi
ketat dalam mencari sinar matahari. Dengan populasi tanaman yang lebih banyak,
maka akan memicu terjadinya kompetisi antar tanaman dalam hal pemanfaatan
sinar matahari, sehingga memacu tanaman lebih tinggi bila dibandingkan dengan
populasi tanaman yang lebih rendah. Hasil penelitian yang sama dikemukakan
oleh Aribawa dan Kariada (2005) yang mendapatkan tinggi tanaman yang lebih
tinggi dihasilkan pada populasi tanaman yang lebih banyak.
Banyaknya batang tanaman padi yang tumbuh dalam satu lubang tanam
mempengaruhi jumlah anakan yang tumbuh. Hal ini terlihat dari jumlah anakan
per rumpun saat panen pada perlakuan tabela legowo 2:1 (t1) yang lebih banyak
bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 2). Menurut Harjadi (1979),
persaingan tanaman untuk mendapatkan unsur hara akan terjadi apabila unsur
hara tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau apabila populasinya
melebihi populasi yang seharusnya.
Komponen hasil yang lain seperti panjang malai per rumpun, jumlah gabah
isi per malai dan berat gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
tapin legowo 2:1 (t2). Berat gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
tapin legowo 2:1 (t2), yaitu 8,64 ton/ha GKP, lebih tinggi 8,68% bila dibandingkan
dengan sistem tanam tapin cara petani (t3). Hal ini disebabkan karena sistem
tanam legowo 2:1 memberikan kondisi yang sama pada setiap tanaman padi untuk
mendapatkan ruang dan sinar matahari secara optimal. Disamping itu, jumlah
rumpun tanaman padi per hektar yang ditanam dengan sistem tanam legowo 2:1
lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara tegel 25 cm x 25 cm. Tingginya berat
gabah kering panen yang dihasilkan ini didukung oleh panjang malai dan jumlah
gabah isi per malai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Menurut Triny et al. (2004), sistem tanam legowo 2:1 akan menjadikan
semua barisan rumpun tanaman berada pada bagian pinggir, sehingga semua
tanaman mendapat efek samping (border effect). Tanaman yang mendapat efek
samping produksinya lebih tinggi dari tanaman yang berada di tengah.Tanaman
yang mendapat efek samping, menjadikan tanaman mampu memanfaatkan faktorfaktor tumbuh yang tersedia seperti cahaya matahari, air dan CO2 dengan lebih
baik untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil, karena kompetisi yang terjadi
relatif kecil (Harjadi 1979). Pada tanaman padi yang ditanam secara beraturan
dalam bentuk tegel, hasil tanaman bagian luar lebih tinggi 1,5–2 kali dibanding
hasil tanaman yang berada di bagian dalam (Suriapermana et al. 1990). Demikian
juga pemberian pupuk pada cara legowo akan lebih efektif dan efisien karena
distribusi pupuk lebih merata dan langsung ke pertanaman padi. Hasil penelitian
yang sama juga dikemukakan oleh Khairuddin (2005) yang mendapatkan hasil
tertinggi pada varietas Ciherang didapat dengan sistem tanam legowo 2:1 yaitu 5,5
t/ha GKG, kemudian diikuti oleh sistem tanam legowo 4:1, tandur tegel dengan
jarak tanam 20 cm x 20 cm dan cara petani dengan hasil padi berturut-turut 5,4 t/
ha GKG; 5,3 t/ha GKG dan 5,2 t/ha GKG.
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Budidaya varietas unggul baru Inpari 6 Jete menghasilkan produktivitas
padi yang tertinggi, yaitu 9,16 ton/ha GKP meningkat 19,87% bila dibandingkan
dengan varietas Ciherang yang sudah bertahun-tahun dibudidayakan petani.
Sehingga dengan demikian bila seandainya seluruh hasil padi varietas unggul
Inpari 6 Jete bisa dijadikan benih, maka ketersediaan benih yang dihasilkan di
tingkat petani meningkat 19,87% bila dibandingkan dengan varietas unggul
Ciherang. Demikian juga apabila varietas unggul baru Pepe yang ditanam secara
luas di Kabupaten Jembrana saat ini, karena disukai petani, produksi benih yang
dihasilkan meningkat karena produktivitasnya lebih tinggi dari varietas unggul
Ciherang dan disamping itu petani semakin mudah mendapatkan benih karena
ketersediaan benih menjadi lebih dekat dengan petani pengguna.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya :
1.

Lahan sawah di subak Jagaraga mempunyai pH, C-organik, N-total, P-tsd dan
K-tsd dalam kategori rendah.

2.

Produktivitas tertinggi dihaslkan oleh varietas unggul baru Inpari 6 Jete, yaitu
9,16 ton/ha GKP meningkat sebesar 19,87% bila dibandingkan varietas ungul
Cherang.

3.

Sistem tanam tapin legowo 2:1 menunjukkan keunggulan dibandingkan
perlakuan sistem tanam lainnya. Hasil gabah kering panen per hektar
tertinggi dihasilkan oleh perlakuan tapin legowo 2:1 (t2) yaitu 8,64 t/ha GKP,
meningkat sebesar 8,68% dibanding perlakuan sistem tanam petani tegel 25
cm x 25 cm (t3).
Saran

1.

Benih yang dihasilkan dari varietas unggul baru Inpari 6 Jete yang berasal dari
benih kelas BS, FS ataupun SS dapat diturunkan kelasnya karena mempunyai
produktivitas yang cukup tinggi di lokasi pengkajian

2.

Varietas unggul baru Pepe saat ini berkembang secara luas, sehingga
ketersediaan benih yang dekat dengan petani pengguna sangat diharapkan.
Sehingga budidaya VUB Pepe dengan benih bermutu perlu dilakukan di
lokasi pengkajian

3.

Pendampingan terhadap petani terhadap adopsi teknologi budidaya legowo
2:1 perlu dlakukan mengingat budidaya ini dapat meningkatkan produktivitas
padi.
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KAJIAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK PADA VARIETAS
UNGGUL BARU PADI MENDUKUNG PERTANIAN RAMAH
LINGKUNGAN DI LAHAN SAWAH DATARAN TINGGI
I Ketut Kariada, IB Aribawa, dan AANB Kamandalu
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali
ABSTRACT
Research on Application of Organic Fertilizer on New High Yielding Rice
Variety to Support Sustainable Agricultural Eco-Friendly at High Land
Irrigated Paddy Field. Research on this topic was implemented at subak
Tengipis, Buahan Kaja village in rainy season 2010. Purpose of the research was
to analyse the effect of organic fertilizer combined with inorganic fertilizer on
growth and yield of new rice high yielding variety at high land irrigated paddy
field. Research design was Randomized Block Design (RBD) with five treatments
and three replications, i.e.: d0 (200 kg/ha urea + 200 kg/ha Phonska + 2,0 t/ha
organic fertilizer); d1 (200 kg/ha urea + 100 kg/ha Phonska + 3,0 t/ha organic
fertilizer); d2 (100 kg/ha urea + 100 kg/ha Phonska + 3,0 t/ha organic fertilizer); d3
(100 kg/ha urea + 50 kg/ha Phonska + 4,0 t/ha organic fertilizer); dan d4 (50 kg/
ha urea + 50 kg/ha Phonska + 5,0 t/ha organic fertilizer). Parameter analysed were
plant height, number of tillers, fulfilled grain and empty gain per panicle, weight
of 1000 grain and weight of dry harvest. Research result showed that the effect of
treatment provide significant effect for all parameter analysed. The highest yield
was treatment d0, i.e. 8, 39 t/ha GKP, increase 14, 06% compared to d4 treatment.
Key Words: Organic fertlizer, new rice high yielding variety, irrigated paddy field.
ABSTRAK
Kajian penggunaan pupuk organik pada varietas unggul baru telah dilakukan di
subak Tengipis, Desa Buahan Kaja, Kecamatan Payangan Gianyar pada MH 2010.
Kajian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk organik yang dikombinasikan
dengan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil varietas unggul padi
sawah di dataran tinggi. Kajian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan. Perlakuan yang dikaji adalah: d0 (200
kg/ha urea + 200 kg/ha Phonska + 2,0 t/ha pupuk organik); d1 (200 kg/ha urea +
100 kg/ha Phonska + 3,0 t/ha pupuk organik); d2 (100 kg/ha urea + 100 kg/ha
Phonska + 3,0 t/ha pupuk organik); d3 (100 kg/ha urea + 50 kg/ha Phonska + 4,0
t/ha pupuk organik); dan d4 (50 kg/ha urea + 50 kg/ha Phonska + 5,0 t/ha pupuk
organik). Pengamatan dilakukan terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah
anakan, jumlah malai, jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan
berat gabah kering panen. Hasil pengkajian menunjukkan perlakuan yang dicoba
menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap semua parameter tanaman yang
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diamati. Berat gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0, yaitu
8,39 t/ha GKP, meningkat sebesar 14,06% bila dibandingkan dengan perlakuan d4.
Kata kunci : Pupuk organik, varietas unggul baru dan lahan sawah.
PENDAHULUAN
Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia dan tingkat
ketersediaannya mempunyai nilai yang sangat strategis dalam menopang ketahanan
pangan nasional. Pada tahun 1984 Indonesia dapat mencapai swasembada
beras, namum demikian kondisi tersebut tidak dapat dipertahankan. Salah satu
penyebabnya ádalah penurunan luas baku lahan sawah. Luas baku lahan sawah di
Indonesia menurun dari 8.490 juta ha tahun 1997 menjadi 7.780 juta ha pada tahun
2001 (Anonimus 2002).
Bali yang luasnya 563.286 ha, pada tahun 2006 luas sawahnya tinggal
70.181 ha atau 12,46% dari luas wilayah. Dengan tingkat produktivitas padi
sawah yang dicapai masih rendah, yaitu rata-rata 5,6 t/ha. Sementara itu, setiap
tahun, luas lahan sawah di Bali menyusut. Alih fungsi lahan untuk pariwisata dan
pendukungnya serta keperluan non pertanian lainnya merajalela. Setiap tahunnya
Bali kehilangan lahan sawah produktif sekitar 600–700 ha (Anonimus 2007).
Berbagai upaya dilakukan untuk dapat meningkatkan produktivitas padi
dan biasanya dilakukan melalui peningkatan mutu intensifikasi, diantaranya
dengan meningkatkan sosialisasi penggunaan pupuk anorganik. Di lain pihak
penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan menyebabkan terjadinya ketidak
seimbangan hara dalam tanah. Disamping itu, penggunaan pupuk anorganik yang
tidak terkontrol dapat menurunkan produktivitas padi, efisiensi pemupukan, dan
menurunkan kualitas lingkungan (Adiningsih 1992).
Penurunan efisiensi pemupukan berkaitan erat dengan faktor tanah dimana
telah terjadi kemunduran kesehatan tanah baik secara kimia, fisika maupun
biologi tanah. Pemberian pupuk secara berimbang tidak mampu menghilangkan
pelandaian produktivitas padi, karena tanah sebagai media tumbuh telah sakit.
Salah satu penyebab dari tanah yang sakit adalah rendahnya kadar bahan organik
tanah, sehingga dengan demikian ketersediaan bahan organik tanah merupakan
kunci utama kesehatan tanah baik fisik, kimia maupun biologinya.
Pemberian pupuk organik, melalui pengembalian sisa panen (brangkasan) ke
dalam tanah perlu mendapat perhatian, mengingat dalam sistem usahatani tanaman
pangan yang berkelanjutan akan terjadi pengangkutan hara dari dalam tanah, baik
melalui hasil panen maupun brangkasan yang berkelanjutan pula. Pada sistem
usahatani padi dengan tingkat hasil 8,0 t/ha, akan mengangkut hara dari dalam
tanah secara total berturut-turut, 269 kg/ha N; 44 kg/ha P2O5, 207 kg/ha K2O; 28
kg/ha Mg dan 24 kg/ha S (Kartaadmaja et al. 2000), sehingga dengan demikian
untuk menjamin stabilitas hasil dan keberlanjutan sistem produksi, pengembalian
hara dalam bentuk bahan/pupuk organik mutlak diperlukan.
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Pemberian pupuk organik ke dalam tanah dapat memperbaiki sifat fisik,
kimia dan biologi tanah, menyuburkan tanah dan menambah unsur hara, menambah
humus, mempengaruhi kehidupan jazad renik yang hidup dalam tanah dan dapat
meningkatkan kandungan air. Pada tanah dengan kandungan C-organik tinggi
unsur hara menjadi lebih tersedia bagi tanaman, sehingga pemupukan lebih efisien
(Tisdale et al. 1990; Havlin et al. 1999). Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk hijau dan limbah panen
dapat memperbaiki sifat-sifat tanah, disamping mengurangi penggunaan pupuk
N, P dan K dan meningkatkan efisiensinya (Indranada 1986). Hal yang sama
dikemukakan pula oleh (Adiningsih 2000; Diwiyanto 2000) yang mengemukakan
bahwa pemberian pupuk organik (kompos) 1,5–2,0 t/ha pada lahan sawah dapat
memberikan dampak positif terhadap hasil panen.
Disisi lain, dengan semakin menyempitnya lahan-lahan sawah irigasi
dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan,
maka kini peningkatan produktivitas padi diarahkan pada peningkatan efisiensi
produksi dengan memanfaatkan input yang ramah lingkungan yang ada disekitar
petani. Beberapa hal yang dilakukan antara lain adalah dengan mengupayakan
pemanfaatan pupuk organik dari bebagai sumber oleh para petani. Berdasarkan hal
tersebut maka dilakukan kajian tentang penggunaan pupuk organik pada varietas
unggul baru mendukung pertanian ramah lingkugan di lahan sawah dataran tinggi,
subak Tengipis, desa Buahan Kaja, Payangan Gianyar. Tujuannya adalah untuk
mengetahui peranan pupuk organik yang ramah lingkungan dalam budidaya padi
sawah. Dengan demikian maka para petani akan memahami manfaat positif dalam
penggunaan pupuk organik pada lahannya.
BAHAN DAN METODE
Kajian peranan pupuk organik dalam budidaya varietas unggul padi sawah
dilaksanakan di subak Tengipis, Desa Buahan Kaja, Payangan, Gianyar pada MH
2010. Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, lahan sawah di subak
Tengipis berada pada ketinggian ≥700 m dari permukaan laut sehingga subak
Tengipis mempunyai struktur permukaan tanah (topografi) yang bergelombang
hingga berbukit, cocok untuk daerah pertanian dalam arti luas, terutama padi sawah
dengan bentuk terasering. Dari elaborasi data wilayah, maka rata-rata pemilikan
lahan sawah petani di subak Tengipis berkisar 0,40 ha dan beberapa diantaranya
memiliki sapi bali dengan kisaran pemilikan 2 ekor/KK. Menurut pendapat petani
setempat, bila hendak menerapkan sistem integrasi padi-ternak mendukung
pertanian ramah lingkungan, maka peran ternak akan sangat membantu terutama
sebagai tenaga kerja, sumber energi, sumber pupuk organik, dan tabungan.
Dalam kajian ini digunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima
perlakuan dan tiga kali ulangan. Sebagai perlakuan adalah campuran pupuk
anorganik dengan pupuk organik seperti terlihat pada Tabel 1.

Kariada et al : Kajian Penggunaan Pupuk Organik pada Varietas Unggul Baru Padi....

1059

Tabel 1. Kombinasi perlakuan yang dicoba pada kajian di Subak Tengipis MH
2010
Kode Perlakuan
d0 (Cara petani)
d1
d2
d3
d4

Urea (kg/ha)

Phonska (kg/ha)

200
200
100
100
50

200
100
100
50
50

Pupuk organik (t/
ha)
2,0
3,0
3,0
4,0
5,0

Jenis pupuk organik yang digunakan adalah pupuk organik dari limbah
(kotoran) sapi, yang diolah dengan menggunakan dekomposer Rummino bacillus.
Luas petak yang digunakan disesuaikan dengan luas petak alami petani, dimana
petani kooperator digunakan sebagai ulangan, dengan luasan rata-rata petani
adalah 0,40 ha. Varietas yang digunakan adalah varietas Ciherang, dengan sistem
tanam tapin legowo (2:1) dengan jarak tanam {(25 cm x 12,5 cm) x 50 cm}. Pupuk
organik diberikan pada pengolahan tanah terakhir, sedangkan pupuk anorganik
diberikan dua kali, yaitu ½ dosis diberikan 10 hari setelah tanam dan sisanya
diberikan dengan melihat keadaan tanaman.
Setelah pengolahan tanah dilakukan maka bibit padi yang telah dipersiapkan
di persemaian pada umur ±15 hari dipindahkan ke lahan sawah. Parameter
tanaman padi yang diamati diantaranya adalah: tinggi tanaman, jumlah anakan,
jumlah malai, jumlah gabah berisi dan hampa per malai, bobot 1000 butir, serta
hasil ubinan gabah kering panen. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis
secara statistik dengan menggunakan analisis sidik ragam. Apabila perlakuan
menunjukkan pengaruh yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT 5% (Gomez
1984).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk melihat keragaan pertumbuhan dan produksi tanaman padi, maka dilakukan
pengamatan terhadap komponen pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi.
Pengamatan terhadap komponen pertumbuhan tanaman dilakukan terhadap tinggi
tanaman dan jumlah anakan pada saat panen. Sedangkan terhadap komponen hasil
dan hasil padi dilakukan pengamatan terhadap jumlah malai per rumpun, jumlah
gabah isi dan hampa per malai, gabah kering bersih panen per hektar dan bobot
1000 biji.
Hasil analisis statistik terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, dan jumlah
malai disajikan pada Tabel 1. Pada Tabel 1, terlihat perlakuan menunjukkan
pengaruh yang nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan dan jumlah malai.
Tinggi tanaman tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0 yaitu 116,11 cm, berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan tinggi tanaman terrendah
dihasilkan oleh perlakuan d4, yaitu 101,33 cm. Untuk jumlah anakan, perlakuan
d0, menghasilkan jumlah anakan terbanyak, yaitu 23,11 batang/rumpun, hanya
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berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan d4 dan jumlah anakan terrendah
dihasilkan oleh perlakuan d4, yaitu 19,57 batang/rumpun. Sedangkan untuk jumlah
malai, perlakuan d0, memberikan jumlah malai terbanyak, yaitu 21,48 batang/
rumpun, berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lainnya, kecuali
dengan perlakuan d1 dan d2. Jumlah malai terrendah dihasilkan oleh perlakuan d4,
yaitu 18,00 batang/rumpun.
Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman, jumlah anakan dan jumlah malai pada kajian
pemanfaatan pupuk organik di subak Tengipis, Desa Buahan Kaja,
Gianyar MH 2010

d0 (Cara petani)

Tinggi tanaman
(cm)
116,11 a

Jumlah anakan
(batang/rumpun)
23,11 a

Jumlah malai
(batang/rumpun)
21,48 a

d1

111,00 b

22,22 a

20,20 ab

d2

104,11 c

22,11 a

20,00 ab

d3

102,11 c

21,33 ab

19,33 bc

d4

101,33 c
5,0

19,57 bc
2,0

18,00 c
0,6

Kode perlakuan

BNT 5%

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5 %.

Tabel 2. Rata-rata jumlah gabah isi dan hampa per malai, bobot 1000 biji dan
hasil gabah kering panen per hektar pada kajian pemanfaatan pupuk
organik di subak Tengipis, desa Buahan Kaja, Gianyar MH 2010
Kode
perlakuan
d0 (C. Petani)

Jumlah gabah
isi/malai
107,44ª

Jumlah gabah
hampa/malai
21,00a

Bobot 1000
biji (g)
27,26ª

Hasil (GKP t/
ha)
8,39ª

d1

103,77ª

21,16ª

27,21a

8,21ª

d2

95,76b

22,00b

27,20ª

7,75ab

d3

93,63b

22,19b

27,16ª

7,40b

d4
BNT 5 %

91,05b
6,0

22,31b
0,70

27,03a
0,25

7,21b
0,7

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda
nyata pada taraf uji BNT 5 %.

Hasil analisis statistik terhadap jumlah gabah isi dan hampa per malai,
bobot 1000 biji dan hasil gabah kering panen per hektar disajikan pada Tabel
2. Pada Tabel 2, terlihat perlakuan berpengaruh nyata terhadap komponen hasil
dan hasil padi, kecuali bobot 1000 biji. Jumlah gabah isi tertinggi dihasilkan
oleh perlakuan d0, yaitu 107,44 butir, berbeda nyata bila dibandingkan dengan
perlakuan lain, kecuali dengan perlakuan d1. Untuk jumlah gabah hampa,
perlakuan d4 menghasilkan gabah hampa terbanyak, yaitu 22,31 butir dan berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lain, kecuali dengan perlakuan d2
dan d3. Bobot 1000 biji tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0, yaitu 27,26 g dan
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terrendah dihasilkan oleh perlakuan d4, yaitu 27,03 g. Sedangkan hasil gabah
kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0, yaitu 8,39 t/ha GKP, berbeda
nyata bila dibandingkan dengan perlakuan lain, kecuali dengan perlakuan d1 dan
d2. Peningkatan produktivitas padi yang dihasilkan oleh perlakuan d0, mencapai
14,06% bila dibadingkan perlakuan d4.
Pertumbuhan tanaman dalam arti sempit berarti pembelahan sel (peningkatan
jumlah) dan pembesaran sel (peningkatan ukuran) dan merupakan proses yang tak
dapat berbalik (Hardjowigeno 1987). Menurut Hakim et al. (1986) pertumbuhan
merupakan suatu perkembangan yang progresif dari suatu organisme dan cara
yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan adalah dengan menyatakan
dalam bentuk penambahan berat kering, panjang, tinggi ataupun diameter batang.
Dalam kajian ini tinggi tanaman dan jumlah anakan digunakan untuk
mengukur pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman dari masing-masing perlakuan
menunjukkan perbedaan, tinggi tanaman yang tertinggi dihasilkan oleh perlakuan
d0, yaitu 116,11 cm. Tinggi tanaman yang lebih tinggi diharapkan dapat mendukung
tingkat produktivitas tanaman juga tinggi. Tinggi tanaman mempunyai pengaruh
yang besar terhadap hubungan antara panjang malai dengan hasil. Tanaman
yang tumbuh dengan baik mampu menyerap hara dari dalam tanah dan sinar
matahari yang optimal. Ketersediaan hara dalam tanah dan kemampuan tanaman
memanfaatkan sinar matahari yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas
fotosíntesis, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman
(Yoshida 1981).
Perlakuan d0 menghasilkan jumlah anakan dan jumlah malai per rumpun
tertinggi, yaitu 23,11 dan 21,48 batang per rumpun dan berbeda dengan perlakuan
lain. Tarya et al. (2000) menyebutkan bahwa perbedaan massa pertumbuhan total
pada fase vegetatif tergantung dari sensitivitas dari varietas yang dibudidayakan
terhadap lingkungan dimana tanaman tumbuh, disamping dari sifat genetis
tanaman. Tanaman yang sensitif terhadap lingkungan dan mampu memanfaatkan
lingkungan akan dapat memproduksi anakan yang lebih banyak. Jumlah anakan
umumnya mempunyai korelasi positif dengan jumlah malai, dimana jumlah anakan
yang banyak, umumnya mempunyai jumlah malai yang banyak. Demikian juga
terhadap komponen hasil dan hasil padi perlakuan d0 memperlihatkan keunggulan
dibandingkan dengan perlakuan lainnya.
Secara umum dapat dikemukakan, pemberian pupuk anorganik yang lebih
tinggi dan dikombinasikan dengan pupuk organik memberikan pertumbuhan dan
hasil padi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pemberian pupuk anorganik
yang lebih rendah, walaupun pupuk organik yang diberikan ditingkatkan jumlahnya.
Hal ini disebabkan oleh karena karakteristik umum yang dimiliki oleh pupuk
anorganik yaitu, kandungan unsur hara tinggi dan cepat tersedia bagi tanaman
untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan pupuk organik karakteristiknya
berbeda dengan pupuk anorganik, yaitu: (1) kandungan unsur hara rendah dan
sangat bervariasi, (2) penyediaan hara terjadi secara lambat, dan (3) menyediakan
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hara dalam jumlah terbatas (Sutanto 2002a dan Sutanto 2002b). Kelebihan pupuk
organik dibandingkan dengan pupuk anorganik adalah: memiliki kadar hara yang
lengkap, baik hara makro maupun hara mikro dan mempuyai efek residu yang
dapat dimanfaatkan oleh tanaman berikutnya.
Hasil gabah kering panen tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0, yaitu 8,39
t/ha GKP, meningkat sebesar 14,06% bila dibadingkan perlakuan d4. Hasil padi
ditentukan oleh komponen hasilnya, seperti jumlah malai dan jumlah gabah isi per
malai yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain. Sedangkan tiap komponen
hasil tersebut ditentukan baik secara genetik varietas tanaman maupun oleh berbagai
faktor lingkungan tumbuh (iklim hara/tanah dan air). Selanjutnya menurut Flinn
dan Garrity 1986 dalam Toha et al. 2009) potensi hasil suatu varietas tertentu tidak
dapat dipisahkan dengan tingkat adaptasi maupun kemantapan penampilannya
pada suatu lingkungan tumbuh. Sedangkan potensi hasil secara fisiologis ádalah
batas atas hasil tanaman, dimana pada kondisi tersebut hasil tanaman tidak dapat
ditingkatkan lagi melalui tambahan input produksi (Yoshida dan Oka 1982 dalam
Toha et al. 2009).
Peningkatan pemberian pupuk organik tidak berpengaruh terhadap
peningkatan produkivitas padi. Namur demikian diharapkan peningkatan jumlah
pupuk organik yang diberikan dapat memperbaiki kualitas lahan, melalui perbaikan
sifat fisik, kimia dan biologi tanah, sehingga pertanian dengan konsep yang ramah
lingkungan dapat terwujud.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan diantaranya:
1.

Perlakuan pemberian pupuk anorganik yang dikombinasikan dengan pupuk
organik berengaruh nyata terhadap semua komponen tanaman yang diamati,
kecuali bobot 1000 bulir.

2.

Produktivitas padi tertinggi dihasilkan oleh perlakuan d0 (200 kg/ha urea +
200 kg/ha Phonska + 2,0 t/ha pupuk organik), yaitu 8,39 t/ha GKP, meningkat
sebesar 14,06% bila dibadingkan perlakuan d4 (50 kg/ha urea + 50 kg/ha
Phonska + 5,0 t/ha pupuk organik).
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RESPON PADI VARIETAS INPARI 1 TERHADAP APLIKASI
PUPUK ORGANIK PETRONIK
Q. Dadang Ernawanto1) dan Priatna Sasmita2)
1)

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi

2)

ABSTRACT
Respon Of Inpari 1 Variety To The Application Of Petronik Organic
Fertilizer. Research assessment of response of rice variety Inpari 1 to the
application of organic fertilizers ‘Petronik’ conducted in the rice production center
in Mayang village, subdistrict Mayang, Jember, during May to October 2010. The
experiments using a randomized block design with treatment of some combinations
of Petronik organic fertilizers, manure, and inorganic fertilizer as much as 3 times
the replications. This study aims to determine response of new superior variety
Inpari 1 and the efficiency of the use of organic fertilizers Petronik. To study the
response of varieties, was carried out analysis of variance to the variable of yield
component and yield continued with DMRT 5% test. To determine the efficiency
of used the fertilizer conducted an economic analysis based on the results of this
study. The results obtained dose of Petronik fertilizer as much as 750 kg combined
with 200 kg urea and 300 kg/ha Phonska increases filled grain per panicle, 1000
filled grain weight and dry grain yield of Inpari 1 rice variety on the incepticol
soil in Jember. The highest dry grain yield of the variety was reached 8.45 t/ha
with a net income of Rp,15,345,000 and B/C ratio of 1.53. The use of organic
fertilizers petronik 750 kg/ha can replace the use of manure 2000 kg per hectare
in rice farming of Inpari 1 variety. The use of 750 kg fertilizer Petronik + 200 kg
urea + 300 kg Phonska/ha suggested in the land of rice farming for Alluvial soil
(Inceptisol) in Jember.
Key words: Varieties, organik fertilizers, high production.
ABSTRAK
Penelitian pengkajian respon padi varietas Inpari 1 terhadap aplikasi pupuk organik
‘Petronik’ dilakukan di sentra produksi padi yaitu di Desa Mayang, Kecamatan
Mayang, Jember, pada bulan Mei–Oktober 2010. Percobaan menggunakan
rancangan acak kelompok tiga ulangan dengan perlakuan kombinasi pemberian
pupuk organik Petronik, pupuk kandang, dan pupuk anorganik. Percobaan dilakukan
pada lahan sawah petani dengan luas sekitar 0,3 ha. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui respon varietas unggul baru (VUB) Inpari 1 terhadap aplikasi pupuk
organik Petronik, dosis dan efisiensinya. Pengamatan dilakukan terhadap sampel
tanah sebelum dan sesudah percobaan serta hasil dan komponen hasil varietas
Inpari 1 yang digunakan. Untuk mengetahui respon varietas, dilakukan analisis
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varian terhadap peubah komponen hasil dan hasil dilanjutkan dengan uji DMRT
5%. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan pupuk petronik terbaik dilakukan
analisis ekonomi berdasarkan hasil penelitian ini. Hasil penelitian diperoleh dosis
pupuk organik Petronik sebanyak 750 kg yang dikombinasikan dengan pupuk
anorganik 200 kg urea dan 300 kg Phonska per ha meningkatkan jumlah gabah
isi, bobot 1000 butir gabah isi dan hasil gabah kering panen padi varietas Inpari
1 pada tanah incepticol di Jember. Hasil gabah kering panen tertinggi varietas
tersebut mencapai 8,45 t/ha dengan pendapatan bersih sebesar Rp.15.345.000 dan
B/C ratio 1,53. Penggunaan pupuk organik petronik 750 kg/ha dapat mengantikan
penggunaan pupuk kandang 2000 kg/ha pada usaha tani padi padi varietas Inpari
1. Penggunaan pupuk Petronik sebanyak 750 kg Petronik + 200 kg urea + 300
kg Phonska/ha disarankan pada lahan usaha tani padi berupa tanah Aluvial
(Inceptisol) di Jember.
Kata kunci : Varietas, pupuk organik Petronik, produksi tinggi.
PENDAHULUAN
Produktivitas padi saat kini telah mengalami pelandaian seperti ditunjukkan
oleh rataan produksi per hektar yang diperoleh sulit untuk ditingkatkan lagi.
Bahkan di beberapa daerah atau lokasi produktivitasnya cenderung menurun
disertai merosotnya kualitas hasil. Berbagai faktor penyebab, salah satunya adalah
menurunnya kadar bahan organik tanah. Penurunan kesuburan tanah sawah
berkaitan dengan semakin rendahnya kadar bahan organik tanah. Hasil kajian
pada 20 lokasi di Jawa Timur oleh BPTP Karangploso (2000), menunjukkan
bahwa hampir 80% lahan dari lokasi pengkajian tersebut mempunyai kadar bahan
organik rendah yaitu berkisar 1–2%.
Rendahnya bahan organik tanah disebabkan terabaikannya penggunaan
pupuk organik (baik berupa pupuk kandang, pupuk hijau, kompos), pergiliran
tanaman di lahan sawah yang berlangsung terlalu ketat dan intensitas tanaman
yang tinggi dengan menggunakan varietas unggul berdaya hasil tinggi serta
berumur genjah, di sisi lain tanpa adanya pengembalian biomassa ke lahan sawah
(Penamperuma 1977; Prihantini 1996; Mertikawati et al. 2002). Konsekuensi
demikian akan mengakibatkan berapapun pupuk anorganik yang diberikan
produksinya tidak akan meningkat. Oleh sebab itu, hasil panen akan diikuti oleh
munculnya masalah kekahatan beberapa unsur hara yang tidak pernah diberikan,
karena unsur hara dan bahan organik diangkut bersamaan panen (Sri Adiningsih
dan Soepartini 1995). Di sisi lain pengunaan pupuk N, P, dan K terus menerus
akan menyebabkan tanah kahat unsur mikro (Tisdale et al. 1985; Suntoro 2001).
Salah satu pendekatan untuk mengatasi masalah rendahnya bahan organik
di lahan sawah adalah menggunakan pupuk organik dan anorganik yang dibarengi
dengan tindakan konservasi lahan. Penambahan bahan organik ke dalam tanah
ditujukan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah (Syekhfani
2000; Wiskandar 2002). Penelitian pengkajian ini dilakukan dengan tujuan
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mendapatkan informasi pengaruh aplikasi pemupukan Petronik dan dosis optimal
untuk tanaman padi.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di daerah sentra produksi padi yaitu di Desa Mayang,
Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan
Mei 2010 sampai dengan Oktober 2010. Bahan yang digunakan meliputi: benih
padi varietas Inpari 1, pupuk Petronik, urea, dan Phonska. Alat yang digunakan
dalam percobaan ini meliputi peralatan pengolahan lahan, alat tanam, panen,
dan aplikasi pestisida. Perlakuan berupa aplikasi pupuk organik Petronik dengan
kombinasi perlakuan disajikan dalam Tabel 1. Penelitian menggunakan rancangan
percobaan acak kelompok dengan tiga ulangan.
Tabel 1. Perlakuan pupuk Petronik dan kombinasinya terhadap tanaman padi
varietas Inpari 1
Perlakuan

Kombinasi (jenis dan dosis pupuk) per ha

A

0 (tanpa pemupukan)

B

300 kg Phonska+200 kg urea

C

2000 kg pupuk kandang + 300 kg Phonska + 200 kg urea

D

1000 kg Petronik + 300 kg Phonska + 200 kg urea

E

750 kg Petronik + 300 kg Phonska kg + 200 kg urea

F

500 kg Petronik + 300 kg Phonska + 200 kg urea

G

250 kg Petronik + 300 kg Phonska + 200 kg urea

H

500 kg Petronik + 270 kg Phonska + 180 kg urea

I

500 kg Petronik + 240 kg Phonska + 160 kg urea

J

500 kg Petronik + 210 kg Phonska + 140 kg urea

K

500 kg Petronik + 190 kg Phonska +120 kg urea

L

500 kg Petronik + 160 kg Phonska +100 kg urea

Bibit padi varietas Inpari 1 umur 20 hari setelah sebar ditanam dengan
sistem jajar legowo {(20 cm x 10 cm) x 40 cm}. Setiap plot ditanam pada petakan
sawah milik petani mengacu pada rancangan percobaan acak kelompok dengan
tiga ulangan. Total luas areal yang digunakan sekitar seluas 0,3 ha. Aplikasi pupuk
Petronik dilakukan sekali, yaitu pada saat tanam. Pupuk urea diberikan 3 kali,
yaitu: 1/3 dosis pada saat tanam, 1/3 dosis umur 21 hari setelah tanam (HST),
dan 1/3 sisa saat 35 HST. Pupuk Phonska diaplikasikan 2 kali yaitu 1/2 dosis saat
tanam, dan 1/2 dosis saat umur 35 HST. Hasil analisis sifat kimia pupuk organik
Petronik disajikan dalam table 2. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiangan,
pengendalian hama-penyakit dilakukan sesuai dengan rekomendasi
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Tabel 2. Hasil analisis sifat kimia pupuk organik Petronik
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penetapan
N (%)
P (%)
K (%)
C-organik (%)
C/N ratio
pH H2O
Pb (ppm)

Nilai
1,39
0,19
0,75
15,04
10,82
7,22
< 1,0

No.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Penetapan
As (ppm)
Hg (ppm)
Fe (ppm)
Co (ppm)
Mn (ppm)
Cu (ppm)
Zn (ppm)

Nilai
< 1,00
< 0,01
0,60
5,97
0,02
19,88
56,30

Sumber: Sucofindo (2010)

Peubah yang diamati meliputi kandungan hara tanah sebelum dan sesudah
percobaan (pH, N, P, K, dan C-organik), jumlah gabah isi dan gabah hampa per
malai, bobot 1000 butir, persentase gabah hampa, bobot gabah kering panen
(GKP). Untuk mengetahui respon tanaman padi terhadap perlakuan pupuk
Petronik dilakukan analisis varian dilanjutkan dengan uji jarak ganda Duncan
Multiple Range Test (DMRT) 5% terhadap peubah yang diamati. Analisis
ekonomi dilakukan terhadap penggunaan pupuk Petronik terbaik berdasarkan
hasil penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Sampel Tanah
Hasil analisis tanah sebelum dan sesudah dilakukan penelitian disajikan pada Tabel
3 dan 4. Status kesuburan tanah di Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten
Jember yaitu tergolong sedang. Jenis tanah pada lahan yang digunakan percobaan
termasuk tanah Incepticol.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pupuk organik Petronik
berindikasi menurunkan pH tanah, menaikkan kadar C-organik, serta kadar N, P,
dan K (Tabel 3 dan 4). PH tanah relatif menurun dari 5,7 menjadi 5,2, sedangkan
C-organik meningkat dari 2,81% menjadi 2,94%. Kadar N, P, dan K relatif
meningkat dan peningkatan tertinggi ditunjukkan oleh P2O5, yaitu dari 14,37 ppm
menjadi 16,55 ppm.
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Tabel 3. Hasil analisis tanah sebelum dilakukan penelitian di lokasi Desa
Mayang, Kecamatan Mayang, Jember
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis analisis
pH-H2O
pH-KCl
C-organik (%)
N-total (%)
P2O5 (ppm)
K-tersedia (me/100 g)
Tekstur :

Nilai penetapan
5,70
5,20
2,81
0,14
14,37
0,21

- Pasir (%)

60

- Debu (%)

25

- Liat (%)

15

Harkat
Masam
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Klas testur :
Lempung
berpasir

Tabel 4. Hasil analisis tanah sesudah dilakukan penelitian di lokasi Desa
Mayang, Kecamatan Mayang, Jember
No.

Jenis analisis

Nilai penetapan

Harkat

1.

pH H2O

5,5

2.

pH KCl

5,0

Masam

3.

C-organik (%)

2,94

Sedang

4.

N-total (%)

0,16

Rendah

5.

P2O5 (ppm)

16,55

Rendah

6.

K-tersedia (me/100 gr)

0,34

Rendah

Hasil dan komponen hasil padi varietas Inpari 1
Secara umum pertumbuhan tanaman padi varietas Inpari 1 pada berbagai
kombinasi aplikasi pemupukan di lokasi pengujian relatif cukup baik. Hasil analisis
varian menunjukkan bahwa perlakuan pemupukan berpengaruh nyata terhadap
komponen hasil dan hasil padi varietas Inpari 1. Hasil analisis terhadap komponen
hasil dan hasil gabah kering padi varietas Inpari 1 pada berbagai kombinasi dan
dosis pemupukan disajikan pada Tabel 5.
Hasil analisis menunjukkan bahwa komponen gabah isi tertinggi dicapai oleh
perlakuan pemupukan rekomendasi C (2.000 kg pupuk kandang + 300 kg Phonska
+ 200 kg urea), perlakuan pemupukan D (1.000 kg Petronik + 300 kg Phonska +
200 kg urea), dan perlakuan pemupukan E (750 kg Petronik + 300 kg Phonska
+ 200 kg urea). Jumlah gabah isi dari ketiga dosis pemupukan tersebut berturutturut sebanyak 102,9, 102,6, dan 102,1 butir/malai, ketiganya berbeda nyata lebih
tinggi dibandingkan dengan jumlah gabah isi dari perlakuan pemupukan lainnya
(Tabel 5).
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Tabel 5. Komponen hasil dan hasil gabah kering panen (GKP) padi varietas
Inpari 1 pada berbagai perlakuan pemupukan
Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Gabah isi/
malai
82,8
97,3
102,9
102,6
102,1
99,5
97,8
96,5
94,9
94,4
91,5
87,1

a
de
f
f
f
ef
de
de
cde
bcd
abc
ab

Komponen hasil
Gabah
Bobot 1000 butir (g)
hampa/malai
15,5
9,5
8,2
8,2
8,4
9,3
9,9
10,2
10,4
10,7
11,5
11,8

e
abc
a
a
ab
bc
abcd
bcd
cd
cd
d
d

20,1
25,8
28,7
28,5
28,1
26,5
25,1
24,5
23,6
23,8
23,5
22,9

a
bcd
d
d
d
cd
bc
bc
bc
bc
ab
ab

Hasil GKP
(t/ha)
4,55
7,05
8,35
8,42
8,45
7,61
7,55
7,02
6,57
6,42
6,25
6,04

a
cde
f
f
f
f
def
cde
bc
bc
b
b

Keterangan: Angka rata-rata dalam kolom yang sama diikuti huruf sama menunjukkan tidak berbeda
nyata berdasarkan uji DMRT 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan E (pupuk Petronik 750 kg
+ 300 kg Phonska + 200 kg urea/ha) berpengaruh nyata terhadap peningkatan
jumlah gabah isi per malai dibandingkan pemupukan dengan Phonska dan urea
pada dosis yang yang sama tanpa petronik, apalagi jika dibandingkan dengan tanpa
pemupukan. Penggunaan dosis pupuk tersebut tidak berbeda nyata dibandingkan
dengan perlakuan D (pupuk Petronik 1000 kg + 300 kg Phonska dan 200 kg urea/
ha). Hal yang menarik pula bahwa penggunaan dosis pupuk petronik 750 kg/ha
juga menghasilkan gabah isi/malai tidak berbeda nyata dibandingkan dengan
penggunaan pupuk C sesuai rekomendasi (2000 kg pupuk kandang + 300 kg
Phonska + 200 kg urea). Hal ini mengindikasikan bahwa dosis pupuk Petronik
750 kg/ha merupakan dosis optimal dan dapat menggantikan pupuk kandang 2000
kg/ha dalam mendorong proses pengisian gabah padi varietas Inpari 1. Sejalan
dengan peningkatan jumlah gabah isi permalai, penggunaan dosis tersebut juga
menekan pembentukan jumlah gabah hampa/malai. Tabel 5 menunjukkan bahwa
jumlah gabah hampa dari perlakuan E, D, dan C satu sama lain tidak berbeda nyata
dan lebih rendah dari jumlah gabah hampa pada perlakuan lainnya.
Hasil pengamatan mengindikasikan pula bahwa perlakuan E (750 kg Petronik
+ 300 kg Phonska + 200 kg urea) meningkatkan bobot 1.000 butir gabah isi, tidak
berbeda nyata dengan perlakuan D dan C. Bobot 1000 butir gabah isi dari ketiga
perlakuan pemupukan tersebut berturut-turut sebanyak 28,7 g, 28,5 g dan 28,1 g
satu sama lain tidak berbeda nyata, namun nyata lebih tinggi dibandingkan dengan
bobot 1000 butir dari perlakuan pemupukan lainnya. Hal ini mengindikasikan pula
bahwa dosis pupuk Petronik 750 kg/ha cukup optimal dalam mendorong proses
pengisian dan akumulasi fotosintat pada gabah, sehingga selain jumlah gabah isi
meningkat, bobot 1.000 butir gabah isi juga lebih tinggi.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk organik Petronik
750 kg + 300 kg Phonska dan 200 kg urea, mampu menghasilkan jumlah gabah
isi/malai dan bobot 1000 butir gabah lebih tinggi dibandingkan tanpa petronik
dan beberapa perlakuan pemupukan lainnya. Peningkatan dua komponen hasil
terebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil yang lebih tinggi. Tabel
5 menunjukkan bahwa hasil GKP tertinggi dicapai oleh perlakuan E (750 kg
Petronik + 300 kg Phonska + 200 kg urea). Hasil GKP tersebut tidak berbeda nyata
dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari perlakuan pemupukan rekomendasi
C (2.000 kg pupuk kandang + 300 kg Phonska + 200 kg urea), dan perlakuan
pemupukan D (1.000 kg Petronik + 300 kg Phonska + 200 kg urea). Hasil GKP
dari ketiga perlakuan E, D. dan C tersebut berturut-turut adalah sebesar 8,45 t/ha,
8,42 t/ha, dan 8,35 t/ha. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis aplikasi
pupuk organik Petronik terbaik adalah 750 kg/ha dibarengi dengan pemberian
Phonska 300 kg dan urea 200 kg. Perlakuan ini berpengaruh terhadap pencapaian
jumlah gabah isi per malai, bobot 1.000 butir, dan hasil GKP yang tinggi. Selain itu
penggunaan pupuk petronik 750 kg/ha dapat menggantikan pupuk kandang 2000
kg/ha (sesuai rekomendasi) dalam mencapai hasil padi varietas Inpari 1 tertinggi.
Analisis Ekonomi Usahatani
Keuntungan usaha tani ditentukan oleh hasil panen dan biaya produksi atau
aplikasi teknologi budidaya untuk setiap musim tanamnya. Rekapitulasi biaya
produksi dan hasil panen per hektar padi varietas Inpari 1 serta hasil analisis
ekonomi pada berbagai kombinasi aplikasi pupuk organik Petronik disajikan
dalam Tabel 6. Hasil analisis ekonomi pengaruh perlakuan pupuk organik
Petronik terhadap padi varietas Inpari 1 menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi
dicapai oleh perlakuan pemupukan C, D, dan E, yaitu berturut-turut sebesar
Rp.15.420.000, Rp.14.930.000, dan Rp.15.345.000. Berdasarkan B/C ratio, ketiga
perlakuan tersebut juga menunjukkan keuntungan tertinggi dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. B/C ratio ketiga perlakuan tersebut adalah 1,60, 1,45, dan 1,53.
Berdasarkan pendapatan tertinggi dan B/C ratio yang diperoleh, maka
aplikasi pupuk petronik pada perlakuan E (750 kg Petronik + 300 kg Phonska
kg + 200 kg urea) merupakan dosis yang optimal dalam pencapaian hasil dan
keuntungan padi varietas Inpari 1. Hasil dan keuntungan yang diperoleh perlakuan
tersebut relatif sama dengan hasil dan keuntungan yang diperoleh perlakuan
rekomendasi (C). Namun demikian pada perlakuan C memerlukan pupuk kandang
yang relatif banyak, yaitu 2.000 kg/ha. Untuk mendapatkan hasil padi Inpari 1
tertinggi, kebutuhan pupuk kandang tersebut dapat digantikan dengan 750 kg
pupuk organik Petronik.
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Tabel 6. Analisis ekonomi sederhana pengaruh penggunaan pupuk Petronik di
Jember
Perlakuan
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Hasil
GKP
(t/ha)
4,55
7,05
8,35
8,42
8,45
7,61
7,55
7,02
6,57
6,42
6,25
6,04

Biaya (Rp)
Non
Pupuk
pupuk
0 7.555.000
1.010.000 8.020.000
1.610.000 8.020.000
2.310.000 8.020.000
1.985.000 8.020.000
1.660.000 8.020.000
1.335.000 8.020.000
1.559.000 8.020.000
1.458.000 7.555.000
1.357.000 7.555.000
1.279.000 7.555.000
1.178.000 7.555.000

Total

Nilai jual
(Rp)

7.555.000
9.030.000
9.630.000
10.330.000
10.005.000
9.680.000
9.355.000
9.579.000
9.013.000
8.912.000
8.834.000
8.733.000

13.650.000
21.150.000
25.050.000
25.260.000
25.350.000
22.830.000
22.650.000
21.060.000
19.710.000
19.260.000
18.750.000
18.120.000

Pendapatan
(Rp)
6.095.000
12.120.000
15.420.000
14.930.000
15.345.000
13.150.000
13.295.000
11.481.000
10.697.000
10.348.000
9.916.000
9.387.000

B/C
Ratio
0,81
1,34
1,60
1,45
1,53
1,36
1,42
1,20
1,19
1,16
1,12
1,07

Keterangan: Harga pupuk/kg: Petronik = Rp.1.300; NPK Phonska = Rp.2.300; urea = Rp.1.600;
Pupuk kandang = Rp.300/kg; harga gabah GKP Rp.3.000/kg

KESIMPULAN DAN SARAN
Aplikasi pupuk organik Petronik sebanyak 750 kg dengan pupuk anorganik 200
kg urea dan 300 kg/ha Phonska meningkatkan jumlah gabah isi, bobot 1.000 butir
gabah isi dan hasil gabah kering panen padi varietas Inpari 1 pada tanah incepticol
di Jember. Hasil gabah kering panen tertinggi varietas tersebut mencapai 8,45 t/ha
dengan pendapatan bersih sebesar Rp.15.345.000 dan B/C ratio 1,53. Penggunaan
pupuk organik petronik 750 kg/ha dapat mengantikan penggunaan pupuk kandang
2.000 kg/ha pada usahatani padi padi varietas Inpari 1. Penggunaan pupuk Petronik
sebanyak 750 kg Petronik + 200 kg urea + 300 kg/ha Phonska disarankan pada
lahan usahatani padi berupa tanah Aluvial (Inceptisol) di Jember.
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UJI EFEKTIVITAS PUPUK ZEORGANIK TERHADAP
PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI PADI SAWAH DI JAWA TENGAH
Samijan dan Yuni Kamal Widayat
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRACT
Effectivity Test Of Zeorganic Fertilizer To The Growth and Production Of Rice
In Central Java. Application of inorganic fertilizers in the long time affected to
soil degradation, soil ecology damaged and more over using of inorganic fertilizer.
Since 2000th, organik fertilizer has an interest program, in order to reach and
improve environment sustainability, and also to reduce of inorganic fertilizer use.
PT Pupuk Kalimantan Timur is one of national’s fertilizer producers that produced
of “Zeorganik’ as a organic fertilizer. In the field application, Zeorganik should
be still combined with NPK fertilizer. In order to know of Zeorganik fertilizer
effectivity, was conducted research in Sragen District of Central Java Province
at dry season 2008 and wet season 2009. Generally, using of Zeorganik fertilizer
was not significantly different to standard fertilizer recommendation on all of
growth parameters. But, using Zeorganik 1 ton/ha which combined with NPK and
Urea was still have a better opportunity on the yield increasing than control. On
this dosage, Zeorganik fertilizer have the high Relatively Agronomic Efficiency
(RAE) is about 169–800% to control (NPK with and without organic fertilizer).
Using Zeorganik 1 ton/ha combined NPK and urea was also have an opportuniy
of higher benefit than indigenous farmer practise. But, benefit increasing from
Zeorganik use still lower than local standar fertilizer recommendation.
Key words : Effectivity, organic fertilizer, rice.
ABSTRAK
Penggunaan pupuk kimia secara tidak langsung dalam waktu lama tanpa diimbangi
penggunaan pupuk organik memadai telah berdampak pada terjadinya penurunan
kualitas tanah dan perusakan ekologi tanah serta kecenderungan penerapan
dosis pemupukan yang semakin meningkat. Sejak tahun 2000-an penggunaan
bahan organik untuk pertanian kembali mendapatkan perhatian, dengan tujuan
untuk memperbaiki dan mempertahankan kondisi lingkungan serta mengurangi
penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. PT Pupuk Kalimantan Timur
merupakan produsen pupuk yang berskala nasional saat ini telah memproduksi
pupuk organik ‘Zeorganik’ yang dalam pengunaannya harus dikombinasikan
dengan pupuk anorganik. Untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pertumbuhan
dan produksi tanaman telah dilakukan pengujian efektivitas pada tanaman padi
sawah di Kabupaten Sragen pada MK 2008 sampai MH 2008/2009. Secara
umum semua perlakuan pemupukan menggunakan Zeorganik tidak memberikan
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pengaruh yang nyata terhadap pencapaian parameter pertumbuhan. Penggunaan
pupuk Zeorganik 1 ton/ha yang dikombinasikan dengan pupuk NPK dan urea
masih memiliki peluang lebih baik dan memberikan harapan pengaruh yang
nyata terhadap pencapaian hasil panen. Pada takaran ini pupuk Zeorganik terbukti
memiliki efektivitas agronomi yang cukup tinggi (169–800%). Penggunaan pupuk
Zeorganik 1 ton yang dikombinasikan dengan pupuk NPK dan urea memiliki
peluang meningkatkan keuntungan dari kebiasan pemupukan petani setempat.
Peningkatan keuntungan dari penggunaan pupuk Zeorganik masih lebih rendah
dari standar rekomendasi pemupukan yang berlaku setempat.
Kata kunci : Efektivitas, pupuk organik, padi.
PENDAHULUAN
Sebelum memasuki era revolusi hijau, sistem pertanian di Indonesia hanya
mengandalkan pada penggunaan pupuk kandang untuk mendukung pencapaian
produksi tanaman, sehingga penerapannya bisa mencapai 10–20 t/ha. Memasuki
masa kemajuan yang ditandai dengan pelaksanaan program Bimbingan
Massal (Bimas), mulai diperkenalkan penggunaan pupuk kimia yang mudah
cara aplikasinya, volume per ha lebih sedikit, murah dan tersedia diseluruh
toko saprodi pertanian. Penggunaan pupuk kimia memang terbukti mampu
mendongkrak produksi dan produktivitas tanaman khususnya padi secara nyata,
hingga pemerintah Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada tahun
1984. Dipihak lain, penggunaan pupuk kimia telah pula menimbulkan dampak
yang kurang baik terhadap ekologi tanah. Penggunaan pupuk kimia secara tidak
langsung dan dalam waktu yang lama tanpa diimbangi penggunaan pupuk organik
yang memadai justru telah berdampak pada terjadinya penurunan kualitas tanah,
seperti tanah menjadi padat dan sulit diolah, tertumpuknya residu bahan kimia
yang sulit terdegradasi, serta kecenderungan penerapan dosis pemupukan yang
semakin meningkat. Kondisi ekologi tanah seperti ini yang saat ini lebih sering
dikenal dengan istilah lahan sakit, diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya
pelandaian pencapaian peningkatan produktivitas pertanian atau ”levelling off”.
Sejak tahun 2000-an penggunaan bahan organik untuk pertanian kembali
mendapatkan perhatian yang cukup besar dari tahun sebelumnya. Salah satu
pertimbangan penggunaan bahan organik sebagai pupuk adalah untuk memperbaiki
atau mempertahankan kondisi lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat
dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan. Oleh karena
itu, sasaran prioritas penggunaan bahan organik adalah: (a) memperbaiki atau
mempertahankan struktur tanah, (b) memperbaiki dan mempertahankan kondisi
fisik tanah, (c) memperkuat ketahanan tanah terhadap erosi, dan (d) merangsang
aktifitas mikro organisme tanah.
Pesatnya perkembangan isu pembangunan secara berkelanjutan dan
meningkatnya kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan lestari, telah mendorong
munculnya gagasan pembangunan pertanian ke arah ”pertanian berkelanjutan
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(Sustainable Agriculture)”. Konsep sustainable agriculture yang seutuhnya
adalah mengkombinasikan penggunaan pupuk organik sebagai teknologi
tradisional dengan pemupukan anorganik sebagai teknologi modern (Fagi et al.
2005). Konsep tersebut sekaligus memadukan 2 konsep secara sinergis yaitu
antara pertanian konvensional lebih berorientasi produksi dan pertanian organik
lebih berorientasi lingkungan. Dengan demikian konsep pertanian berkelanjutan
yang didukung dengan sistem pengelolaan unsur hara secara terpadu (integrated
nutrient management) memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut ;
●
●
●
●

Kondisi fisiokimia terjaga walaupun varietas unggul dikelola secara intensif
terus menerus.
Efisiensi pemupukan anorganik meningkat melalui peningkatan ketersediaan
hara oleh dekomposisi bahan organik dan penurunan takaran pupuk anorganik
Potensi hasil varietas unggul masih bisa digali, dan terus ditingkatkan,
Lingkungan mikro dan lingkungan makro terjaga kesehatan, kelestarian dan
keasriannya.

PT. Pupuk Kalimantan Timur merupakan produsen pupuk yang berskala
nasional saat ini telah memproduksi pupuk organik ‘Zeorganik’. Dalam
pengunaannya pupuk Zeorganik dikombinasikan dengan pupuk anorganik.
Untuk mengetahui efektivitasnya terhadap pertumbuhan dan produksi padi, maka
diperlukan pengkajian terhadap penggunaan pupuk Zeorganik tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, BPTP Jawa Tengah bekerjasama dengan PT
Pupuk Kaltim telah melakukan kegiatan pengujian efektifitas pupuk Zeorganik
pada tanaman padi sawah di Kabupaten Batang dan Kabupaten Sragen pada MK
2008–MH 2008/2009. Kegiatan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pupuk
Zeorganik terhadap pertumbuhan dan produksi padi sawah, serta untuk keperluan
rekomendasinya.
BAHAN DAN METODE
Uji Efektivitas Pupuk Zeorganik dilakukan pada Musim Kemarau (MK) 2008
dan Musim Hujan (MH 2008/2009) di Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
(Agustus–Nopember 2008 dan Desember 2008–April 2009).
Rancangan percobaan yang digunakan dalam pengujian ini adalah acak
kelompok (Randomized Complette Block Design) dengan menerapkan 15
perlakuan dan 3 ulangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Namun demikian
untuk kegiatan pengujian di Kabupaten Sragen, perlakuan kontrol dibagi menjadi
2 yaitu untuk kontrol murni (100% tanpa pupuk) dan kontrol petani (dosis
berdasarkan kebiasaan petani kooperator yang penggunaan pupuknya jauh
dibawah rata-rata kebiasaan petani setempat). Luas masing-masing plot percobaan
berukuran sekitar 30 m2, dengan menggunakan sistem saluran irigasi masuk dan
keluar secara terpisah. Varietas padi yang digunakan adalah Pepe dengan jarak
tanam sekitar 20–22 cm x 20–22 cm.
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Beberapa parameter yang diamati pada kegiatan pengujian ini antara lain
adalah (1) beberapa status hara tanah sebelum dan sesudah percobaan, (2) tinggi
tanaman umur 21 HST, 35 HST, 50 HST, dan menjelang panen, (3) jumlah
anakan umur 21 HST, 35 HST, 50 HST dan menjelang panen, (4) jumlah anakan
produktif, (5) bobot 1.000 butir, (6) persentase gabah isi dan hampa/malai, (7)
produksi gabah kering giling ton/ha, dan (8) analisis usahatani.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis varian yang
dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil DMRT (Duncan’s Multiple Range Test)
(Gomez dan Gomez 1976). Sedangkan data usahatani dianalisis menggunakan
analisis BCR (Kadariah 1988) untuk mengetahui tingkat keuntungan usahatani
melalui penerapan pupuk. Data ekonomi juga dianalisis menggunakan perhitungan
perbedaan keuntungan terbatas pada komponen biaya pupuk dan hasil (IPNI 2004)
untuk mengetahui selisih tingkat keuntungan penerapan pupuk terhadap kontrol
dan eksisting.
Tabel 1. Perlakuan pada pengujian efektivitas pupuk Zeorganik pada tanaman
padi
Kode
A0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Keterangan
Kontrol penuh
Kontrol petani kooperator (200 kg/ha urea, 80 kg/ha NPK Phonska)
Pupuk rekomendasi setempat (250-75-100 )
Pupuk kebiasaan setempat (300 kg/ha urea, 100 kg/ha ZA, 200 kg/ha NPK Phonska
SRF NPK 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha
NPK Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha
Zeorganik 1 ton/ha + Pupuk rekomendasi setempat
Zeorganik 1 ton/ha + Pupuk kebiasaan setempat
Zeorganik 1 ton/ha + SRF NPK 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha
Zeorganik 1 ton/ha + NPK Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha
Zeorganik 2 ton/ha + Pupuk rekomendasi setempat
Zeorganik 2 ton/ha + Pupuk kebiasaan setempat
Zeorganik 2 ton/ha + SRF NPK 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha
Zeorganik 2 ton/ha + NPK Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha
Pupuk organik 2 ton/ha + Pupuk rekomendasi setempat (225-25-80)
Pupuk organik 2 ton/ha + Phonska 15-15-15 (300 kg/ha) + urea 150 kg/ha

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik umum
Pengujian efektivitas pupuk Zeorganik telah dilaksanakan di Desa Kliwonan
Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen dengan jenis tanah Inceptisol (Typic
Endoaquepts) pada ketinggian tempat sekitar 100 m dpl. Pola tanam yang terdapat
di lokasi pengujian adalah Padi-Padi-Padi dengan sumber air pengairan dari
Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.
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Kondisi iklim pada pengujian pertama (MK 2008) pada awal pertumbuhan
sampai dengan puncak anakan produktif cukup kondusif, sehingga kondisi
pertanaman padi sangat baik. Namun demikian, pada saat mulai primordia sampai
dengan pengisian malai kondisi curah hujan sangat tinggi, sehingga terjadi
serangan penyakit hawar daun bakteri (HDB) yang sangat tinggi. Kondisi ini
diperparah dengan terjadinya serangan hama penggerek batang pada saat tanaman
menjelang primordia. Akibat dari kondisi ini rata-rata pertanaman padi di lokasi
pengujian mengalami penurunan produktivitas hampir mencapai 80%.
Kondisi iklim pada saat pengujian kedua (MH 2008/2009) ternyata tidak
kalah buruknya dibandingkan dengan kondisi iklim pada saat pertanaman
pertama. Pada umur 40 hari setelah tanam (HST), lokasi pengujian dan sekitarnya
mengalami hujan dan banjir yang luar biasa dari luapan Sungai Bengawan Solo.
Sehingga banyak tanaman dan anakan padi yang mati dan bahkan tidak mampu
pulih (recovery) sampai dengan menjelang panen.
Kondisi awal jenis tanah yang terdapat di lokasi pengujian memiliki
kemasaman (pH) agak masam, karbon organik (C-organic) rendah, N total sedang,
P2O5 tinggi dan K2O sedang. Sedangkan setelah pelaksanaan kegiatan pengujian
relatif tidak terjadi perubahan yang berarti terhadap kemasaman tanah, kandungan
karbon organik dan N total. Perubahan status hara terjadi pada kandungan P2O5
yang cenderung turun ke status sedang, sedangkan status K2O justru cenderung
naik ke status tinggi. Data pengamatan status hara tanah sebagaimana disajikan
pada Tabel 2. Tidak terjadinya perubahan status hara khususnya kandungan C
organik tanah secara nyata diduga salah satunya karena kandungan C organik
dalam pupuk Zeorganik yang masih relatif rendah, yaitu sekitar 6,75%. Menurut
standar pupuk organik yang dianjurkan dalam peraturan No. 28/Permentan/
SR.130/5/2009 harus di atas 12% dengan pH 4–8 dan C/N rasio 15–25. Oleh
karena itu, pupuk Zeorganik masih perlu dilakukan penyeragaman peningkatan
kandungan C organik dan C/N rasio serta penurunan tingkat kemasaman. Hasil
analisis kandungan unsur hara dalam pupuk Zeorganik disajikan pada Tabel 3.
Tabel 2. Status hara tanah sebelum dan sesudah dilakukan pengujian efektivitas
pupuk Zeorganik di Kabupaten Sragen 2008-2009
Status hara tanah

pH

C-Organik N-total (%)
(%)

P2O5 (mg/100gr)

K2O (mg/100gr)

Sebelum

6,1

1,81

0,26

67,66

18,90

Sesudah

6,0

1,80

0,20

38,30

72,80

Tabel 3. Kandungan unsur hara dalam pupuk Zeorganik berdasarkan hasil
analisis laboratorium tanah BPTP Jawa Tengah
pH

Kadar air
(%)

C organik
(%)

N total (%)

C/N

P2O5 total

K2O total

8,81

12,01

6,75

0,64

10,49

5,74

1,34

Samijan dan Widayat: Uji Efektivitas Pupuk Zeorganik Terhadap Pertumbuhan....

1079

B. Keragaan agronomis dan hasil
1. Tinggi tanaman
Rata-rata hasil pengamatan tinggi tanaman disajikan pada tabel 4. Dari tabel 4
terlihat bahwa secara umum tinggi tanaman yang dicapai antar perlakuan pada
musim tanam pertama (MK 2008) maupun musim tanam kedua (MH 2008/2009)
tidak berbeda nyata pada taraf uji DMRT 5%. Sampai dengan fase primordia pada
musim pertama (MK 2008) perbedaan nyata tinggi tanaman hanya terjadi antara
perlakuan kontrol murni (A0 = tanpa pupuk) dengan perlakuan C (pupuk kebiasaan
setempat (300 kg/ha urea, 100 kg/ha ZA, 200 kg/ha NPK Phonska). Dalam hal ini
petak perlakuan C cenderung menghasilkan tinggi tanaman paling tinggi (80,6
cm) dan berbeda nyata terhadap kontrol murni. Sedangkan pada fase primordia
pertanaman musim kedua (MH 2008/2009) perlakuan G (Zeorganik 1 ton/ha +
Pupuk kebiasaan setempat) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi dan berbeda
nyata terhadap kontrol maupun beberapa perlakuan lainnya seperti penggunaan
pupuk Zeorganik dan organik biasa sebesar 2 ton/ha.
Tabel 4. Rata-rata tinggi tanaman pada kegiatan uji efektivitas pupuk Zeorganik
di Kabupaten Sragen 2008-2009 (DMRT 5%)
Perlakuan

Tinggi Tanaman (cm) MK 2008

Tinggi Tanaman (cm) MH 2008/2009

21 HST

35 HST

50 HST

21 HST

35 HST

55 HST

A0

56,0 a

61,0 a

66,0 a

45,4 a

61,9 a

81,6 a

A

63,9 ab

68,8 ab

73,7 ab

44,7 a

64,4 ab

90,5 bc

B

60,0 ab

66,1 ab

72,3 ab

47,3 a

67,6 ab

90,9 bc

C

60,7 ab

70,7 ab

80,6 b

48,3 a

68,5 ab

95,2 cd

D

67,2 ab

72,0 ab

76,8 ab

49,2 a

65,9 ab

90,5 bc

E

64,1 ab

71,3 ab

78,6 ab

47,6 a

66,2 ab

88,8 b

F

62,2 ab

69,9 ab

77,7 ab

48,3 a

68,5 ab

94,1 bcd

G

63,8 ab

71,1 ab

78,5 ab

49,1 a

71,7 b

97,3 d

H

68,4 b

73,0 b

77,6 ab

48,5 a

67,4 ab

90,5 bc

I

61,9 ab

68,9 ab

76,0 ab

48,1 a

65,7 ab

90,5 bc

J

58,3 ab

68,7 ab

79,1 ab

47,3 a

66,6 ab

91,7 bc

K

65,4 ab

71,1 ab

76,9 ab

46,1 a

66,3 ab

94,7 cd

L

65,5 ab

70,9 ab

76,3 ab

47,9 a

64,9 ab

90,6 bc

M

63,0 ab

70,5 ab

77,9 ab

48,7 a

67,4 ab

92,3 bcd

N

65,1 ab

71,2 ab

77,3 ab

46,3 a

64,8 ab

92,8 bcd

O

63,2 ab

71,0 ab

78,8 ab

47,8 a

67,3 ab

93,8 bcd

Keterangan: angka dalam kolom yang sama yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji DMRT taraf 5%.
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Rata-rata pencapaian tinggi tanaman di luar kontrol (A0) sampai dengan fase
primordia pada musim tanam I (MK 2008) adalah 77,2 cm dan pada musim tanam
II (MH 2008/2009) sekitar 92,3 cm. Dengan demikian, berdasarkan keragaan
tinggi tanaman tersebut di atas, maka penggunaan pupuk Zeorganik dan pupuk
organik biasa dalam beberapa dosis dan variasi kombinasi dengan pupuk anorganik
lainnya tidak berdampak secara nyata terhadap parameter tinggi tanaman.
2. Jumlah anakan produktif
Rata-rata hasil pengamatan jumlah anakan produktif pada musim pertama
(MK 2008) sebagaimana disajikan pada tabel 5 terlihat bahwa perlakuan pupuk
Zeorganik 1 ton/ha + Pupuk kebiasaan setempat (G) cenderung menghasilkan
jumlah anakan produktif terbanyak, yaitu 17,9 dan berbeda nyata terhadap
perlakuan kontrol, namun tidak berbeda nyata terhadap semua perlakuan lainnya.
Sedangkan pada pengujian pupuk musim kedua (MH 2008/2009), perlakuan
pemupukan sesuai kebiasaan setempat (300 kg/ha urea, 100 kg/ha ZA, 200 kg/ha
NPK Phonska) (C) mampu menghasilkan jumlah anakan terbanyak dan berbeda
nyata terhadap kontrol maupun perlakuan pupuk Zeorganik + kombinasi pupuk
anorganik yang lain. Dengan demikian penggunaan pupuk Zeorganik belum
menunjukkan pengaruh nyata terhadap peningkatan jumlah anakan produktif.
Tabel 5. Rata-rata jumlah anakan produktif pada kegiatan uji efektivitas pupuk
Zeorganik di Kabupaten Sragen 2008-2009 (DMRT 5%)
Perlakuan

Jumlah anakan produksi MK 2008

Jumlah anakan produksi MH
2008/2009

21 HST

35 HST

50 HST

21 HST

35 HST

55 HST

A0

13,0 a

12,2 a

11,4 a

11,0 a

21,3 a

13,4 a

A

16,0 a

15,0 ab

14,0 ab

13,3 ab

21,3 ab

17,3 bcd

B

15,5 a

15,3 ab

15,1 bc

14,2 abc

24,7 abc

18,9 cd

C

15,3 a

16,0 ab

16,7 bc

16,9 c

25,9 c

20,6 d

D

17,4 a

16,5 b

15,7 bc

12,9 ab

21,7 ab

16,0 abc

E

13,8 a

15,2 ab

16,6 bc

15,9 abc

24,9 bc

16,5 abc

F

13,5 a

14,7 ab

15,9 bc

15,1 abc

23,3 bc

15,6 abc

G

14,5 a

16,2 b

17,9 c

15,2 abc

24,3 bc

17,9 bcd

H

16,3 a

15,6 ab

14,9 bc

13,2 ab

20,7 ab

14,5 ab

I

18,8 a

17,6 b

16,4 bc

14,7 bc

21,9 bc

15,4 abc

J

15,6 a

15,9 ab

16,1 bc

13,3 ab

23,0 ab

18,7 cd

K

14,8 a

15,7 ab

16,7 bc

13,1 ab

24,9 ab

17,4 bcd

L

16,4 a

16,9 b

17,3 c

13,5 abc

21,5 abc

15,3 abc

M

16,1 a

15,6 ab

15,1 bc

14,3 abc

23,1 abc

16,1 abc

N

14,1 a

14,6 ab

15,1 bc

13,5 abc

22,7 abc

16,3 abc

O

17,3 a

17,5 b

17,6 c

13,9 abc

19,3 abc

16,0 abc
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Berdasarkan data tabel 5 tersebut di atas, rata-rata jumlah anakan produktif
pada pertanaman pertama secara umum tidak berbeda nyata antar perlakuan.
Perbedaan pencapaian jumlah anakan produktif hanya terjadi pada perlakuan G
{Zeorganik 1 ton/ha + pupuk kebiasaan setempat}, L {Zeorganik 2 ton/ha + SRF
NPK 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha} dan O {pupuk organik 2 ton/ha +
Phonska 15-15-15 (300 kg/ha) + urea 150 kg/ha} yang ketiganya berbeda nyata
terhadap perlakuan kontrol murni O (tanpa pemupukan sama sekali) akan tetapi
tidak berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya.
Sedangkan pencapaian jumlah anakan produktif pada pertanaman kedua
(MH 2008/2009), terlihat bahwa pada saat primordia (umur 55 HST) telah
mengalami penurunan dari jumlah anakan dari sebelumnya dikarenakan terjadi
banjir besar pada musim hujan, sehingga banyak anakan padi yang mati.
Pada taraf uji DMRT 5%, pupuk kebiasaan setempat (C = 300 kg/ha urea,
100 kg/ha ZA, 200 kg/ha NPK Phonska) menghasilkan anakan produktif terbanyak
dan berbeda nyata terhadap lainnya kecuali terhadap perlakuan kontrol petani
(A), rekomendasi pupuk setempat (B), dan penggunaan pupuk Zeorganik 1–2 ton
yang dikombinasikan dengan kebiasaan maupun rekomendasi setempat (G, J, K).
Keenam perlakuan tersebut (A, B, C, G, J, K) lebih banyak dalam hal pencapaian
jumlah anakan produktif sampai dengan umur 55 HST dan berbeda nyata terhadap
perlakuan kontrol murni (A0). Dengan demikian penggunaan pupuk Zeorganik
belum memberikan dampak yang lebih baik dalam hal pencapaian jumlah anakan
produktif dibandingkan kebiasaan maupun rekomendasi pemupukan setempat.
3. Jumlah malai per rumpun, gabah isi, dan gabah hampa per malai
Hasil pengamatan terhadap jumlah malai per rumpun, gabah isi, dan hampa
per malai disajikan pada Tabel 6. Dari tabel 6 terlihat bahwa pada pertanaman
pertama (MK 2008) jumlah malai yang dihasilkan dari beberapa kombinasi
penggunaan pupuk (D, F, G, H, L, N) menunjukkan perbedaan yang nyata
terhadap kontrol murni (A0) namun tidak berbeda nyata terhadap perlakuan
lainnya. Jumlah malai yang dihasilkan dari petak kontrol cenderung paling sedikit
(10 malai) dan berbeda nyata terhadap beberapa kombinasi perlakuan seperti
penggunaan pupuk SRF+urea (D), Zeorganik 1 ton + pupuk kimia lain (F, G, H,
L) dan penggunaan pupuk organik 2 ton + rekomendasi setempat (N). Sedangkan
jumlah malai tertinggi dicapai oleh kombinasi perlakuan pupuk Zeorganik 1-2 ton
+ SRF + Urea (H, L) dan kombinasi pupuk organik 2 ton + rekomendasi setempat
(N) yaitu masing-masing mencapai 15 malai, ke-tiga-nya berbeda nyata terhadap
kontrol murni (A0), kebiasaan petani kooperator (A) maupun rekomendasi
pupuk anorganik setempat (B). Dari pencapaian jumlah malai dapat disimpulkan
sementara, bahwa penggunaan pupuk organik eksisting dan Zeorganik yang
dikombinasikan dengan rekomendasi pemupukan setempat dan atau pupuk
majemuk yang lain memberikan pengaruh positif dibandingkan kontrol.
Sedangkan jumlah malai per rumpun yang dicapai pada pertanaman kedua (MH 2008/2009) tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar
perlakuan, dengan rata-rata jumlah malai sebanyak 13 malai per rumpun. Dari
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tabel 6 juga terlihat bahwa jumlah anakan produktif pada saat panen masih terus
mengalami penurunan dari sebelumnya sebagai akibat dari terjadinya banjir besar.
Berdasarkan pengamatan terhadap parameter jumlah gabah isi per malai,
baik pertanaman pertama (MK 2008) maupun pertanaman kedua (MH 2008/2009)
tidak terlihat adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan. Rata-rata jumlah
gabah isi per malai pada pertanaman pertama (MK 2008) adalah 66 butir (79%)
dan pertanaman kedua (MH 2008/2009) 62 butir (67%). Sedangkan rata-rata
pencapaian gabah hampa per malai pada pertanaman pertama (MK 2008) sebanyak
17 butir (21%) dan pertanaman kedua (MH 2008/2009) sebanyak 30 butir (33%).
Tabel 6. Rata-rata jumlah malai per rumpun, gabah isi dan gabah hampa/malai
pada kegiatan uji efektivitas pupuk Zeorganik di Kabupaten Sragen
2008-2009 (DMRT 5%)
Perlakuan
A0
A
B

Jumlah malai/rumpun

Gabah isi/malai

Gabah hampa/malai

2008

2009

2008

2009

2008

2009

10 a
11 ab
12 ab

12 a
13 a
12 a

81 a
77 a
60 a

58 a
55 a
61 a

8 a
22 b
20 b

30 ab
40 b
28 ab

C

12 abc

13 a

61 a

52 a

19 b

28 ab

D

13 bc

13 a

55 a

65 a

18 ab

28 ab

E

12 abc

12 a

62 a

65 a

18 ab

34 ab

F

13 bc

13 a

67 a

69 a

16 ab

33 ab

G

14 bc

14 a

63 a

65 a

16 ab

29 ab

H

15 c

13 a

58 a

64 a

18 ab

33 ab

I

13 abc

12 a

81 a

63 a

18 ab

30 ab

J

13 abc

13 a

76 a

62 a

13 ab

34 ab

K

12 abc

13 a

68 a

66 a

21 b

29 ab

L

15 c

12 a

69 a

52 a

16 ab

29 ab

M

13 abc

14 a

65 a

56 a

22 b

25 a

N
O

15 c
13 abc

14 a
12 a

49 a
56 a

56 a
75 a

18 ab
16 ab

25 a
29 ab

Pencapaian gabah hampa per malai tertinggi pada pertanaman pertama (MK
2008) terjadi pada perlakuan K (Zeorganik 2 ton/ha + pupuk kebiasaan setempat)
dan M {Zeorganik 2 ton/ha + NPK Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/
ha} yaitu antara 21–22 butir, dan berbeda nyata terhadap perlakuan kontrol murni
(A0 = tanpa pemupukan) namun tidak berbeda nyata terhadap lainnya. Sedangkan
pada pertanaman ke-dua (MH 2008/2009) jumlah gabah hampa tertinggi terjadi
pada perlakuan kontrol petani (A = 40 butir) dan berbeda nyata terhadap perlakuan
M {Zeorganik 2 ton/ha + NPK Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha}
dan N {pupuk organik 2 ton/ha + pupuk rekomendasi setempat (225-25-80)}
namun tidak berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya.
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4. Bobot gabah 1000 butir
Data rata-rata keragaan bobot gabah isi per 1000 butir isi dan hasil gabah
kering giling disajikan pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7 terlihat bahwa pencapaian
bobot gabah isi per 1000 butir pada pertanaman pertama (MK 2008) tidak
memperlihatkan perbedaan yang nyata hampir untuk semua perlakuan pemupukan.
Perbedaan hanya terjadi antara kombinasi perlakuan E (pupuk NPK Pelangi +
urea) dengan kombinasi perlakuan M (pupuk Zeorganik 2 ton + NPK Pelangi +
urea), dimana penambahan pupuk Zeorganik 2 ton cenderung menghasilkan bobot
gabah per 1000 butir dan berbeda nyata terhadap perlakuan serupa yang tidak
diberikan pupuk Zeorganik. Penggunaan pupuk NPK Pelangi dengan ditambah
pupuk urea 100 kg/ha cenderung menghasilkan bobot gabah per 1000 butir yang
paling tinggi dibandingkan perlakuan pemupukan lainnya. Sedangkan pada
pertanaman ke-dua (MH 2008/2009) tidak terlihat adanya perbedaan yang nyata
antar semua perlakuan. Rata-rata pencapaian bobot gabah isi 1000 butir pada
pertanaman pertama (MK 2008) adalah 26,03 gram dan pertanaman ke-dua (MH
2008/2009) 38,39 gram.
Tabel 7. Rata-rata bobot gabah 1000 butir dan hasil gabah kering giling per
hektar pada kegiatan uji efektivitas pupuk Zeorganik di Kabupaten
Sragen 2008-2009 (DMRT 5%)
Perlakuan
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Bobot gabah 1000 butir (gr)
2008

2009

Gabah Kering Giling (ton/ha)
2008

2009

A0

25,76 ab

24,85 a

3,02 a

3,14 a

A

26,71 ab

26,70 a

2,95 a

2,92 a

B

26,42 ab

26,67 a

3,85 a

3,06 a

C

25,92 ab

25,97 a

2,96 a

3,11 a

D

26,05 ab

27,87 a

3,54 a

3,31 a

E

27,32 b

28,12 a

2,82 a

3,42 a

F

25,67 ab

26,99 a

3,36 a

3,14 a

G

26,27 ab

26,20 a

3,53 a

3,36 a

H

25,72 ab

26,59 a

3,02 a

3,21 a

I

26,39 ab

26,13 a

4,39 a

3,24 a

J

25,99 ab

26,44 a

4,15 a

3,36 a

K

25,80 ab

25,40 a

3,99 a

3,57 a

L

26,07 ab

26,14 a

4,19 a

3,30 a

M

24,75 a

26,34 a

3,45 a

3,19 a

N

26,19 ab

26,15 a

3,06 a

3,03 a

O

25,38 ab

24,79 a

2,71 a

3,42 a
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5. Hasil panen
Berdasarkan data pada tabel 7 terlihat bahwa rata-rata pencapaian hasil
gabah kering giling pada semua perlakuan, baik pada pertanaman pertama (MK
2008) maupun pertanaman ke-dua (MH 2008/2009) tidak menunjukkan adanya
perbedaan yang nyata antara satu perlakuan dengan yang lainnya. Rata-rata
pencapaian gabah kering giling pada pertanaman pertama (MK 2008) adalah 3,44
ton/ha GKG dan pertanaman ke-dua (MH 2008/2009) sebesar 3,24 ton/ha GKG.
Rata-rata pencapaian hasil ini jauh lebih rendah (+ 30%) dari rata-rata kebiasaan
petani. Rendahnya pencapaian hasil panen ini disebabkan karena terjadinya
serangan hama penggerek batang yang sangat parah (intensitas serangan 10–50%)
pada pertanaman pertama (MK 2008) serta terjadinya bencana banjir dan serangan
penyakit hawar daun pada pertanaman ke-dua (MH 2008/2009). Disamping karena
faktor serangan hama penyakit dan bencana banjir, tidak terlihatnya perbedaan
yang nyata diantara beberapa perlakuan pemupukan diduga disebabkan juga
karena faktor kesuburan tanah dan air di lokasi pengujian yang sudah relatif tinggi.
Pada taraf uji beda nyata yang lebih rendah (>10%) pada pertanaman pertama
(MK 2008), terlihat adanya kecenderungan perbedaan dalam hal pencapaian hasil
gabah kering giling (GKG) per hektar antara perlakuan pemupukan O (organik 2
ton + Phonska + urea 150 kg/ha) yang menghasilkan gabah per hektar terendah
(2,71 ton/ ha GKG) dengan perlakuan pemupukan I (Zeorganik 1 ton + NPK
Pelangi + urea 100 kg/ha) yang menghasilkan gabah per hektar tertinggi (4,39
ton/ ha GKG). Dari keragaan tersebut dapat ditarik kesimpulan awal bahwa
penggunaan pupuk Zeorganik yang dikombinasikan dengan pupuk majemuk NPK
dan pupuk tunggal urea, masih memiliki potensi untuk memberikan hasil panen
yang lebih baik.
C. Efektivitas Agronomi
Penilaian efektivitas agronomi atau efektivitas teknis dihitung berdasarkan
selisih hasil terhadap kontrol dengan menggunakan perhitungan Nilai Efektivitas
Agronomi (RAE = Relatively Agronomic Efficiency) (Mentan 2009) dengan
formula sebagai berikut :

RAE =

Hasil Pupuk Alternatif - kontrol
-----------------------------------------Hasil Pupuk Standar - kontrol

X 100%

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula tersebut di
atas, maka diperoleh nilai RAE untuk pupuk organik sebagai berikut :
a.

Terhadap pemupukan NPK standar tanpa pupuk organik :
Kombinasi pupuk Zeorganik 1 ton + rekomendasi NPK setempat
memiliki nilai efektivitas sebesar 286%
- Kombinasi pupuk Zeorganik 1 ton + NPK Pelangi + urea memiliki nilai
efektivitas sebesar 800%

-
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b.

Kombinasi pupuk Zeorganik 2 ton + rekomendasi NPK setempat
memiliki nilai efektivitas sebesar 745%
Kombinasi pupuk Zeorganik 2 ton + NPK Pelangi + urea memiliki nilai
efektivitas sebesar 350%

Terhadap pemupukan NPK standar + pupuk organik 2 ton/ha :
- Kombinasi pupuk Zeorganik 1 ton + rekomendasi NPK setempat
memiliki nilai efektivitas sebesar 61%
- Kombinasi pupuk Zeorganik 1 ton + NPK Pelangi + urea memiliki nilai
efektivitas sebesar 169%
- Kombinasi pupuk Zeorganik 2 ton + rekomendasi NPK setempat
memiliki nilai efektivitas sebesar 158%
- Kombinasi pupuk Zeorganik 2 ton + NPK Pelangi + urea memiliki nilai
efektivitas sebesar 74%

Dengan mempertimbangkan rekomendasi dari perusahaan pemilik produk
pupuk organik Zeorganik dan tingkat kelayakan ekonominya, maka pupuk
Zeorganik terbukti memiliki efektivitas agronomi yang cukup tinggi yaitu antara
169–800% pada penggunaan pupuk Zeorganik 1 ton/ha dikombinasikan dengan
NPK dan urea.
D. Efektivitas Ekonomi Berdasarkan Analisis usahatani
Hasil analisis usahatani sederhana berdasarkan pada perbedaan perlakuan
pemupukan disajikan pada tabel 8. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah
dilakukan terhadap biaya produksi dari komponen pemupukan dan nilai hasil
panen gabah selama 2 musim (Tabel 8) terlihat bahwa rata-rata selisih keuntungan
tertinggi dicapai oleh perlakuan pemupukan rekomendasi (B) dengan perbedaan
sebesar 3% lebih tinggi dibandingkan kontrol (A0). Selisih keuntungan tertinggi
ke-2 dicapai oleh perlakuan pemupukan Zeorganik 1 ton/ha + NPK Pelangi 2010-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha (I) dengan perbedaan sebesar 2% lebih tinggi
dari perlakuan kontrol. Sedangkan pada perlakuan pemupukan yang lainnya
rata-rata tidak lebih menguntungkan dari perlakuan kontrol bahkan cenderung
merugikan. Dari sejumlah model kombinasi pemupukan yang diuji, pemupukan
dengan Zeorganik 2 ton/ha + NPK Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/
ha (M) mengalami tingkat penurunan terbesar yaitu sekitar -28% terhadap kontrol.
Kemudian secar berturut-turut diikuti dengan perlakuan pemupukan organik
2 ton/ha + Phonska 15-15-15 (300 kg/ha) + urea 150 kg/ha (O) sebesar -24%
dan Zeorganik 1 ton/ha + SRF NPK 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha (H)
sebesar -23%.
Sedangkan apabila dibandingkan terhadap model pemupukan berdasarkan
kebiasaan petani setempat (C), peningkatan keuntungan tertinggi masih tetap
dicapai oleh perlakuan pemupukan rekomendasi (B) yaitu sebesar 18%. Kemudian
secara berturut-turut diikuti oleh pemupukan Zeorganik 1 ton/ha + NPK Pelangi
20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha (I) sebesar 16%, pemupukan SRF NPK
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20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha (D) sebesar 15% dan pemupukan NPK
Pelangi 20-10-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha (E) sebesar 5%. Sedangkan
beberapa model perlakuan pemupukan lainnya justru mengalami penurunan
keuntungan dibandingkan kebiasaan petani bahkan mengalami kerugian.
Penurunan keuntungan terbesar terjadi pada Zeorganik 2 ton/ha + NPK Pelangi 2010-10 (300 kg/ha) + urea 100 kg/ha (M) yaitu sebesar -18% dari pola pemupukan
berdasarkan kebiasaan petani setempat. Meruginya tingkat keuntungan pada
perlakuan pemupukan Zeorganik 2 ton/ha dan SRF NPK diduga disebabkan
karena faktor tingginya harga pupuk (non subsidi) sehingga meningkatkan biaya
produksi secara nyata.
Dari keragaan analisis keuntungan tersebut, terlihat adanya peluang daya
saing yang tinggi pada penggunaan pupuk Zeorganik sampai dengan takaran 1
ton/ha, dan bahkan dapat ditingkatkan peluang daya saingnya melalui subsidi
harga jual pupuk atau dengan menurunkan biaya produksi pupuk. Sedangkan
untuk pupuk SRF NPK dan kombinasinya akan memiliki peluang daya saing yang
lebih baik apabila dilakukan efisiensi biaya produksi sehingga harga jual pupuk
sampai di tingkat petani bisa lebih rendah.
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2,82
3,36

380.000

691.250

815.000

802.500

669.000

1.691.250

1.815.000

1.802.500

1.669.000

2.691.250

2.815.000

2.802.500

2.669.000

1.528.750

1.705.000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

3,42

3,03

3,19

3,30

3,57

3,36

3,24

3,21

3,36

3,14

3,42

3,31

3,11

3,06

2,92

3,14

6.512.913

7.355.716

8.283.242

10.051.786

9.577.563

9.964.043

10.527.254

7.245.321

8.475.902

8.069.365

6.771.051

8.496.443

7.115.105

9.236.675

7.084.532

7.253.687

8.216.000

7.264.000

7.664.000

7.928.000

8.560.000

8.064.000

7.776.000

7.696.000

8.072.000

7.536.000

8.216.000

7.952.000

7.472.000

7.336.000

7.000.000

7.536.000

4.807.913

5.826.966

5.614.242

7.249.286

6.762.563

7.272.793

8.858.254

5.442.821

6.660.902

6.378.115

6.102.051

7.693.943

6.300.105

8.545.425

6.704.532

7.253.687

MT I

6.511.000

5.735.250

4.995.000

5.125.500

5.745.000

5.372.750

6.107.000

5.893.500

6.257.000

5.844.750

7.547.000

7.149.500

6.657.000

6.644.750

6.620.000

7.536.000

MT II

Hasil - biaya pupuk (Rp)

-34

-20

-23

0

-7

0

22

-25

-8

-12

-16

6

-13

18

-8

MT I

-14

-24

-34

-32

-24

-29

-19

-22

-17

-22

0

-5

-12

-12

-12

MT II

-24

-22

-28

-16

-15

-14

2

-23

-13

-17

-8

0

-12

3

-10

Rata2

Selisih vs Kontrol (%)

-24

-8

-11

15

7

15

41

-14

6

1

-3

22

0

36

6

MT I

-2

-14

-25

-23

-14

-19

-8

-11

-6

-12

13

7

0

0

-1

MT II

-13

-11

-18

-4

-3

-2

16

-13

0

-5

5

15

0

18

Rata2

Selisih vs Kebiasaan (%)

Keterangan : Harga (Rp/kg) Gabah (2.400), Urea (1.200), ZA (1.050), SP (1.550), KCl (2.750), NPK Phonska (1.750), NPK Pelangi (1.830), SRF NPK
(2.275), Zeorganik (1.000), Pupuk organik (500) -- (Harga pupuk bersubsidi berdasarkan Permentan 42/OT.140/09/2008)

2,71

3,06

3,45

4,19

3,99

4,15

4,39

3,02

3,53

3,54

2,96

3,85

2,95

3,02

-

A0

MT II

MT I

MT I

MT II

Nilai Hasil (Rp) *)

Biaya
pupuk Rp)

Perlakuan

Hasil (ton/ha)

Tabel 8. Analisis keuntungan berdasarkan perbedaan penggunaan pupuk pada kegiatan uji efektivitas pupuk Zeorganik
pada tanaman padi di Kabupaten Sragen MK 2008 & MH 2008/2009

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
1.

Secara umum semua perlakuan pemupukan yang diuji dan dibandingkan
tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap pencapaian parameter
pertumbuhan.

2.

Penggunaan pupuk Zeorganik 1 ton/ha yang dikombinasikan dengan pupuk
NPK dan urea masih memiliki peluang lebih baik dan memberikan harapan
pengaruh yang nyata terhadap pencapaian hasil panen.

3.

Pupuk organik Zeorganik terbukti memiliki efektivitas agronomi cukup tinggi
(169–800%) pada penggunaan pupuk 1 ton/ha dikombinasikan dengan NPK
dan urea.

4.

Penggunaan pupuk Zeorganik 1 ton yang dikombinasikan dengan pupuk
NPK dan urea memiliki peluang meningkatkan keuntungan dari kebiasan
pemupukan petani setempat.

5.

Peningkatan keuntungan dari penggunaan pupuk Zeorganik masih lebih
rendah dari standar rekomendasi pemupukan yang berlaku setempat.

B. Implikasi
1.

Penggunaan pupuk Zeorganik yang dikombinasikan dengan pupuk NPK dan
urea perlu didemonstrasikan dalam areal yang lebih luas agar bisa menjawab
kepastian dari kecenderungan dampak positif dan tingkat keuntungannya.

2.

Perlu dicari solusi untuk menghemat biaya produksi pupuk Zeorganik dan
SRF NPK dalam rangka untuk menurunkan harga jual eceran di tingkat petani
.

3.

PT Pupuk Kaltim perlu melakukan kajian lebih panjang dan lebih lengkap
dalam kondisi musim yang relatif normal untuk memperoleh kepastian
efektivitas penggunaan pupuk Zeorganik.

4.

Perlu dilakukan penyesuaian kembali kandungan unsur hara dalam pupuk
sesuai dengan persyaratan standarisasi pupuk organik.
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EFISIENSI PEMANFAATAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN
DAN HASIL PADI (ORYZA SATIVA) PADA TIGA TOPOSEQUEN
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI YEH HOO TABANAN BALI
I Gusti Komang Dana Arsana1, Djoko Prajitno2, Abdul Syukur2,
dan Heru Hendrayana2.
1. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali
2. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
ABSTRACT
Water Use Efficiency on The Growth and Yield of Rice (Oryza Sativa) at Three
Toposequences in Yeh Hoo Watershed Tabanan Bali This research was carried
out during two planting seasons starting from December 2009 to August 2010
at three toposequences, namely head, midlle and tail of the Yeh Ho watershed,
Tabanan, Bali. The aims of the research were to find out an efficient irrigation
technology for rice plant and their effects on an agronomical characteristics of
new superior rice varieties. This experiment was designed using Split Plot Design
with three replications. The main plot was irrigation method, namely the farmer
method, irrigated once in four days, and irrigated once in eight days. The sub
plot was rice varieties, namely Mekongga, Inpari I, and Inpari 10 Laeya. Data
collected were analyzed using Analysis of Variance at 5% significant level. To
distinguish the effect of toposequences, it was carried out Combined Analysis.
Stepwise regression Analysis was used to investigate the relationship between the
rice yield and the supporting factors. Cluster Analysis was used to choose the best
technology in every planting season. The results showed that water use efficiency
at head toposequence as follows: Irrigation once in 8 days improved 8.96% of
water use efficiency compared to irrigation once in 4 days, and irrigation using
farmer method only improved 44.63%. In midle toposequence, irrigation once in
8 days and 4 days improved 10.89% of water use efficiency, and irrigation using
the farmes method improved only 21.98%. In tail toposequence, irrigation once
in 8 days and 4 days improved 13.18% of water use efficiency, and irrigation
using the farmes method improved only 38.65%. The yields of wet unhusked rice
at head toposequence were 6.97 t/ha in the first planting season and 6.42 t/ha in
the second planting season. At midlle toposequence, the yields were 7.16 t/ha in
the first planting season and 6.25 t/ha in the second planting season. And at tail
toposequence, the yields were 7.65 t/ha in the first planting season and 7.42 t/ha in
the second planting season. The result of stepwise regrresion analysis showed that
the fectors influencing on the rice grain yield were the number of grain/panicle, the
number of tiller at 42 days after planting, and plant height at 28 days after planting,
Irrigation technology choosen at all toposequence was irrigation once in 8 days
using varieties of Mekongga, Inpari 1 and Inpari 10 Laeya. The conclusion could
solve the problem how to improve rice production by decreasing the use of water
ranging from 21 to 38%.
Key words: Efficiency, water, rice and toposequence.
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ABSTRAK
Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua musim tanam (MT) yaitu mulai
bulan Desember 2009–Agustus 2010 di daerah toposequen hulu, tengah dan
hilir daerah aliran sungai (DAS) Yeh Ho, Tabanan-Bali. Tujuan penelitian ini
adalah mendapatkan teknologi pengairan yang efisien untuk tanaman padi serta
pengaruhnya terhadap karakter agronomis padi varietas unggul baru. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah petak terpisah (Split-plot-design) dengan tiga
ulangan. Petak utama (main-plot-factor) adalah cara pengairan, yaitu cara petani,
pengairan berselang 4 hari sekali dan pengairan berselang 8 hari sekali. Anak petak
(sub-plot) yaitu varietas padi, yang terdiri dari Mekongga, Inpari I, dan Inpari
10 Laeya. Hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam (analysis of
variance) pada taraf 5%. Untuk membedakan pengaruh toposequen dilakukan
analisis gabungan (Combined analysis). Untuk mengetahui hubungan hasil dengan
faktor pendukung digunakan analisis regresi stepwise. Pemilihan teknologi untuk
setiap musim digunakan analisis kluster. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
efisiensi pemakaian air didaerah toposequen hulu adalah pengairan 8 hari dapat
meningkatkan efisiensi pemakaian air 38,0% dibandingkan pengairan empat hari
sekali, dengan cara petani meningkatkan efisiensi 21,9%. Pada daerah toposequen
tengah, pengairan 8 hari sekali dengan pengairan 4 hari meningkatkan efisiensi
pemanfaatan air sebesar 25,9%, dengan pengairan cara petani 21,3%. Di daerah
toposequen hilir, pengairan 8 hari sekali dengan pengairan 4 hari meningkat
31,2% dan dengan cara petani meningkat 19.1%. Hasil gabah kering giling (GKG)
di daerah hulu MT 1 6,97 t/ha dan MT 2 6,42 t/h, daerah tengah MT 1 7,16 t/
ha dan MT 2 6,25 t/ha, daerah hilir MT 1 7,65 t/ha dan MT 2 7,42 t/ha. Hasil
analisis regresi stepwise menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap
hasil antara lain: jumlah gabah/malai, anakan 42 HST dan tinggi tanaman 28
HST. Teknologi pengairan terpilih pada toposequen hulu, tengah dan hilir adalah
pengairan 8 hari sekali dengan varietas Mekongga, Inpari 1 dan Inpari 10 Laeya.
Kesimpulan penelitian dapat menjawab skenario meningkatkan produksi dengan
mengurangi pemakaian air rata-rata 21–38%.
Kata Kunci: Efisiensi, air, padi, dan toposequen.
PENDAHULUAN
Di pulau Bali suplai air irigasi berasal dari 162 sungai, sejumlah 82 sungai mengalir
ke laut secara terus menerus sepanjang tahun. Luas daerah aliran sungai (DAS)
sekitar 283,2 km2 (Suadnya 1997). Sumber air yang utama menghidupi sungai
yang ada di Bali adalah air hujan (Purbawa et al. 2009). Salah satu sungai besar
di Bali yang mengalirkan air secara terus menerus yaitu sungai Yeh Hoo terletak
di Kabupaten Tabanan. Tahun 2003–2008 telah dibangun Waduk Telaga Tunjung
terletak di Desa Timpag, Kecamatan Selemadeg Timur, waduk menampung sekitar
1.150.000 m3 air efektif. Daerah tangkapan mencapai 81,5 km2 diharapkan dapat
mengairi daerah irigasi Meliling 420 ha, Gadungan 485 ha dan Sungsang 430
ha. Luas daerah yang diairi mencapai ±2.624 ha pertanaman padi (Balai Wilayah
Sungai Bali Penida 2008).
1092

Arsana et al : Efisiensi Pemanfaatan Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi....

Biro Pusat Statistik (BPS) 2010 memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia
tahun 2025 akan menjadi +273,2 juta jiwa, meningkat 42 juta jiwa dari 231 juta
jiwa pada tahun 2009. Konsumsi beras rakyat Indonesia perkapita setiap tahun
mencapai angka tertinggi di dunia, mencapai +134 kg, menyebabkan kebutuhan
pangan bertambah selaras laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,36% per tahun
Penggunaan air secara macak-macak atau genangan air dangkal ternyata
dapat menghemat air sampai 40% dibanding cara pemberian air secara terus
menerus (Setiobudi et al. 2008). Hasil dari penelitian di berbagai negara Asia
±20% air irigasi hilang di perjalanan dari waduk sampai ke jaringan primer, 15%
dari jaringan primer ke sekunder dan tersier; hanya 20% digunakan pada areal
persawahan tidak optimal (Yakup dan Nusyirwan 1997). Budidaya padi umumnya
tergenang atau berpengairan secara terus menerus bertujuan untuk mengurangi
tenaga kerja dan menekan pertumbuhan gulma serta organisme pengganggu lainnya
(Arsana et al. 2003). Di Bali budidaya padi sawah diusahakan oleh organisasi
Subak dengan menerapkan teknik pengairan secara terus menerus (Continuous
flow dari petak ke petak yang efisiensinya masih dapat diperbaiki dengan budidaya
system of rice intensification (SRI) yang identik dengan pengairan berselang
(Anugrah et al. 2008).
Di daerah aliran sungai (DAS) Yeh Hoo sekitar 50% area padi sawah berupa
dataran, sedangkan sisanya pada wilayah topografi berbukit berbentuk teras.
Topografi DAS Yeh Hoo berada di lereng pegunungan Batukaru bagian selatan
merupakan daerah toposequen yang subur untuk pertanian. Ciri-ciri morfologi
dari wilayah toposequen (Pawitan et al. 1993; Asdak 2007; Mitchell et al. 2007)
sebagai berikut: (1) pegunungan di daerah hulu dengan lereng yang curam dan
dataran sempit dikaki bukit, (2) geologinya tidak stabil dan rapuh dicirikan oleh
kegiatan vulkanik dengan dataran aluvial dihilirnya. (3) DAS mempunyai luasan
yang kecil umumnya kurang dari 100 km2, dengan panjang drainase yan pendek.
Dalam dua puluh tahun terakhir, luas lahan sawah di Bali berkurang dari
98.000 ha menjadi 87.850 ha terjadi penyusutan 10.150 ha atau 11,5% (Soenarto
1998 Dalam: Arsana 2006). Di samping itu produktivitas padi menurun 0,1% per
tahun dan produksi menurun sebesar 0,2% per tahun (Puslitbangtan 2000 Dalam:
Arsana 2006). Air merupakan sumber daya alam terbaharui yang ketersediaannya
tidak selalu sejalan dengan kebutuhannya. Ketersediaan air relatif tetap walau
bervariasi menurut ruang dan waktu, sedangkan kebutuhan terhadap air cenderung
terus meningkat mengikuti peningkatan jumlah penduduk serta taraf hidup sebagai
hasil nyata pembangunan. Keadaan ini diperkirakan telah menimbulkan ketidak
seimbangan di sejumlah wilayah DAS yang menyangkut pasokan dan kebutuhan
air yang diikuti oleh persaingan antar berbagai kepentingan penggunaan air.
Perubahan perilaku kekeringan disebabkan perubahan atau penyimpangan
iklim khususnya curah hujan, tetapi juga disebabkan oleh perubahan tatanan air
(daur hidrologi) yang berkaitan dengan sistem pengelolaan air dan sumberdaya
air dan sistem pengelolaan lahan pada masing-masing zona tata air dalam suatu
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sistem DAS dengan kurangnya memperhatikan kearifan lokal (Noordwijk et al.
2004; Dalem et al. 2007). DAS Yeh Hoo merupakan daerah lumbung padi yang
harus dijaga. Sebagian besar beras diproduksi di daerah ini. Penelitian ini antara
lain membandingkan sistem pengairan tradisional (Subak) dengan pengairan
alternatif basah kering (ABK) atau AWD (Alternate Weting and Drying).
Pengairan sistim AWD yaitu secara bergantian dapat mengurangi kehilangan
air tanpa mengurangi hasil gabah secara berarti. Kehilangan air pada pengairan
basah-kering tergantung pada jenis tanah serta kedalaman permukaan air tanah
(Vial 2007). Pada pengairan basah-kering, yaitu dimulai sejak tanaman berumur
10 hari sampai dua minggu menjelang panen, kecuali pada seminggu sebelum
dan seminggu sesudah pembungaan dilakukan penggenangan air 3–5 cm, maka
input air dapat dihemat sekitar 15% dan tidak menurunkan hasil gabah, bahkan
pada kondisi tertentu hasil gabah justru meningkat (Bouman et al. 2007). Tujuan
penelitian yaitu mendapatkan teknologi pengairan yang efisien untuk tanaman
padi pada musim kemarau (MT 1) dan musim hujan (MT 2) serta pengaruhnya
terhadap karakter agronomis padi sawah varietas unggul baru.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan selama dua musim tanam (MT) yaitu bulan Desember
2009–April 2010 (MT I) dan bulan Mei 2010–Agustus 2010 (MT 2) bertempat di
tiga lokasi toposequen yaitu hulu, tengah dan hilir DAS Yeh Hoo. Percobaan di
daerah hulu bertempat di subak Kedampal, desa Mangesta, Kecamatan Penebel,
Kabupaten Tabanan dengan ketinggian tempat ±564 m dari permukaan laut
(DPL). Percobaan di daerah tengah dilakukan di Subak Meliling, kecamatan
Kerambitan-Tabanan dengan ketinggian tempat ±152 m dpl. Percobaan di daerah
hilir bertempat di Subak Tibu Biyu, kecamatan Kerambitan-Tabanan dengan
ketinggian tempat ±40m DPL.
Rancangan percobaan yang digunakan pada masing-masing toposequen
adalah Rancangan Petak Terpisah (Split Plot Design) dengan tiga ulangan.
Perlakuan Petak utama (cara pengairan): (P1) cara petani subak, air tergenang dan
mengalir terus menerus, (P2) pengairan berselang empat hari sekali dan pengairan
berselang delapan hari sekali (P3). Anak petak terdiri dari varietas padi yaitu
Mekongga (V1), Inpari 1 (V2) dan Inpari 10 Laeya (V3). Dosis pupuk: urea 150
kg/ha, SP36 dan KCl 100 kg/ha. Pengamatan tanaman: jumlah anakan/rumpun,
jumlah gabah isi/malai, berat 1000 butir dengan kadar air 14%. Gabah kering giling
(GKG) ditentukan dari petak ubinan diukur kadar airnya dinyatakan dalam kg/ha.
Data pendukung hidrologi yang diamati yaitu curah hujan dan hari hujan. Curah
hujan diukur dengan penakar hujan tipe kolektor dan dilakukan pengamatan sejak
tanam sampai panen. Konsumsi air total dan efisiensi penggunaan air, dinyatakan
dalam meter kubik (m3) per petak perlakuan ini merupakan akumulasi dari
banyaknya (volume air) dari setiap aplikasi air. Efisiensi penggunaan air dihitung
nisbah antara hasil gabah (kg/ha) dan konsumsi air total (m3)
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Hasil Gabah (kg)
sbb : Epa = --------------------Konsumsi Air (m3)
Dimana:
Epa = Efisiensi penggunaan air Hasil Gabah = Produksi gabah (kg ha-1)
Konsumsi air = Air yang digunakan selama proses produksi padi (m3)
Analisis Data
Hasil pengamatan produksi tanaman padi dan komponen hasil tiap lokasi
dilakukan analisis gabungan dengan (combine analysis) menggunakan rancangan
(split split split plot) (Federer 2007) dengan model sbb:
γghijk = μ + ρg + αh + μgh + ßi +αßh i+ λghi + γј + αγhј + ßγiј + αßγhiј +αδhk+ßδik+αßδhik +
ηghĳ + δk + γδјk + αγδhјk + ßγiјk + αßγδhiјk + εghiјk
g = 1,…, r, h = 1,…, a,I = 1,…, b,j = 1,…,c, dan k = 1,…d,
dimana:
γghijk

= Respon dari perhitungan pengamatan ghiјk.

μ

= Pengaruh keseluruhan dari rata-rata.

ρg

= gth pengaruh dari penyebaran pengacakan dengan rata-rata dan varian σ2р,.

αh

= Pengaruh dari hth level dari faktor A.

μgh

= pengaruh penyebaran galat dengan rata-rata dan varian σ2π,.

ßi

= Pengaruh dari ith level dari faktor B.

αßhi

= pengaruh interaksi dari level h untuk faktor A dengan level i untuk
faktor B.

λghi

= Pengaruh distribusi galat dengan rata rata dan varian σ2λ,.

Γj

= pengaruh dari level j untuk faktor C.

αγhј
ßλİј
αßγhiј
ηghĳ
δk

= Pengaruh interaksi dari level h untuk faktor A dan level j untuk faktor C.
= Pengaruh Interaksi dari level i untuk faktor B dan level j untuk faktor C.
= Pengaruh interaksi diantara level h dari faktor A. level i dari faktor B, dan lelvel j dari
faktor C.
= Pengaruh distribusi galat dengan rata rata dan variance σ2η,.
= Pengaruh level k untuk faktor D.

αδhk

= Pengaruh interaksi level h untuk faktor A dan level k untuk faktor D.

ßδik

= pengaruh interaksi level i untuk B dan level k untuk faktor D.

αßδhijk
γδјk
αγδhјk

= Pengaruh interaksi diantara level h untuk fakyor A, level i untuk faktor B, dan level k
untuk faktor D.
= Pengaruh interaksi dari level j untuk faktor C dan level k untuk faktor D.
= Pengaruh interaksi diantara level h dari faktor A, level j dari faktor C, dan level k dari
faktor D.
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Selanjutnya dilakukan analisis ragam (analysis of variance) dilanjutkan
uji F bila terjadi pengaruh yang berarti (significant), Untuk melihat faktor yang
paling berpengaruh terhadap produksi digunakan regresi stepwise. Untuk memilih
teknologi yang optimal digunakan analisis kluster .
HASIL DAN PEMBAHASAN
Curah Hujan dan Hari Hujan
Luas sawah irigasi yang berada di kawasan DAS Yeh Hoo adalah 5.130 ha, terdiri
dari bagian hulu 1.511 ha, tengah 1.655 ha dan hilir 1.964 ha. Sungai Yeh Hoo
merupakan sungai yang mempunyai banyak fungsi antara lain fungsi yang utama
untuk mengairi sawah irigasi dan air minum. Disamping mata air, curah hujan
merupakan sumber utama air untuk menghidupi sungai Yeh Hoo. Hasil pengukuran
curah hujan selama pengkajian menunjukkan curah hujan tertinggi terjadi selama
bulan April yaitu 364 mm. Curah hujan ini yang memicu percepatan tanam padi
didaerah tengah dan hilir. Hari hujan berkisar antara 12–18 hari setiap bulan selama
pengkajian berlangsung, data curah hujan dapat dilihat pada Gambar 1.

Hasil Analisis Sifat Fisika dan Kimia Tanah
Sebelum penelitian dilaksanakan, tanah tempat penelitian dilakukan analisis
sifat fisika dan kimia yang diamati pada lapisan olah (0–20 cm). Hasil analisis
menunjukkan nilai BC (g/cc) di daerah toposequen tengah dan hilir tergolong
rendah (<1,1 g/cc) demikian pula dengan hulu DAS Yeh Hoo termasuk rendah.
Hal ini disebabkan kadar C organik tanah toposequen hulu, tengah dan hilir adalah
sedang (>2%). Untuk ruang pori tanahnya tergolong bersifat porus (memiliki
porositas tinggi) dari ketiga toposequen. Sehingga permeabilitas tanahnya
tergolong cepat (>10-1 cm/jam). pH tanah di kawasan hulu bersifat masam pH
(5,0).
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Sedangkan toposequen tengah dan hilir tergolong agak masam pH<5,5.
Untuk analisis teksturnya di toposequen hulu tergolong klas tekstur lempung (clay).
Toposequen tengah tergolong tekstur geluh (loam) dan toposequen hilir tergolong
geluh berlempung (clay loam). Kadar N total tanah di daerah toposequen hulu dan
tengah tergolong sangat rendah (<1%) sedang di toposequen hilir tergolong sedang
(>0,2%). Untuk hasil analisis P total, tergolong sangat tinggi untuk toposequen
hulu, tengah dan hilir (>60 g/100 g tanah). Untuk kadar K2O total, tanah untuk
toposequen hulu, tengah dan hilir tergolong sedang (>20 mg/100 g tanah).
Kadar KPK tanah untuk toposequen hulu tergolong sedang (>30 me/100g
tanah), di daerah toposequen tengah dan hilir tergolong rendah (<30 me/100g
tanah) data dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil analisis fisika dan kimia tanah sebelum percobaan dilaksanakan
Fisika tanah

Kimia tanah

Variabel

Hulu

Tengah

Hilir

Variabel

Hulu

Tengah

Hilir

BV(g/cc)

1,07

1,04

1,04

pH H2O

4,7

5,1

5,5

59,50%

60,70%

60,70%

Tekstur
Pasir

17%

44%

23%

Debu

Ruang Pori total
Kadar air (% volume)
pF 1

58,30%

57,80%

59,30%

26%

45%

45%

pF 2

50,90%

55,00%

53,70% Lempung

57%

12%

33%

pF 2.54

35,10%

33,60%

41,80%

C-org

2,61

2,36

2,34

pF 4.2

30,00%

29,40%

35,50%

N-NH4

0.19

0,18

0,25

Pori drainase Cepat

8,5

5,7

7

P2O5

13

19

35

Pori drainase Lambat

15,8

21,4

12,2

K2O

0,2

0,48

0,52

Pori air Tersedia

5,1

4,2

6,2

K2O

34

59

54

Permeabilitas (cm jam-1)

0,2

0,1

0,1

KPK

31,3

23,1

24,7

Perkembangan Anakan Padi
Perkembangan anakan padi menunjukkan perkembangan yang menurun
setelah 49 HST sampai panen, disebabkan banyak anakan yang non produktif
mati. Penambahan anakan pada 35–49 HST relatif banyak. Kekurangan pasokan
air dapat menekan pertumbuhan anakan produktif. Data perkembangan jumlah
anakan pada Gambar 2.
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Produksi dan Komponen Hasil
Hasil analisis gabungan (combine analisis) toposequen hulu, tengah dan hilir
pada MT 1 dan MT 2 menunjukkkan produksi gabah kering giling (GKG) berbeda
nyata antara lokasi. Di lokasi hilir menghasilkan gabah tertinggi diikuti dengan
toposequen tengah dan hulu. Hasil gabah yang tinggi di daerah hilir didukung
dengan komponen hasil yaitu jumlah malai/rumpun, jumlah gabah isi/malai, bobot
1000 butir dan nisbah gabah/jerami. Disamping itu, semakin ke hilir telah terjadi
penambahan unsur hara atau pengkayaan unsur hara air irigasi (Wiguna 2002).
Hasil pada Tabel 2.
Tabel 2. Produksi dan komponen hasil padi
Lokasi

GKG t/ha

Jml malai/
rumpun

Jml gabah isi/
malai

Bobot 1000 butir
(g)

MT 1
Hulu

6,97 c

16,04 ab

103,15 abc

28,64 b

Tengah

7,16 bc

15,61 b

97,93 c

29,55 a

Hilir

7,65 a

17,30 ab

109,90 ab

29,77 a

Hulu

6,42 d

16,87 ab

106,36 abc

30,09 a

Tengah

6,25 d

17,15 ab

99,55 bc

Hilir

7,42 b

17,95 a

MT 2

111,52 a

29,29 ab
29,59 a

Keterangan: angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang tidak
berbeda nyata pada uji DMRT pada ά =5%

1098

Arsana et al : Efisiensi Pemanfaatan Air Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Padi....

Konsumsi Air Total
Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pada MT 1 di daerah hulu perlakuan
pengairan P3 mengkonsumsi air sebanyak 5.750 m3/ha. Pengairan P2 mengkonsumsi
air sebanyak 6.516 m3/ha sedangkan P1 mengkonsumsi air sebanyak 8.316 m3.
Toposequen tengah pada MT 1 perlakuan pengairan P3 mengkonsumsi air
sebanyak 5.866 m3. Pengairan 4 hari sekali P2 mengkonsumsi air sebanyak 6.583
m3/ha sedangkan pengairan P1 mengkonsumsi air sebanyak 7.566 m3. Toposequen
hilir pada MT 1 perlakuan pengairan P3 mengkonsumsi air sebanyak 5.700 m3/
ha. Pengairan P2 mengkonsumsi air sebanyak 6.566 m3 sedangkan pengairan P1
mengkonsumsi sebanyak 7.333 m3/ha. Pada MT 2 di daerah hulu perlakuan P3
mengkonsumsi air sebanyak 5.816 m3. Pengairan P2 mengkonsumsi air sebanyak
6.750 m3/ha sedangkan pengairan P1 mengkonsumsi air sebanyak 8.533 m3.
Toposequen tengah pada MT 2 perlakuan pengairan P3 mengkonsumsi air sebanyak
5.633 m3/ha. Pengairan P2 mengkonsumsi air sebanyak 6.683 m3/ha sedangkan
pengairan P1 mengkonsumsi air sebanyak 7.533 m3/ha. Toposequen hilir pada MT
2 perlakuan pengairan P3 mengkonsumsi air sebanyak 5.433 m3/ha. Pengairan P2
mengkonsumsi air sebanyak 6.616 m3/ha sedangkan P1 menghabiskan air sebanyak
7.800 m3/ha data dapat dilihat pada Gambar 3.

Efisiensi Penggunaan Air
Hasil pengamatan pada MT 1 toposequen hulu perlakuan P3 mencapai
efisiensi air 1,32 kg/m3. Pengairan 4 hari sekali (P2) 1,02 kg/m3. dan pengairan
secara terus menerus (continuous flow) (P1) 0,79 kg/m3. Toposequen tengah pada
MT 1 perlakuan pengairan yang dilakukan 8 hari sekali (P3) mencapai 1,28 kg/
m3. Pengairan 4 hari sekali (P2) 1,06 kg/m3. Sedangkan pengairan secara terus
menerus (continuous flow) (P1) 0,93 kg/m3. Toposequen hilir pada musim tanam
1 (MT 1) perlakuan pengairan yang dilakukan 8 hari sekali (P3) mencapai 1,42
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kg/m3. Pengairan 4 hari sekali (P2) 1,11 kg/m3 sedangkan pengairan secara terus
menerus (continuous flow) (P1) 1,04 kg/m3.
Pada musim tanam 2 (MT 2) toposequen hulu perlakuan pengairan yang
dilakukan 8 hari sekali (P3) efisiensi air 1,25 kg/m3. Pengairan 4 hari sekali (P2)
0,92 dan pengairan secara terus menerus (continuous flow) (P1) 0,68 kg m3.
Toposequen tengah pada musim tanam 2 (MT 2) perlakuan pengairan yang
dilakukan 8 hari sekali (P3) mencapai 1,25 kg/m3. Pengairan 4 hari sekali (P2)
0,92 kg/m3 .Sedangkan pengairan secara terus menerus (continuous flow) (P1) 0,78
kg/m3. Toposequen hilir pada musim tanam 2 (MT 2) perlakuan pengairan yang
dilakukan 8 hari sekali (P3) mencapai 1,42 kg/m3. Pengairan 4 hari sekali (P2) 1,10
kg/m3 sedangkan pengairan secara terus menerus (continuous flow) (P1) 0,93 kg/
m3. Data dapat dilihat pada Gambar 4.

Hasil Analisis Regresi
Hasil analisis regresi stepwise menunjukkan untuk MT 1 dan MT 2 faktorfaktor yang mendukung hasil gabah kering giling (GKG/ha) yaitu jumlah gabah
isi/malai (0,0051), anakan 42 HST (0,0058). Dari komponen hasil ini dilapangan
nampak yang paling berpengaruh adalah jumlah anakan 42 HST. Anakan 42 HST
yang banyak dan sehat akan menyebabkan potensi anakan produktif yang banyak
dan berkontribusi terhadap hasil yang tinggi. Menurut Rumanti et al. (2009)
kisaran anakan produktif pada padi hibrida berkisar 4–27 anakan dan berpotensi
mendapatkan anakan yang sedang. Anakan sedang berpotensi 80% menjadi
jumlah malai produktif/rumpun.
Teknologi Terpilih
Hasil analisis kluster menunjukkan MT 1. Perlakuan P3V3 mencapai urutan
pertama menghasilkan gabah kering giling tertingggi diikuti dengan perlakuan,
P3V2 dan P3V1 sedangkan P1V1, P1V3 dan P1V1. Pada MT 2 perlakuan P3V1
menghasilkan gabah kering giling tertinggi dengan efisiensi air yang tinggi diikuti
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dengan perlakuan P3V3 dan P3V2 sedangkan hasil terrendah dengan efisiensi
penggunan air yang rendah dicapai perlakuan P2V1 diikuti P2V2 dan P2V3.
KESIMPULAN
Dari hasil percobaan yang telah dilaksanakan dapat ditarik kesimpulan :
1. MT 1 didaerah hulu P3 meningkat 8,96% dengan P2, 44,63% dengan P1.
Didaerah tengah, P3 meningkat 10,89% dibanding P2, meningkat 28,98% P1.
Didaerah hilir P3 13,18% dibanding P2, meningkat 28,65% dengan P1 MT
2 toposequen hulu P3 meningkat 13,84% dengan P2 dan 44,63% dengan P1.
Toposequen tengah P3 meningkat 15,71% dengan P2 dan 33,73% dengan P1.
Hilir P3 meningkat 17,88% dibanding P2 Meningkat 43,57% dengan P1.
2.

Teknologi pengairan terpilih yang dapat direkomendasikan untuk toposequen
hulu, tengah dan hilir adalah pengairan 8 hari sekali dengan varietas padi
Mekongga, Inpari 1 ataupun Inpari 10 Laeya.
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SINERGI PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK DAN
SISTEM PENGAIRAN UNTUK PENANGGULANGAN KERACUNAN
BESI DAN PERBAIKAN PERTUMBUHAN PADI
PADA LAHAN SAWAH ULTISOLS MOROWALI
Siti Mariam dan Syafruddin
Universitas Padjajaran
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tengah
ABSTRACT
The Synergy Of Organic Fertilizer Application and Water Management To
Present Iron Toxicity and To Improve The Growth Rice In Lowland Area
Ultisols Morowali. To Increacing product and produtivity for marginal wetland,
especialy wetland to iron toxicity as one of the strtegis program in the sufficient
rice and new resousce national growing rice product. The objective of this study
was determine organic matter and irrigation systems on the iron toxicity, nutrient
avalaible and uptake and plant growing of wetland acidity soil. The research
was conducted in green house, Agriculture Faculty Padjadjaran University to
started identification area and soil sampling and analisis chemistry and physic
character. Randomicet block design factorial pattern. As major factor with tree
level of irrigation systems and the second factor organic fertilizers four level. The
results showed Ultisols and low fertile as P, K nutrient, and low organic matter,
combinations with organic fertilizers and irrigations system can be improve plant
growed and decrease iron soluble so that iron not uptake. Efect organic fertilizer
and irrigations management different respons and nutrient avalaible. Nitrogent
available to influence irrigations system, and avalaible P and K to influence organic
fertilizer applied. The level iron toxicity very different for continue stagnand
irrigations.
Key Word: Irigation, organic fertilizer, iron toxicity and plant growht.
ABSTRAK
Peningkatan produksi dan produktivitas lahan sawah marginal terutama lahan
sawah yang mengalami keracunan besi termasuk salah satu program strategis
dalam pemenuhan kebutuhan beras dan dapat menjadi sumber pertumbuhan
baru produksi beras nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh
penggunaan pupuk organik dan sistem pengairan terhadap tingkat keracunan besi,
ketersediaan dan serapan hara serta pertumbuhan tanaman pada lahan sawah yang
berasal dari tanah masam. Penelitian ini dilaksanakan di rumah kaca Fakultas
Pertanian Unpad yang diawali dengan karakteristik lokasi dan pengambilan
contoh tanah dilanjutkan dengan analisis sifat fisik dan kimia tanah. Rancangan
yang digunakan adalah rancangan faktorial dua faktor, sebagai faktor pertama
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adalah sistem pengairan yang terdiri dari 3 sistem pengairan dan faktor kedua
takaran pupuk organik yang terdiri dari 4 taraf. Hasil penelitian menunjukkan
tanah lokasi penelitian tergolong jenis tanah ultisols dan kurang subur dengan
faktor pembatas utama kelarutan besi yang tinggi, kadar hara P, K dan bahan
organik yang rendah, kombinasi penggunaan pupuk organik dan sistem pengairan
dapat memperbaiki komponen pertumbuhan tanaman dan menekan kelarutan besi
secara nyata sehingga tidak diserap oleh tanaman. Pengaruh pemberian pupuk
organik dan pengaturan pengairan memberikan respon berbeda satu dengan
yang lainnya terhadap ketersediaan hara. Ketersediaan nitrogen dipengaruhi oleh
sistem pengairan, sedangkan ketersediaan P dan K dipengaruhi oleh pemberian
pupuk organik. Tingkat keracunan besi pada tanaman sangat nyata pada perlakuan
pengairan secara terus menerus.
Kata Kunci: Pengairan, pupuk organik, keracunan besi, pertumbuhan tanaman.
PENDAHULUAN
Di Indonesia, keracunan besi pada tanah sawah ditemukan di beberapa sentra
padi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Sumatra Selatan, Bengkulu,
Riau, Jambi, Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Sulawesi Tengara dan Sulawesi Tengah dengan luasan sekitar 1.000.000
ha (Ismunadji 1990; Andiantoro dan Slamet 1991; Yusuf 1992; Puslittanak 1993;
Yuyun 1993). Luasan ini belum termasuk lahan sawah yang dicetak pada periode
1995 sampai 2007 yang diperkirakan berasal dari tanah masam (ordo Inceptisols
dan Ultisols) yang juga berpotensi tanaman keracunan besi. Di Sulawesi Tengah,
lahan sawah yang berasal dari tanah masam yang termasuk ordo Inceptisol dan
Ultisol produktivitasnya sangat rendah yaitu di Kabupaten Morowali mencapai
2,5–2,9 t/ha sementara di Kabupaten Poso mencapai 3,6 t/ha (BPS Kabupaten Poso
2005; BPS Kabupaten Morowali 2005). Salah satu penyebab rendahnya hasil yang
dicapai di dua Kabupaten diduga keracunan besi (Andiantoro dan Slamet 1991;
Saidah et al. 1998). Hasil ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas
rata-rata nasional yang telah mencapai 4,43 t/ha (BPS 2007). Di lain pihak, untuk
berswasembada beras nasional rata-rata produktivitas padi sawah dengan luas
panen berkisar 11–12 juta ha per tahun seharusnya mencapai 6–8 t/ha (Simarmata
2007). Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk dikembangkan pada
lahan sawah yang berpotensi keracunan besi dalam upaya penyangga pangan
terutama beras jika dikelola dengan baik dengan cara meningkatkan produktivitas.
Rendahnya produktivitas lahan sawah masam disebabkan oleh reaksi tanah
masam, kandungan hara N, P, K, Ca dan Mg yang rendah, KTK rendah dan tingginya
kelarutan beberapa hara mikro terutama besi hingga dapat meracuni tanaman
(Adiningsih 1992; Tan 1982; Suharta dan Sukardi 1994). Tanah dengan tingkat
kemasaman tinggi (pH rendah) pertumbuhan tanaman kurang baik, bahkan pada
kondisi tertentu tanaman tidak dapat di panen. Sturz et al. (2000) mengemukakan
bahwa tanaman padi yang terkena keracunan besi dapat menurunkan produksi
hingga 90%. Keracunan besi sering muncul pada lahan sawah bukaan baru,
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terutama pada tanah masam dan lahan rawa. Untuk mengatasi hal tersebut di
atas, perlu dilakukan perbaikan secara total melalui pengelolaan secara terencana,
terpadu dan terintegrasi antara kekuatan biologis, fisik, dan kimia tanah.
Penggunaan pupuk organik dan pengendalian tata udara tanah agar berada
pada kondisi aerob, diharapkan mampu memacu pertumbuhan sistem perakaran
tanaman padi dan meningkatkan keanekaragaman hayati biota tanah. Pengaturan
pengairan dan penggunaan pupuk organik pada lahan sawah tidak hanya
dapat meningkatkan hasil panen dan serapan P tanaman padi, akan tetapi juga
meningkatkan mineralisasi hara seperti P organik menjadi P anorganik dalam
tanah sehingga lebih tersedia bagi tanaman dan aktivitas mikrobia tanah (Yang
et al. 2006). Pemberian bahan organik tidak hanya memperbaiki kesuburan tanah
akan tetapi menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan mikrobia tanah
melalui penyediaan bahan makanan dan sumber energi bagi mirobia tanah serta
dapat menekan tingkat keracunan besi (Burbey dan Yusril 1989; Barbey et al.
1991). Selain itu, pupuk organik juga merupakan sumber hara bagi tanaman
yang lengkap dan melepaskan hara secara lambat (slow release), sehingga
ketersediaannya sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman (Sutanto 1999).
Meskipun dalam kenyataannya bahwa pengunaan pupuk organik secara tunggal
belum dapat memenuhi kebutuhan hara bagi tanaman terutama varietas unggul
yang membutuhkan hara dalam jumlah besar sehingga perlu dilakukan pemberian
secara terpadu antara pupuk kimia dan pupuk organik selain dapat menciptakan
kondisi lingkungan yang sesuai untuk perkembangan akar tanaman dan biota
tanah.
Penelitian untuk mengatasi persoalan keracunan besi, telah banyak dilakukan
sejak beberapa puluh tahun yang lalu, namun masih pada penggunaan varietas
toleran, pengunaan pupuk kimia maupun organik. Hasil penelitian pemupukan
NPK dan Zn dan penggunaan varietas padi sawah yang mengalami keracunan
besi di daerah Tamambogo Lampung secara nyata dapat meningkatkan produksi
(Ismunadji dan Ardjasa 1989). Begitupula dengan penelitian pemupukan dan
ameliorasi menggunakan kapur dan pupuk kandang sebanyak 5 t/ha di daerah
Bangkinan Riau dapat meningkatkan hasil dari 2,7 t/ha menjadi 5,2 t/ha (Jalid dan
Hirwan 1987; Burbey dan Yusril 1989).
Penelitian pengaturan pengairan dengan mennciptakan kondisi aerob
(macak-macak) secara terus menerus sepanjang pertumbuhan tanaman belum
banyak dilakukan pada lahan sawah keracunan besi. Penciptaan kondisi aerob
(macak-macak) dapat menekan kelarutan besi, memperbaiki sistem perakaran dan
pertumbuhan tanaman, sehingga diharapkan usaha tani padi dapat berkelajutan
pada lahan sawah yang mengalami keracunan besi (Yusuf 1992; Simarmata dan
Yuyun 2008).
Penelitian penggunaan pupuk kimia untuk mengatasi keracunan besi
membutuhkan biaya sangat besar sehingga tidak dapat diterapkan oleh petani.
Yuyun (1993), melaporkan bahwa takaran pupuk K optimal pada Inceptisols
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daerah Jawa Barat yang mengalami keracunan besi adalah 150 K2O/ha atau setara
250 kg/ha KCl. Saat ini harga pupuk KCl Rp.9000/kg, maka biaya pemupukan
dalam 1 ha/musim tanam sebesar Rp.2.250.000, belum termasuk biaya pupuk
P dan N. Yusuf (1992) melaporkan bahwa pengurangan pengairan pada sawah
tanah Ultisols dapat menekan kelarutan besi dari 1123 mg/kg menjadi 138 mg/kg.
Kegiatan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kombinasi antara penggunaan
pupuk organik, NPK dengan pengaturan pengairan terhadap perbaikan kesuburan
tanah dan peningkatan aktivitas mikrobia tanah serta terjadinya pengurangan
tingkat kelarutan besi hingga tarap tidak meracun bagi tanaman padi di lahan
sawah yang berasal dari tanah masam. Dalam penelitian ini dikaji pengaruh
pemberian bahan organik dan pengaturan sistem pengairan terhadap pertumbuhan
tanaman, ketersediaan hara dan kelarutan besi (Fe) dalam tanah. Dengan adanya
perbaikan kondisi tersebut di atas, maka lahan sawah yang sering mengalami
keracunan besi dapat menjadi sumber pertumbuhan baru dan penyangga pangan
ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk
organik dan sistem pengairan terhadap tingkat kelarutan besi, ketersediaan dan
serapan hara serta pertumbuhan tanaman pada lahan sawah yang berasal dari tanah
Ultisols Morowali.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas
Padjadjaran Bandung. Tahapan kegiatan penelitian terdiri atas (1) identifikasi
lokasi untuk mengetahui klasifikasi tanah di lapangan disertai dengan pengambilan
sampel tanah (2) analisis sifat fisik dan kimia tanah, dilakukan di Laboratorium
Kesuburan dan Nutrisi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dan
Laboratorium kimia tanah Balai Penelitian Tanah Bogor dan (3) penelitian rumah
kaca. Bahan dan alat yang digunakan terdiri atas: tanah hasil identifikasi (klasifikasi
tanah) yang dihasilkan dilapangan berasal dari Desa One Pute Jaya Kecamatan
Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah yang menunjukkan
adanya gejala keracunan besi. Benih padi yang digunakan adalah benih padi yang
tidak tahan terhadap keracunan besi (varietas Cigeulis) dengan daya kecambah
95%, Pupuk organik yang digunakan dengan kriteria C/N kurang dari 20, Pupuk
N berasal dari pupuk urea, pupuk P berasal dari pupuk SP36 dan K berasal dari
pupuk KCl dan ember plastik dengan volume 10 kg dan diisi dengan tanah kering
udara seberat 7 kg/pot. Percobaan dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan
Faktorial 2 faktor.
Faktor pertama adalah sistem pengairan, yaitu:
1. t1 : tergenang sedalam 5 cm selama pertumbuhan tanaman
2. t2 : tergenang secara bergantian dengan pengeringan berselang 5 hari
tergenang dan 2 hari kering
3. t3 : tidak tergenang (macak-macak) selama pertumbuhan tanaman.
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Faktor kedua adalah takaran pupuk organik yang dibuat dari jerami padi, yaitu:
1. p0 : 0 t/ha setara 0 kg/pot
2. p1 : 2,5 t/ha setara 9,7 g/pot
3. p2 : 5,0 t/ha setara 19,4 g/pot
4. p3 : 7,5 t/ha setara 29,1 g/pot
Contoh tanah dikeringudarakan lalu diayak dan disaring dengan saringan
berdiamater 2 mm. Setiap pot di isi tanah sebanyak 7 kg tanah berat kering udara dari
hasil penyaringan dan di isi oleh air hingga jenuh, kemudian dilakukan pengadukan
hingga tanah melumpur lalu diinkubasi selama 7 hari sampai penanaman. Masingmasing perlakuan diberi pupuk anorganik (NPK) sebagai pupuk dasar. Seluruh
pupuk P dan K diberikan waktu tanam, sedang pupuk N diberikan ½ takaran pada
saat tanam. Takaran pupuk N, P dan K yang digunakan mengacu pada Permentan
No 40, TH 2007 (rekomendasi untuk Kecamatan Bungku Tengah urea 250 kg/ha,
SP36 75 kg/ha dan KCl 100 kg/ha). Pemupukan N susulan dilakukan pada saat
tanaman berumur 21 hari. Benih padi disemaikan terlebih dahulu selama 10 hari
kemudian dipindahkan ke pot. Panen pupus untuk analisis kandungan haranya
(NPK dan Fe) dalam jaringan tanaman dilakukan pada saat tanaman berumur 50
hari setelah tanam.
Variabel yang diamati dalam percobaan rumah kaca ini terdiri atas:
a.
b.
c.
d.
e.

Analisis sifat fisik dan kimia tanah awal
Ketersediaan hara tanah dan serapan (N, P, K, dan Fe).
Komponen pertumbuhan tanaman (tinggi tanaman, jumlah anakan
maksimum, bobot kering berangkasan dan bobot kering akar
Persentasi keracunan besi terhadap tanaman

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji anova dan dilanjutkan
dengan uji berganda Duncan pada taraf nyata 5% bila terjadi perbedaan respon
(Gomez and Gomez 1995).
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik wilayah
Curah hujan
Data curah hujan diperoleh dari 9 stasiun hujan di daerah penelitian disajikan
pada Tabel 1. Curah hujan bulanan tertinggi sebesar 436 mm terjadi pada bulan
Januari dan terendah sebesar 21 mm di Bulan Oktober di Bungku. Musim hujan
umumnya terjadi antara Desember sampai Mei, sedangkan musim kemarau
antara Juni sampai Oktober. Bulan basah (>200 mm) bervariasi dari 2 bulan di
Tentena, sampai 11 bulan dengan bulan kering (<100 mm) antara 0–3 bulan di
BPP Kecamatan Bungku Tengah 2010. Hasil pendugaan evapotranspirasi menurut
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Penman, menunjukkan besarnya evapotranspirasi rata-rata bulanan antara 3,7–4,9
mm/hr. Dilihat dari segi persyaratan umum pertumbuhan tanaman, keadaan suhu
udara, kelembaban dan radiasi matahari tersebut tergolong dalam kisaran yang
sesuai untuk kebanyakan tanaman, baik untuk tanaman pangan, hortikultura,
maupun tanaman perkebunan. Menurut pembagian zone agroklimat Oldeman
et al. (1977), wilayah Kabupaten Morowali termasuk zone A, B1, dan B2 yang
tergolong beriklim basah, dan zone C1 dan C2 yang tergolong cukup basah.
Lokasi pengambilan contoh tanah termasuk zone B2 dengan jumlah basah 7–9
bulan dan bulan kering <3 bulan, sedangkan zone C1 dan C2 dengan bulan basah
5–6 bulan dan bulan kering 3 bulan terdapat di wilayah utara dan barat, sebagian
di wilayah selatan Gambar 1.

Gambar 1 . Peta Agroklimat Kabupaten Morowali Lokasi Penelitian
Suhu, kelembaban udara dan radiasi matahari
Suhu udara rata-rata tahunan dari Bandara Kasiguncu Poso sebesar 26,8 °C,
sedangkan rata-rata bulanan antara 26,5 (Desember) sampai 27,4 °C (Mei dan
Oktober). Kelembaban udara relatif antara 76–80%, dan radiasi matahari berkisar
antara 80% (September) sampai 87% (Januari, Februari) dengan rata-rata tahunan
85%. Kecepatan angin rata-rata bulanan antara 1,7 sampai 2,8 m/dt, radiasi
matahari rata-rata bulanan 4,7 sampai 6,7 jam/hr (Stasion Bandara Kasiguncu
2009).
Tanah
Tanah di Kecamatan Bungku Tengah cukup bervariasi. Berdasarkan jenis
tanah yang terdapat dalam petah tanah jenis tanah di Kecamatan Bungka Tengah
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terdiri atas: tanah Entisols, Inceptisols , Alfisol, Mollisol, Oxisols, dan Ultisols
(Bappeda Kab. Marowali 2006). Berdasarkan hasil pengamatan profil tanah dan
hasil analisis sifat fisik dan kimia, maka tanah di lokasi pengambilan contoh
tanah dikelompokkan kedalam ordo Ultisols dengan ciri: tanah-tanah yang telah
mengalami perkembangan profil lanjut, dicirikan oleh terbentuknya horizon
argilik dan kejenuhan basa rendah (<35%). Tanah terbentuk dari batuan sedimen
(batuliat dan batupasir) dan batuan ultrabasis pada dataran tektonik, perbukitan
tektonik, dan intrusi volkan, dengan kemiringan lereng <25%. Tanah mempunyai
kedalaman efektif dalam, drainase baik, tekstur halus sampai agak halus, struktur
gumpal bersudut, konsistensi teguh, lekat dan plastis. Reaksi tanah masam sampai
sangat masam, kadar bahan organik rendah, basa-basa dapat ditukar rendah, KTK
tanah dan kejenuhan basa rendah. Tanah ini terdiri atas Grup Haplaquults yang
setara dengan Podsolik.
Hasil analisis sifat fisik dan kimia tanah terlihat bahwa tekstur tanah
tergolong liat dengan pH H2O dan KCl masing-masing 5,1 dan 4,8 masuk kategori
masam. Kadar C-organik 1,89 rendah, N-total 0,23% sedang, P-total (HCl 25 %)
11 me/100 g tanah, K-total 8 me/100 g tanah, P-tersedia (Bray 1) 2, 4 ppm masingmasing sangat rendah dan K morgan 57 ppm rendah, K-dd 0,11 me/100 g tanah,
Ca-dd 1,79 me/100 g tanah, Mg-dd 1,80 me/100 g tanah dengan KTK me/100
g tanah 11,52 rendah dan besi total 32.637 ppm dan besi terlarut 0,89% sangat
tinggi. Berdasarkan data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah
lokasi pengambilan contoh tanah tergolong kurang subur. Kendala utama usaha
tani di lokasi tersebut adalah kadar hara K dan P serta KTK yang sangat rendah
dengan kadar besi (Fe) tinggi, sehingga memerlukan pengelolaan yang terintegrasi
terutama penambahan hara dan pengeloaan bahan organik tanah. Pengelolaan
bahan organik diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan hara dan sekaligus
memperbaiki kondisi fisik lahan.
2. Pertumbuhan tanaman
Hasil analisis sidik ragam terhadap pengamatan pertumbuhan tanaman
memperlihatkan pengaruh interaksi antara penggunaan pupuk organik dengan
sistem pengairan pada komponen pengamatan tinggi tanaman, jumlah anakan dan
bobot pupus tanaman Tabel 1. Hasil terbaik diperoleh pada interaksi antara sistem
pengairan secara macak-macak dengan perlakuan pemberian pupuk organik
sebanyak 5 t/ha (t3p3) terhadap semua pengamatan komponen pertumbuhan
tanaman Tabel 1.
Dari Tabel 1, terlihat bahwa peningkatan takaran pupuk organik yang terbuat
dari jerami padi hingga 7,5 t/ha tidak lagi meningkatkan pertumbuhaan tanaman.
Hasil ini menggambarkan bahwa dengan kombinasi penggunaan pupuk organik
sebanyak 5 t/ha dengan pengaturan kondisi macak-macak pada lahan sawah
masam sudah dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman. Pengamatan terhadap
serangan hama dan penyakit terlihat bahwa pada penelitian ini tidak ada serangan
hama dan penyakit. Sedangkan gejala kekurangan hara bagi tanaman terlihat pada
P, N, dan keracunan besi.
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Tabel 1. Pengaruh sistem irigasi dan pemberian pupuk organik terhadap
komponen pertumbuhan tanaman penelitian rumah kaca
Perlakuan

Tinggi tanaman (cm)
p2
p3
49,00 ab
47,44 b

t1

p1
45,33 b
A

B

B

B

t2

49,67 b

54,67 b

60,33 a

53,67 b

A

AB

A

B

t3

48,33 c

56,00 b

63,67 a

60,33 a

A

A

CV (%)
Perlakuan

A
11,58
Jumlah anakan (batang/pot)

p1
12, 67 b
B

B

C

C

t2

17, 00 b

28, 33 a

29, 00 a

32, 67 a

B

A

B

B

27,00 b

31, 67 b

45, 67 a

40, 67 a

A

A

A

A

CV (%)
Perlakuan

18,98
Bobot tanaman (g/pot)
p2
p3
8, 17 a
8, 13 a

p1
6,73 b
B

C

C

B

t2

8,40 b

11, 57 b

14, 47 a

14, 37 a

B

B

B

A

t3

10, 53 b

18, 93 a

20,33 a

16, 73 a

A

A

A

A

Perlakuan

p4
6, 87 b

16, 05
Bobot akar

t1

p1
1,10 b

p2
1,19 b

p3
2,12 ab

p4
3,70 b

t2

B
2,34 b

B
3,58 b

C
6,41 c

B
6,52 c

t3

A
1,14 c

AB
9,09 b

B
12, a

AB
10,24 ab

A

A

A

A

CV (%)
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p4
22, 00 a

t1

CV (%)

Ket

p3
20, 67 a

A

t1

t3

p2
19, 00 a

p4
53,67 a

31,01

: Nilai yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Duncan pada taraf 5 %.
: Huruf besar dibaca arah horisontal membandingkan antara sistem pengairan yang sama, huruf
kecil dibaca vertikal membandingkan antar pemupukan yang sama.
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3. Kandungan hara tanaman
Pengaruh interaksi antara sistem irigasi dengan pemberian pupuk terhadap
serapan hara tidak nyata, akan tetapi yang berpengaruh terhadap serapan hara N,
P, K dan Fe adalah takaran pupuk dan sistem pengairan secara mandiri Tabel 2.
Tingkat serapan N, P dan K tanaman belum mencapai tingkat kecukupan untuk
pertumbuhan maksimal tanaman padi sedangkan serapan Fe masih berada diatas
ambang meracuni tanaman.
Kandungan N tanaman
Analisis sidik ragam, kandungan N tanaman hanya dipengaruhi oleh
perlakuan pemberian pupuk sedangkan sistem irigasi tidak berpengaruh.
Kandungan N tanaman terbaik diperoleh pada perlakuan pemberian pupuk organik
hingga takaran 7,5 t/ha, namun tidak berbeda dengan pemberian pupuk organik
sebanyak 5 t/ha Tabel 2.
Kandungan P tanaman
Hasil analisis kandungan P tanamam berbeda dengan kandungan N tanaman.
Kandungan P di pengaruhi oleh perlakuan pengairan dan pemupukan secara
mandiri. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan pengairan secara macak-macak
dan pemberian pupuk organik sebanyak 5 t/ha Tabel 2. Hal ini disebabkan oleh
terjadinya peningkatan ketersediaan P oleh pupuk organik dan adanya pelepasan
P dari tanah akibat terjadinya reduksi besi feri (Fe 3+) menjadi besi fero (Fe 2+)
sehingga melepaskan P yang terikat oleh besi dan peningkatan pH tanah. Selain itu,
proses dekomposisi dan mineralisasi pupuk organik lebih cepat pada kondisi aerob
dibanding dengan kondisi anaerob karena tersedia oksigen bagi aktivitas mikrobia
tanah sehingga aktivitasnya meningkat dan mempercepat proses dekomposisi dan
mineralisasi dalam tanah.
Kandungan K tanaman
Hasil anasisis sidik ragam memperlihatkan kandungan kalium (K) tanaman
hanya dipengaruhi oleh sistem pengairan sedangkan pemberian pupuk organik
tidak berpengaruh. Serapan kalium (K) tanaman meningkat dari sistem pengairan
secara terus menerus, pengairan berselang lalu pengairan secara macak-macak
Tabel 2. Tingginya kandungan kalium tanaman pada pengairan macak-macak
diduga sebagai akibat peningkatan dekomposisi dan mineralisasi pupuk organik
sehingga meningkatkan kelarutan dan ketersediaan K dalam tanah. Hasil ini sama
dengan yang dilaporkan oleh (Nursyamsi et al. 2002) bahwa pemberian bahan
organik berasal dari jerami padi dan pengaturan pengairan pada tanah sawah jenis
Ultisol di daerah Tatakarya dapat meningkatkan ketersediaan K pada kondisi
pengairan berselang. Pengaruh peningkatan takaran pupuk organik terhadap
kandungan K tanaman tidak berbeda, namun ada kecenderungan bahwa makin
tinggi jumlah pupuk organik yang diberikan menyebabkan makin tingginya
serapan K tanaman Tabel 2.
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Kandungan Fe tanaman
Kandungan besi (Fe) masih berada pada kondisi sangat tinggi dan melebihi
aras kritis kandungan besi tanaman padi yaitu 300 bahkan ada tingkat serapan
besi (Fe) sangat tinggi yaitu mencapai 1416 ppm Tabel 2. Perlakuan pengairan
secara macak-macak menyebabkan penurunan serapan besi (Fe) dari 1416 ppm
menjadi 371 ppm atau terjadi penurunan sekitar 81,02% dibanding dengan kondisi
tergenang secara terus menerus dan pengairan berselang. Sedangkan pengaruh
pemupukan hanya mampu menurunkan ketersediaan besi dari 890 ppm menjadi
633 atau terjadi penurunan sebesar 28,88%. Pada Tabel 2, terlihat bahwa pengaturan
pengairan dan pemberian pupuk organik secara nyata menurunkan tingkat serapan
besi, hal ini disebabkan oleh penurunan kelarutan besi akibat terciptanya kondisi
aerob pada tanah sehingga tidak terlarut dan sebagian besi diikat oleh senyawa
organik yang berasal dari dekomposisi pupuk organik.
Tabel 2. Pengaruh sistem irigasi dan pemberian pupuk organik terhadap serapan
hara tanaman
Perlakuan

t1
t2
t3

N (%)
1,174 a
1,469 a
1,620 a

p1
p2
p3
p4
CV (%)

0, 990 c
1, 269 bc
1, 679 ab
1,752 a
32,04

Serapan hara
Sistem Irigasi
P (%)
K (%)
0,152 b
2,327 b
0,181 ab
2,509 b
0,223 a
2,774 a
Pemupukan
0,148 b
2,664 a
0,169 ab
2,356 a
0,218 a
2,481 a
0,205 a
2,466 a
27,40
8,65

Fe (ppm)
1416 c
791 b
371 a
1210 c
890 b
633 a
704 b
39,47

4. Ketersediaan unsur hara
Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak terjadi interaksi yang nyata
antara pemupukan dengan sistem pengairan terhadap ketersediaan hara N, P, K,
dan Fe pada fase pertumbuhan anakan maksimum tanaman (50 hari setelah tanam).
Secara keseluruhan tingkat ketersediaan hara (N,P, dan K) tanah masih berada
pada kisaran sangat rendah hingga rendah, kecuali unsur besi (Fe) yang berada
pada kondisi sangat tinggi, sehingga memungkinkan menyebabkan keracunan
bagi tanaman padi Tabel 3.
Nitrogen (N) tersedia
Ketersediaan nitrogen (N) baik dalam bentuk NH4+ maupun NO3- sangat
dipengaruhi oleh sistem pengairan, sedangkan pemberian pupuk organik tidak
berpengaruh Tabel 3. Pola pengaruh sistem pengairan terhadap kedua bentuk
N dalam tanah (NH4+) dan (NO3-) tidak sama. Nitrogen (N) dalam bentuk NH4+
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memperlihatkan hasil terbaik pada perlakuan pengairan secara terus menerus
sedangkan nitrogen dalam bentuk NO3- memberikan hasil terbaik pada perlakuan
macak-macak secara terus menerus. Hal ini diduga disebabkan oleh mobilitas
kedua bentuk N tanah sangat berbeda sebagai akibat adanya pergantian antara
kondisi oksidatif dan reduktif. Pada Tabel 3 terlihat bahwa kadar N dalam bentuk
NH4+ lebih tinggi pada kondisi tergenang dibandingkan dengan pengairan macakmacak (tidak tergenang), sebaliknya kadar N dalam bentuk NO3- lebih tinggi pada
kondisi macak-macak. Pada Tabel 3 juga terlihat bahwa kadar N tanah baik dalam
bentuk NH4+ maupun NO3– memperlihatkan hasil terendah pada sistem pengairan
berselang. Hal ini diduga disebabkan oleh terjadinya kehilangan N dari NH4+
menjadi NO3- dan dari NO3– menjadi gas N dan N2O akibat adanya perubahan
reduksi-oksidasi secara pergantian dan tersediannya sumber energi bagi mikrobia
tanah yang berasal dari proses dekomposisi bahan organik yang diberikan
menyebabkan tingginya aktivitas mikrobia tanah. Hasil ini menggambarkan
bahwa kondisi tergenang N dalam bentuk NH4+ lebih stabil dibandingkan dengan
N dalam bentuk NO3- begitu pula sebaliknya. Pada kondisi aerob N dalam bentuk,
NO3- mengalami proses denitrifikasi menjadi N2 gas (mungkin juga N2O) yang
hilang dari tanah jika kondisi tanah berubah menjadi anaerob (reduktif). Pada
tanaman padi sawah daerah tropika NO3- menghilang dalam beberapa hari setelah
penggenangan, sebagian besar akibat denitrifikasi.
Fosfor (P) tersedia
Hasil analisis sidik ragam memperlihatkan bahwa ketersediaan fosfor (P)
dalam tanah tidak berbeda secara nyata pada perlakukan pengairan meskipun ada
kecenderungan ketersediaan P lebih tinggi pada penggengan secara terus menerus
dibanding dengan perlakuan pengairan secara macak-macak Tabel 3. Pengaruh
pemberian pupuk organik terhadap ketersediaan P memberikan nilai yang berbeda.
Hal ini diduga disebabkan kadar P tanah awal sangat rendah sehingga peningkatan
takaran pupuk organik dan tidak diikuti oleh meningkatnya ketersediaan fosfor
(P) tanah.
Kalium (K) tersedia
Ketersediaan kalium (K) memperlihatkan hasil yang berbeda dengan
ketersediaan unsur lain seperti P dan N yaitu tidak memperlihatkan perbedaan
secara statistik baik pada perlakuan pengairan maupun pemupukan Tabel
3. Meskipun demikian ketersedaan kalium (K) tanah cenderung meningkat
pada pengairan secara macak-macak. Hal ini diduga akibat terjadinya proses
dekomposisi dan mineralisasi pupuk organik yang diberikan pada kondisi aerob.
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Tabel 3. Pengaruh kombinasi perlakuan sistem irigasi dengan pemberian pupuk
terhadap ketersediaan hara N tanah
Perlakuan

Sistem Irigasi

t1
t2
t3

NH4+ (ppm)
2,87 a
1,90 b
2,26 ab

NO3 (ppm)
4,83 ab
4,49 b
5,14 a

p1
p2
p3
p4
CV (%)

2,61 a
1,99 a
2,25 a
2,40 a
35,42

5,15 a
4,65 a
4,91 a
4,62 a
13,24

K (ppm)
17,82 a
17,61 a
18,37 a
Pemupukan
18,04 a
17,82 a
18,03 a
17,85 a
12,67

P (ppm )
4,83 a
4,99 a
4,63 a

Fe (ppm)
221,2 a
210,1 a
124,4 b

4,84 b
4,47 b
4,95 a
4,95 a
12,51

145,7 b
195,8 a
218,6 a
180,7 ab
27,35

Ket : Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji
Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.

Besi (Fe) tersedia
Ketersediaan besi (Fe) sangat dipengaruhi oleh sistem pengairan Tabel
3. Tingkat ketersediaan besi (Fe) dalam tanah sangat tinggi dan jauh melebihi
batas kritis keracunan tanaman. Pengaruh pengairan terhadap ketersediaan besi
disebabkan oleh terlarutnya besi yang terikat oleh oksida besi seperti (P-Fe) dan
beberapa senyawa dalam tanah yang mengandung besi cukup tinggi.
5. Tingkat keracunan besi
Pengamatan terhadap gejala keracunan besi terhadap tanaman
memperlihatkan pengaruh interaksi antara penggunaan pupuk organik dengan
sistem pengairan Tabel 4. Gejala keracunan mulai tampak pada umur tanaman 20
hari setelah tanam. Tingkat keracunan besi sangat nyata pada sistem penggenangan
secara terus menerus yaitu terlihat pada seluruh bagian tanaman Tabel 4.
Tabel 4. Pengaruh kombinasi perlakuan pemupukan dan sistem pengairan
terhadap tingkat keracuan besi tanaman.
Perlakuan
t1
t2
t3
CV (%)

p1
86,67 a
A
83,33 a
A
73,33 a
B

Tingkat Keracunan Besi (%)
p2
p3
83,33 a
85,00 a
A
A
80,00 ab
76,67 bc
A
A
56,67 b
18,33 c
B
B
4,91

p4
75,00 b
A
73,33 c
A
16,67 c
B

Ket : Nilai yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan Uji
Jarak Berganda Duncan pada taraf 5%.
: Huruf besar dibaca arah horisontal membandingkan antara sistem pengairan yang sama, huruf
kecil dibaca vertikal membandingkan antar pemupukan yang sama.
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Gambar 2. Kenampakan tingkat keracunan besi pada umur tanaman 50 hari
setelah tanam
Ket : GB 2 a Kenampakan tanaman pada perlakuan pengairan secara
terus menerus
2 b Kenampakan tamanan pada perlakuan sistem intermitten
2 c Kenampakan tanaman pada sistem macak-macak secara
terus menerus
Dari Tabel 4 tersebut diatas terlihat bahwa kenampakan gejala keracunan besi
pada perlakuan penggenangan secara terus menerus sangat nyata dan mencapai
90% terlihat pada daun. Gambar 2a, Tampak bahwa perlakuan penggenangan
secara terus menerus, memperlihatkan gejalah keracunan besi pada seluruh bagian
tanaman, sedangkan pada perlakuan sistem pengairan berselang gejala keracunan
besi hanya begian-bagian tertentu dari tanaman, berbeda dengan kondisi macak
macak hanya tidak lagi memperlihatkan ada gejala keracunan besi.
KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Tanah yang digunakan tergolong kurang subur dengan faktor penghambat
utama keracunan besi dan kadar hara P dan K serta bahan organik yang rendah.

2.

Perlakuan pengairan dan pemberian pupuk organik dapat menekan
ketersediaan dan kelarutan besi hingga ambang batas tidak meracuni tanaman.

3.

Ketersediaan hara tanah dan serapannya oleh tanaman padi dipengaruhi oleh
sistem pengairan dan pemupukan secara mandiri.
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4.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan penggunaan
varietas toleran pada kondisi macak-macak dengan dukungan penggunaan
pupuk organik.
DAFTAR PUSTAKA

Adiningsih, S, 1992. Peranan Efisiensi Penggunaan pupuk untuk Melestarikan
Swasembada Pangan. Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama. Pusat
Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor
Andiantoro, S. dan M. Slamet. 1991. Keragaan empat varietas padi di lahan sawah
bermasalah keracunan besi yang dipupuk fosfor dan kalium. Agrikam
(6):85–88
Burbey dan Yusril, 1989. Pemupukan NPK, Kapur dan Hara Mikro Serta Bahan
Organik Pada Sawah Keracunan Besi. Hasil Penelitian Balittan Sukarami.
Burbey, Z. Hamzah, A. Tahir dan Z. Zaini, 1991. Penanggulangan Keracunan Besi
Pada Padi Sawah. Buletin Teknis. Balittan Sukarami: 1–12
BPS Kabupaten Poso, 2005. Kabupaten Poso Dalam Angka Sulawesi Tengah
BPS Kabupaten Morowali, 2005. Kabupaten Morowali Dalam Angka Sulawesi
Tengah
BPS. 2007. Produksi Padi Tingkat Nasional. BPS Dalam Angka
Ismunadji, M. 1990. Alleviating iron toxicity in lowland rice. IARD Journal
(12).4:1990
Jalid N dan Hirwan. 1987. Pengaruh Pemupukan NPK, Kapur Bahan Organik dan
Hara Mikro Terhadap Padi Sawah Bukaan Baru. Hasil Penelitian Balittan
Sukarami.
Saidah, Syafruddin, dan A. Ardjanhar. 1998. Uji Takaran ZA di Lahan sawah
Keracunan Besi di Desa Korobono Kecamatan Pamona Selatan Poso. Hasil
Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian. Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian (BPTP) Biromaru kerja sama Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi
Tengah.
Simarmata, T dan Yuyun Y. 2008. Terobosan Teknologi untuk meningkatkan
produksi padi dengan sistem intensifikasi padi sawah aerob terkendali
berbasis organik (IPAT-BO). Materi di Sampaikan Pada Pelatihan IPATBO Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor, 27–28 April 2008.
19 hal

1116

Mariam dan Safruddin : Sinergi Penggunaan Pupuk Organik dan Sistem....

Simarmata, T. 2007. Berswasembada dan menjadi eksportir beras: Teknologi
melipatgandakan produksi padi dengan sistem intensifikasi padi aerob
terkendali berbasis organik (IPAT-BO) (Teknologi hemat air, bibit dan
pupuk organik). Makalah disampaikan pada Seminar Peningkatan Produksi
Padi Kerja sama Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dengan
Kementerian Riset dan Teknologi di Bandung. Tgl 21 Mei 2007.
Suharta dan Sukardi. 1994. Potensi Sumberdaya Lahan Untuk Percetakan
Sawah Irigasi di Lokasi PIADP Kalimantan dan Sulawesi. Risalah Hasil
Penelitian Potensi Sumberdaya Lahan Untuk Pengembangan Sawah Irigasi
di Kalimantan dan Sulawesi.
Sutanto, R. 1999. Produk Mikrobia yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman.
Kumpulan Makalah Jur. Tanah, Fak. Pertanian UGM
Sturz, S., F. Asch, dan Mathias Becker. 2000. Field Velidation of Quick Screning
Methode for iron Toxicity in Lowland Rice. http:/www.Pitros. bonn.de.
Tan, K. H. 1982. Principles Of Soil Chemistry Edisi Terjemahan Goenadi. D.H,
1991 Gadja Mada University Press. 296 hal
Puslittanak. 1993. Survey dan Penelitian Tanah Merowi I. Kalimantan Barat.
Laporan Hasil penelitian.
Yang. C., L. Yang, dan L. Jianhua. 2006. Organic Phosphorus Fractions in
Organically Amended Paddy Soils in Continuously and Intermettently
Flooded Conditions. J. Environ. Qual. 35:1142–1150
Yusuf, A. 1992. Pengaruh Redoks Potensial dan pH Terhadap Ketersediaan Fe,
AL dan Mn pada Tanah Sawah Bukaan Baru Jenis Oxisol di Daerah
Transmigrasi Sitiung Sumatra Barat. Disertasi Unpad 223 hal
Yuyun. S. 1993. Pemupukan K dan Zn sebagai usaha penanggulangan keracunan
besi pada padi sawah di lahan Vertisols Cianjur dan Inceptisols Purwakarta.
Disertasi Universitas Padjadjaran.

Mariam dan Safruddin : Sinergi Penggunaan Pupuk Organik dan Sistem....

1117

1118

Mariam dan Safruddin : Sinergi Penggunaan Pupuk Organik dan Sistem....

PENANGGULANGAN PENCEMARAN RESIDU INSEKTISIDA
ORGANOFOSFAT PADA TANAH DAN AIR DI LAHAN PADI SAWAH
S. Wahyuni, A.N. Ardiwinata, dan E.S. Harsanti
Balai Penelitian Lingkungan Pertanian
ABSTRACT
Pollution Prevention on Organophosphate Insecticide Residues in Soil and
Water of Rice Fields. Pestiside was one of chemicals that potentially negative
impact on the agricultural environment. Pesticideresidues in the food crops
and vegetables is aproblem which is need to find the solution. Amelioration is
a technology to reduce pesticide residues in agricultural environment. Active
carbon was one of potential ameliorant to reduce it. This research was conducted
in Rawagempol Wetan Village, ilamaya Wetan Sub District, Karawang Regency.
Analysis was done in Agrochemical Residues Laboratory at Laladon Bogor. Field
trial was conducted on July to October 2010, by using randomized completely
block design with 7 treatments and replicated 3 times. The treatments were K1
= urea, K2 = carbon active coated urea 70:30 (250 kg/ha), K3 = carbon active
coated urea 80:20 (250 kg/ha), K4 = carbon active coated urea 90:10, K5 = SCU
(sulfur coated urea), K6 = ZCU (zeolit coated urea), K0 = zeolit (1000 kg/ha).
The research purposes were to find an effective carbon active technology for
reducing organophosphate insecticide residues can be reduced by ZCU (98.05%)
and UAA 90:10 (97.62%). ZCU was the most effective ameliorant to reduce
organophosphate insecticide residues.
Keywords: Organophosphate, soil, rice field.
ABSTRAK
Pestisida adalah salah satu bahan kimia yang berpotensi menimbulkan dampak
negatif di lingkungan pertanian. Residu pestisida di lingkungan pertanian
tanaman pangan dan sayuran merupakan permasalahan yang harus dicari solusi
pemecahannya. Ameliorasi merupakan suatu teknologi untuk menurunkan residu
pestisida di lingkungan pertanian. Arang aktif merupakan salah satu bahan
amelioran potensial yang dapat menurunkan residu pestisida. Kegiatan penelitian
dilaksanakan di Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan kabupaten
Karawang. Kegiatan analisa dilakukan di laboratorium Residu Bahan Agrokimia
di Laladon Bogor (Balingtan). Penelitian lapang dilaksanakan pada bulan Juli s/d
Oktober 2010 dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 7
perlakuan dan 3 ulangan. Ukuran petak 4 m x 6 m. Ke-7 perlakuan tersebut adalah
K1 = urea (250 kg/ha), K2 = urea berlapis arang aktif 70:30 (250 kg/ha), K3 = urea
berlapis arang aktif 80:20 (250 kg/ha), K4 = urea berlapis arang aktif 90:10, K5 =
SCU (sulfur coated urea), K6 = ZCU (zeolit coated urea), K0 = Zeolit (1000 kg/
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ha). Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan teknologi arang aktif yang efektif
menurunkan konsentrasi residu insektisida organofosfat (karbamat) di lahan padi
sawah. Teknologi untuk menurunkan residu insektisida organopfspat (klorpirifos)
pada tanah adalah ZCU yaitu sebesar 98,05% dan UAA 90:10 sebesar 97,62%.
Teknologi untuk menurunkan residu insektisida organopospat (klorpirifos) pada
air adalah ZCU.
Kata kunci: Organofosfat, tanah, lahan padi sawah.
PENDAHULUAN
Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang
tumbuh, bahan lain, organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan
perlindungan tanaman (PP No. 6 Tahun 1995). Residu pestisida di lingkungan
pertanian tanaman pangan dan sayuran merupakan permasalahan yang harus dicari
solusi pemecahannya. Pada tahun 2008 terdapat sebanyak 1702 formulasi, 353
bahan aktif, 341 nama pemilik formulasi dan 209 nama pemegang pendaftaran
pestisida telah terdaftar dan telah teregistrasi di Indonesia dan 22 jenis pestisida
(PPI Deptan 2008). Jenis insektisida yang banyak digunakan di Indonesia adalah
golongan organofosfat (22,29%) (Oginawati 2006). Klorpirifos adalah pestisida
organofosfat dengan toksisitas tinggi terhadap mamalia tetapi dapat didegradasi
secara biologis (Singh et al. 2004).
Ameliorasi merupakan suatu teknologi untuk menurunkan residu pestisida di
lingkungan pertanian. Arang aktif merupakan salah satu bahan amelioran potensial
yang dapat menurunkan residu pestisida. Ardiwinata (2004) melaporkan bahwa
karbon aktif dapat menyerap karbofuran (karbamat) di dalam air minum sebanyak
99,9% dari konsentrasi mula-mula sebanyak 2250 mg/l. Jatmiko et al. (2004)
melaporkan, urea karbon aktif efektif menekan residu profenofos (organofosfat)
dalam air sebesar 16–49% dan meningkatkan kemampuan fiksasi tanah terhadap
residu profenofos sebesar 100–200% dan fiksasi klorpirifos dalam tanah sebesar
29–30%. Potensi karbon aktif sebagai bahan amelioran dalam menurunkan residu
pestisida perlu dikembangkan dalam bentuk teknologi remediasi tanah pertanian
di tingkat petani. Penurunan residu insektisida di lingkungan pertanian dapat
memperbaiki kualitas lingkungan dan kualitas pangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan teknologi arang aktif yang
efektif menurunkan konsentrasi residu insektisida organofosfat (karbamat) di
lahan padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Bahan baku arang aktif yang digunakan adalah tempurung kelapa. Bahan
baku dikarbonisasi dalam tungku listrik pada suhu 500°C selama 5 jam. Hasil
karbonisasi diaktifkan dengan mengalirkan uap air panas pada suhu 900°C selama
60 menit di dalam tungku listrik. Dari penelitian yang dulu didapatkan kwalitas
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arang aktif yang bagus yaitu arang aktif dari tempurung kelapa. Arang aktif yang
kita peroleh digunakan untuk melapisi urea. Aplikasi insektisida organofosfat
masing-masing dilakukan pada lahan padi sawah pada saat persiapan lahan.
Konsentrasi insektisida yang diaplikasikan 3 ppm. Percobaan di laksanakan di
Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang
dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan 7 perlakuan dan
3 ulangan. Ukuran masing-masing petak perlakuan 4 m x 6 m. Ke-7 perlakuan
tersebut adalah K1 = urea (250 kg/ha), K2 = urea berlapis arang aktif 70:30 (250
kg/ha), K3 = urea berlapis arang aktif 80:20 (250 kg/ha), K4 = urea berlapis arang
aktif 90:10, K5 = SCU (sulfur coated urea), K6 = ZCU (zeolit coated urea), K0 =
zeolit (1000 kg/ha).
Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara statistik menggunakan
analisis sidik ragam (ANOVA) dan diikuti dengan uji lanjutan menggunakan
Duncan (DMRT) atau uji lainnya pada taraf 5% untuk melihat perbedaan antar
perlakuan. (Gomez dan Gomez 1993).
Parameter yang diamati meliputi (a) kandungan residu organofosfat
(karbamat) pada tanah dan air yang dideteksi dengan menggunakan alat
kromatografi gas, (b) sifat fisik dan kimia tanah (Balittanah 2004). Contoh tanah
dan air diambil secara grad sample.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan arang aktif
Bahan arang aktif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tempurung
kelapa. Tabel 1 menunjukkan hasil rendemen pembuatan arang dan rendemen
arang aktif.
Tabel 1. Rendemen hasil pembuatan arang dan hasil samping destilat pada
limbah pertanian (tempurung kelapa), Bogor 2010
Jenis Limbah Pertanian
Tempurung kelapa

Berat (kg) Proses (jam)
25

6

Hasil Arang
(kg)
7

Rendemen
Destilat (lt)
(%)
28

4,5

Berdasarkan hasil pembuatan arang tempurung kelapa dihasilkan rendemen
28% (Tabel 1), sedangkan rendemen arang aktif umumnya sebesar 10% dari
arang. Pengelolaan limbah pertanian dapat diupayakan dan dimanfaatkan hasil
keseluruhan dari proses pembakaran sehingga limbah dapat diminimalisasi di
dalam lingkungan (minimum waste). Hasil samping berupa destilat sebanyak 4,5
liter dengan berat awal bahan mentah 25 kg.
Arang aktif yang dipakai untuk melapisi urea berasal dari arang tempurung
kelapa, karena mempunyai daya serap yang tinggi. Kualitas arang aktif dari
tempurung kelapa yang dihasilkan seperti terlihat pada tabel 2. Berdasarkan
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kemampuannya menyerap iodine (I2), arang aktif dari tempurng kelapa yang
dihasilkan berdaya serap iodine 950 mg/g sehingga memenuhi standart minimum
SNI yaitu 750 mg/g, sedangkan kadar abu arang aktif dari tempurung kelapa
kurang dari 2,5%. Syarat kualitas karbon aktif berkadar abu maksimum 2,5%).
Tabel 2. Kualitas arang aktif tempurung kelapa
No.
1
2
3
4
5
6
*)

Uraian
Kadar Air (%)
Kadar zat terbang (%)
Kadar abu (%)
Daya serap I2 (mg/g)
Bobot jenis curah
Lolos mesh

Tempurung kelapa*)
5,00
9,40
1,50
950,00
0,34
20,00

Analisis dilakukan di P3HH. Hasil yang ditampilkan ialah rerata dari dua ulangan.

Tabel 3. Standar kualitas karbon aktif menurut SNI 06-3730-1995
Uraian
Kadar air (%)
Kadar zat terbang (%)
Kadar abu (%)
Bagian tidak mengarang (%)
Daya serap I2 (mg/g)
Daya serap C6H6 (mg/g)
Daya serap metilen biru (mg/g)
Bobot jenis curah (g/ml)
Lolos mesh
Jarak mesh (%)
Kekerasan (%)

Syarat kualitas
Butiran
Maks. 4,5
Maks. 15
Maks. 2,5
0
Min. 750
Min. 25
Min. 60
0,45–0,55
90
80

Serbuk
Maks. 15
Maks. 25
Maks. 10
0
Min. 750
Min. 120
0,3–0,35
Min. 90
-

Keterangan: - = tidak tersedia data

Karakterisasi tanah
Karakterisasi tanah meliputi: pengukuran sifat fisik dan kimia tanah yaitu:
tekstur tanah, pH tanah, bahan organik tanah, kandungan fosfor & kalium,
nilai tukar kation (Ca, Mg, K, Na, kapasitas tukar kation, dan kejenuhan basa),
pengukuran Al3+ dan H+ (Hitsuda 1987). Karakterisasi tanah ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh aplikasi arang aktif terhadap karakter tanah. Karakterisasi
tanah dilakukan sebelum aplikasi (Tabel 4) dan setelah perlakuan (panen).
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Tabel 4. Sifat fisik dan kimia tanah sawah di Cilamaya, Karawang, MK 2010
Tekstur
Sumber tanah

pH

Pasir Debu Liat

Bahan Organik
C

N

H2O KCl
%

Nilai Pertukaran Kation
Ca

Mg

K

Na

KTK

KB

C/N
cmol(-)/kg

%

Cilamaya Wetan 1

0

18

82

5.9

5.1 1.69 0.19

9

18.62 8.63 0.37 2.72 17.88 >100

Cilamaya Wetan 2

0

22

78

6.0

5.1 1.59 0.17

0

19.23 9.12 0.33 2.51 18.73 >100

Kriteria*)
Cilamaya Wetan 1

Liat**)

agak masam rndh rndh rndh tinggi

st

Rndh

st

sedang

st

Cilamaya Wetan 2

Liat**)

agak masam rndh rndh

st

Rndh

st

sedang

st

sr tinggi

*Sumber: Balittanah 2005; ** Balittanah 2004;sr: sangat rendah; rndh: rendah,; st: sangat tinggi

pH Tanah
Hasil pengamatan pH tanah selama masa pertumbuhan terlihat pada
Gambar 1. Pada awal pertumbuhan pH tanah meningkat sejalan dengan perlakuan
pemupukan pada masa vegetatif dan awal generatif, pH tanah mulai terlihat
menurun saat 42 HST (hari stelah tanam) hingga panen seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Perubahan pH selama masa pertumbuhan padi saat 1 HST, 21 HST,
42 HST, dan panen.
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Analisis residu insektisida
Analisis residu insektisida organofosfat (klorpirifos) pada contoh tanah dan
air dilakukan untuk mengetahui keberadaan residu insektisida. Metode analisis
residu insektisida mengikuti prosedur analisis yang ditetapkan oleh Komisi
Pestisida (2006).
Kandungan residu yang terdapat di dalam contoh tanah, air dan tanaman
dihitung berdasarkan rumus :
Residu = Ac x Vis x Ks x Vfc
As x Vic x B x R

Keterangan:
Ac = area contoh
As = area standar
Vic = volume injeksi contoh (μL)
Vis = volume injeksi standar (μL)
Ks = konsentrasi standar (ppm)
B = bobot awal/volume awal (mg atau ml)
R = recovery (%)

Kandungan residu yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai
Acceptable Daily Intake (ADI) yaitu konsentrasi residu yang aman apabila
terkonsumsi oleh manusia (Tabel 5 ).
Tabel 5. Nilai Acceptable Daily Intake (ADI) dari jenis insektisida yang di uji.
No.

*)

Nama insektisida

Nilai ADI (mg/kg)*)

1.

BHC (lindan)

0,008

2.

Aldrin

-

3.

DDT

0,020

4.

Endosulfan

0,006

5.

Malation

0,020

6.

Paration

0,010

7.

Klorpirifos

0,010

8.

Karbofuran

0,010

Sumber : ARSAP/CIRAD (1988)

Lahan sawah di Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan
Kabupaten Karawang terdeteksi residu insektisida organopospat (klorpirifos) pada
contoh tanah dan air dengan konsentrasi relatif rendah, masih dibawah nilai ADI
(Tabel 6),
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Tabel 6. Residu awal organopospat (klorpirifos) terdeteksi pada tanah dan
air sawah di Desa Rawagempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan,
Karawang, Jawa Barat 2010
Jenis/golongan

Konsentrasi (ppm)

Organopospat (Klorpirifos)

Tanah

Air

0.0017

0.0001

Konsentrasi residu organofosfat (klorpirifos) pada tanah dan air berbeda
nyata saat 21 dan 42 hari setelah aplikasi (Tabel 7).
Tabel 7. Residu organopospat (klorpirifos) dalam tanah dan air pada berbagai
perlakuan urea berlapis arang aktif
Perlakuan

1 HSA
Air
-

Residu klorpirifos (ppm)
21 HSA
Tanah
Air
0,0140 c
0,0027 a

42 HSA
Tanah
Air
0,0012 a
0,0065 b

Urea pril

Tanah
0,0027 ab

UAA 70:30

0,0040 ab

0,0229 b

0,0015 bc

0,0048 c

0,0005 c

UAA 80:20

0,0037 ab

0,0307 a

0,0012 c

0,0021 d

0,0003 cd

UAA 90:10

0,0020 ab

0,0331 a

0,0010 cd

0,0010 e

0,0002 d

SCU

0,0204 b

0,0018 b

0,0013 e

0,0002 d

ZCU

0,0013 b
0,0053 a

0,0350 a

0,0005 d

0,0010 e

0,0002 d

Zeolit

0,0047 ab

0,0150 c

0,0033 a

0,0080 a

0,0008 b

Angka dalam lajur diikuti huruf sama berarti tidak berbeda nyata menurut uji
kisaran berganda Duncan pada taraf 5%. (HSA: hari setelah aplikasi)
Penurunan residu klorpirifos masing-masing perlakuan: 75,97%, 88,01%,
92,49%, 97,62%, 97,42%, 98,05%, 82,89% (Gambar 2). Penurunan klorpirifos
tertinggi dan terendah secara berurutan adalah: ZCU (98,05%), UAA 90:10
(97,62), SCU (97,42%), UAA 80:20% (92,49%), UAA 70:30 (88,01%), zeolit
(82,89%), dan urea pril (75,97%).
Dengan semakin bertambahnya waktu kadar klorpirifos dalam tanah
semakin menurun. Hal ini diduga karena peran mikroba pendegradasi senyawa
klorpirifos tersebut, karena semua bahan organik termasuk pestisida merupakan
sumber karbon bagi mikroba dan AA merupakan rumah yang baik bagi mikroba.
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Gambar 4. Konsentrasi residu klorpirifos dalam tanah saat 1, 21, 42 HST, dan
panen pada pertanaman padi, penurunan masing-masing: 75,97%;
88,01%; 92,49%; 97,62%; 97,42%; 98,05%; 82,89%.
KESIMPULAN
1.

Teknologi untuk menurunkan residu insektisida organopospat (klorpirifos)
pada tanah adalah ZCU yaitu sebesar 98,05% dan UAA 90:10 sebesar 97,62%.

2.

Teknologi untuk menurunkan residu insektisida organopospat (klorpirifos)
pada air adalah ZCU
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PENGKAJIAN PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI LIMBAH
BAWANG MERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI
TANAMAN PADI DI KABUPATEN CIREBON
Agus Nurawan, Nandang S, dan Bambang S
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat
ABSTRACT
The Making Assesment Of Onion Fertilizer From Onion Waste and The
Influence To Rice Production In District Of Cirebon. Assessment of organic
fertilizer from onion waste has been performed in Cirebon regency as central
commodity red onion, in 2009. Compost raw materials used in this study are onion
waste and goat dung. Onion waste are readily available in the location of the study
given the location of the assessment is the central of a red onion, and waste has not
been exploited by farmers. Bioactivator used consisted of: Orgadec, M-Dec, EM-4
and for comparison is the starter BPTP from Jabar product. The composting process
carried out at a place with a length x width x height = 12 m x 2 m x 1.75 m, which
consists of four boxes each compost with a size of 3 m x 2 m x 1.75 m varieties
Mekongga with a dose of 2 t/ha. Results of field trials in with 210 m2 area, with
test-t test level of 5%, indicating that compost treatment with Orgadec compost
compared with M-dec treatment was significantly different in plant height. While
on the contrary, that the treatment of M-Dec superior and significantly increased
the number of grains per panicle contains (item). Treatment A1 (Orgadec)
compared with the A3 (EM-4), plant height treatments A1 significantly different
when compared with the treatment A3 (EM-4). While production (tons GKP / ha)
treatment A3 is higher (13.1 t/ha GKP) and was significantly different compared
with the A1 (Orgadec) (9.7 t/ha GKP). Plant height, number of grains per panicle
and contains a number of empty grain for compost treatment with M-Dec (A1)
compared the A3 (EM-4) was significantly different. As for production component
(t/ha GKP) treatment A3 (EM-4) results are higher and significantly different at
5% level test. Compost treatment A3 (EM-4) are compared with the A4 (Starter)
where high compost treatment plant A4 (starter) crop is higher than the A3 and
significantly different. While the number containing gain is a reverse where the
number of grains per panicle containing organic fertilizer treatment with EM-4
(treatment A3) more and significantly different when compared with the treatment
of organic materials A4.
Key words: Organic waste, onion, rice paddy fields.
ABSTRAK
pengkajian pupuk organik dari limbah bawang merah telah dilakukan di Kabupaten
Cirebon sebagai sentra komodias bawang merah, pada tahun 2009. Bahan baku
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kompos yang digunakan dalam pengkajian ini adalah limbah bawang dan kotoran
kambing. Limbah bawang merah banyak tersedia di lokasi kajian mengingat
lokasi pengkajian adalah sentra bawang merah, dan limbah bawang merah selama
ini belum dimanfaatkan oleh petani. Bioaktivator yang digunakan terdiri atas:
Orgadec, M-Dec, EM-4 dan untuk pembanding adalah starter produk BPTP Jabar.
Proses pengomposan dilakukan pada tempat dengan panjang x lebar x tinggi
= 12 m x 2 m x 1,75 m, yang terdiri dari empat kotak masing-masing kompos
dengan ukuran 3 mx 2 m x 1,75 m varietas yang digunakan yaitu Mekongga
dengan dosis 2 t/ha. Hasil percobaan lapang luasan 210 m2, dengan uji-t dengan
taraf uji 5%, menunjukkan bahwa perlakuan kompos dengan perlakuan Orgadec
dibandingkan dengan perlakuan M-Dec berbeda nyata pada tinggi tanaman.
Sedangkan sebaliknya, bahwa perlakuan M-Dec lebih unggul dan berbeda nyata
terhadap jumlah gabah berisi/malai (butir). Perlakuan A1 (Orgadec) dibandingkan
dengan A3 (EM-4), tinggi tanaman perlakuan A1 berbeda nyata bila dibandingkan
dengan perlakuan A3 (EM-4). Sedangkan produksi (t/ha GKP) perlakuan A3
sebaliknya yaitu lebih tinggi (13,1 t/ha GKP) berbeda nyata dibandingkan dengan
A1 (Orgadec) (9,7 t/ha GKP). Tinggi tanaman, jumlah gabah berisi/malai dan
jumlah gabah hampa untuk perlakuan kompos dengan M-Dec (A1) dibandingkan
dengan A3 (EM-4) berbeda nyata. Sedangkan untuk komponen produksi t/
ha GKP perlakuan A3 (EM-4) hasilnya lebih tinggi dan berbeda nyata pada uji
taraf 5%. Perlakuan kompos A3 (EM-4) yang dibandingkan dengan A4 (Starter)
dimana tinggi tanaman perlakuan kompos A4 (starter) tanamannya lebih tinggi
dibandingkan dengan A3 dan berbeda nyata. Sedangkan jumlah gabah berisi
menjadi terbalik dimana jumlah gabah berisi per malai perlakuan pupuk organik
dengan EM-4 (perlakuan A3) lebih banyak dan berbeda nyata bila dibandingkan
dengan perlakuan bahan organik A4.
Kata kunci: Limbah organik, bawang merah, padi sawah.
PENDAHULUAN
Pupuk organik diwaktu yang lalu sering terabaikan, dengan adanya pupuk
anorganik yang lebih praktis penggunaannya dan mudah didapat. Namun, akhirakhir ini dengan banyak terjadinya degradasi lahan, maka keberadaan pupuk
organik saat ini mulai dilirik kembali. Jenis pupuk organik yang paling tua
yang sering digunakan masyarakat adalah pupuk organik yang berasal dari raw
material hijauan tanaman. Pupuk organik termasuk pupuk yang ramah lingkungan
dan mempunyai beberapa keunggulan dibanding jenis pupuk lainnya yaitu (1)
memperbaiki dan menjaga struktur tanah tetap gembur, sehinggga pertumbuhan
akar tanaman lebih baik, (2) meningkatkan daya serap dan daya pegang tanah
terhadap air, sehingga ketersediaan air yang dibutuhkan tanaman memadai, (3)
menaikan kondisi kehidupan mikroorganisme di dalam tanah (4) mengurangi
tersikatnya posfat dan meningkatkan ketersediaan unsur-unsur hara bermanfaat
(Balittanah 2008).
Kompos seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak
padi, batang jagung, sulur, serta kotoran hewan yang telah mengalami proses
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dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai bahan organik, sehingga dapat
dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Kompos mengandung harahara mineral yang esensial bagi tanaman (Setyorini et al. 2006). Kompos sendiri
merupakan sumber hara makro dan mikro mineral secara lengkap meskipun dalam
jumlah relatif kecil (N, P,K Ca, Mg, Zn, Cu, B, Mo, dan Si) dan dalam jangka
panjang pemberian kompos dapat memperbaiki pH dan meningkatkan hasil
tanaman pertanian pada tanah-tanah yang masam. Dalam proses pengomposan
dibantu oleh berbagai mikroorganisme tanah, sehingga prosesnya dapat lebih
dipercepat lagi. Belakangan ini, mikroorganisme perombak bahan organik
digunakan sebagai strategi untuk mempercepat proses dekomposisi sisa tanaman
yang mengandung lignin dan selulosa, selain untuk meningkatkan biomassa dan
aktivitas mikroba tanah, mengurangi penyakit, larva insek, biji gulma, volume
bahan buangan, sehingga pemanfaatannya dapat meningkatkan kesuburan
dan kesehatan tanah yang pada gilirannya, merupakan kebutuhan pokok untuk
meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah (Saraswati et al. 2006).
Salah satu masalah yang sering ditemui ketika menerapkan pertanian organik
adalah lamanya proses pengomposan. Proses pengomposan alami memakan waktu
yang sangat lama, yakni berkisar antara enam bulan sampai satu tahun, untuk bisa
merubah bahan organik benar-benar tersedia dan dapat digunakan oleh tanaman.
Proses pengomposan dapat dipercepat dengan menggunakan mikroba penghancur
(dekomposer) yang berkemampuan tinggi (Hardianto dan Sudarmadi 2008)
BAHAN DAN METODE
Lokasi kegiatan
Pengkajian Produksi Pupuk Organik dari Limbah Bawang Merah dan pengkajian
penggunaan pupuk organik terhadap tanaman padi, berlokasi di Desa Playangan,
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Kegiatan pengkajian melibatkan
partisipasi anggota kelompok tani Bahari II.
Bahan baku organik
Bahan baku kompos yang digunakan pada pengkajian ini adalah limbah
bawang merah dan kotoran kambing. Limbah bawang merah banyak tersedia di
lokasi mengingat lokasi pengkajian merupakan sentra bawang merah, dan selama
ini limbah bawang merah belum dimanfaatkan oleh petani.
Pengomposan dan penggunaan di lahan sawah
Proses pengomposan dilakukan pada tempat dengan ukuran panjang x lebar
x tinggi = 12 m x 2 m x 1,75 m yang terdiri dari empat kotak pengomposan dengan
masing-masing ukuran 3 m x 2 m x 1,75 m. Beberapa jenis dekomposer yang
digunakan pada pengujian produksi pupuk organik dari limbah bawang merah
yaitu: EM-4, Starter, Orgadec, dan M-Dec. Kombinasi perlakuan bahan baku
pembuatan pupuk organik dan dekomposer yaitu :
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1.
2.
3.
4.

Limbah bawang merah + Orgadec (A1)
Limbah bawang merah + M-dec (A2)
Limbah bawang merah + EM-4 (A3)
Limbah bawang merah + Starter (A4)

Teknis pengomposan dilakukan berdasarkan juknis yang telah dibuat,
dengan langkah-langkah sebagai berikut: bahan baku limbah bawang merah
tersebut dicampur hingga homogen. Bahan baku ditumpuk hingga mencapai
ketebalan 25 cm, kemudian disiram dengan larutan dekomposer (Orgadec, M-dec,
EM-4, dan Starter) sesuai dosis pada masing-masing jenis decomposer. Bahan
baku dibuat beberapa lapisan agar fermentasi terjadi secara merata. Pada lapisan
kedua, kemudian disiram kembali oleh larutan decomposer, hal ini dilakukan
secara berulang hingga lapisan terakhir. Setelah selesai, kompos ditutup dengan
plastik hitam/terpal dan proses fermentasi berlangsung secara aerob.
kompos bawang merah dengan dosis 2 t/ha. Luas petak percobaan 210 m2,
varietas yang digunakan Mekongga. Terdiri atas 4 perlakuan (A1 = menggunakan
Orgadec, A2 = M-Dec, A3 = EM-4 dan A4 = starter produk BPTP Jabar) dan 4
ulangan. Kompos yang sudah jadi diberikan dengan cara membenamkan ke dalam
tanah pada saat pengolahan tanah. Teknologi penanaman padi menggunakan
teknologi pendekatan PTT padi sawah. Rancangan yang digunakan yaitu T-test
dengan taraf 5%. Parameter yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah anakan
produktif, panjang malai, jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah hampa dan potensi
produksi per ha.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan temperatur kompos pada minggu pertama tertinggi adalah perlakuan
Orgadec yaitu 40,1oC, diikuti dengan M-Dec, EM-4 dan stater dan pada minggu
ke 5, temperatur starter justru lebih tinggi yaitu 39,7oC diikuti dengan Orgadec,
EM-4 dan M-Dec (Tabel 1). Hal ini menunjukkan, bahwa proses dekomposisi
berjalan cepat sehingga temperaturnya cukup tinggi. Menurut Sudiadikarta dan
Simanungkali (2006) bahan organik juga berperan sebagai sumber energi dan
makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut
dalam penyediaan hara tanaman. Jadi penambahan bahan organik di samping
sebagai sumber hara bagi tanaman, sekali gus sebagai sumber energi dan hara
bagi mikroba.
Tabel 1. Hasil pengamatan suhu kompos
No.

Perlakuan

Keterangan

1.
2.
3.
4.

A-1
A-2
A-3
A-4

Limbah bawang + Orgadec
Limbah bawang + M-Dec
Limbah bawang + EM-4
Limbah bawang + Starter
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I
40,1
37,1
39,3
36,9

Temperatur Minggu ke (oC)
II
III
IV
35,8
37,9
37,5
37,9
37,9
36,4
34,6
39,2
36,4
34,8
38,2
37,5

V
38,5
37,5
37,7
39,7
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Bila dilihat dari keadaan fisik kompos, nampaknya ke empat perlakuan
tersebut tidak ada perbedaan yang mencolok. yaitu pada minggu ke empat baru
terlihat kompos tersebut matang. Bila dibandingkan dengan hijauan lainnya, maka
limbah bawang ini lebih lambat proses dekomposisinya. Hal ini diakibatkan karena
dalam tanaman bawang merah mengandung zat/minyak atsiri dan mengandung zat
anti hama/mikroorganisme. Di beberapa negara dan termasuk di Indonesia sejenis
bawang-bawangan dapat dijadikan sebagai agen pengendali hama dan penyakit.
Baik ditanam secara bersamaan sebagai tumpangsari atau ditanam sebelum
tanaman pokoknya ditanam.
Karakteristik umum yang dimiliki oleh kompos yaitu: mengandung unsur
hara dalam jenis dan jumlah yang bervariasi tergantung bahan asal, menyediakan
unsur hara secara lambat (slow release) dan dalam jumlah terbatas, dan
mempunyai fungsi utama memperbaiki kesuburan, fisik, kimia dan biologi tanah
(Setyorini et al. 2006). Sebagai perbandingan limbah daun-daunan mengandung
N 0,4–1,0% dengan C/N rasio 40–80, dan limbah rumput 2–4%, dengan C/N
rasio 12. Berdasarkan pendapat Saraswati et al. (2006), perombak bahan organik
atau biodekomposer adalah organisme pengurai nitrogen dan karbon dari bahan
organik (sisa organik dari jaringan tumbuhan atau hewan yang mati) yaitu bakteri,
fungi dan aktinomistes. Perombak bahan organik terdiri atas perombak primer dan
sekunder. Perombak primer adalah mesofauna perombak bahan organik seperti
Collembola, Acarina yang berfungsi meremah-remah bahan organik menjadi
yang berukuran kecil. Sedangkan perombak sekunder adalah mikroorganisme
perombak bahan organik seperti Trichoderma reesei, T. Harzianum, T. Koningii,
Phanerochaeta, Crysosporium, Cellulomonas, pseudomonas, Themospora,
Aspergillus niger, A. Terreus, Penicillium, dan Streptomyces.
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A-1

A-2

2.

Perlakuan

1.

No.
II

- Tekstur menggumpal
dan keras.

- Aroma, bahan organik - Aroma, bahan organik
mulai mengeluarkan
tidak mengeluarkan
aroma yang menyengat,
aroma yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
- Tekstur masih
aroma lemah seperti
menggumpal dan keras.
bau tanah atau bau
humus hutan

- Warna, masih berwarna - Warna berwarna bahan
agak coklat
bahan dasar

 Tekstur menggumpal
dan keras.

 Aroma, bahan organik - Aroma, bahan organik
tidak mengeluarkan
mulai mengeluarkan
aroma yang menyengat,
aroma yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
- Tekstur masih
aroma lemah seperti
menggumpal dan keras.
bau tanah atau bau
humus hutan

 Warna, masih berwarna - Warna berwarna bahan
agak coklat
bahan dasar

I

Tabel 2. Hasil pengamatan fisik kompos setelah perlakuan

- Tekstur masih
menggumpal dan agak
keras.

- Warna Coklat tua

V

Warna, coklat

Aroma, bahan
organik
mengeluarkan
aroma yang
menyengat,

- Warna Coklat tua
Aroma, bahan
organik
mengeluarkan
aroma yang
menyengat,

- Aroma, bahan
organik tidak
mengeluarkan aroma
yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
aroma lemah seperti
- Tekstur
bau tanah atau bau
menggumpal dan
humus hutan
agak remah/ tapi
tidak merata
- Tekstur lunak dan
mudah hancur

- Warna berwarna bahan agak coklat
- Aroma, bahan organik
mengeluarkan aroma
yang menyengat,

- Tekstur masih
menggumpal dan agak
keras.

Warna, coklat

IV

- Aroma, bahan
organik tidak
mengeluarkan aroma
yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
aroma lemah seperti
- Tekstur
bau tanah atau bau
menggumpal dan
humus hutan
agak remah/ tapi
tidak merata
- Tekstur lunak dan
mudah hancur

- Warna berwarna bahan agak coklat
- Aroma, bahan organik
mengeluarkan aroma
yang menyengat,

III

Minggu ke
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Perlakuan

A-3

A-4

No.

3.

4.

II

- Tekstur menggumpal
dan keras

- Aroma, bahan organik - Aroma, bahan organik
mulai mengeluarkan
tidak mengeluarkan
aroma yang menyengat,
aroma yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
Tekstur masih
aroma lemah seperti
menggumpal dan keras.
bau tanah atau bau
humus hutan

- Warna, masih berwarna - Warna berwarna bahan
bahan dasar
agak coklat

- Tekstur menggumpal
dan keras

- Aroma, bahan organik - Aroma, bahan organik
mulai mengeluarkan
tidak mengeluarkan
aroma yang menyengat,
aroma yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
- Tekstur masih
aroma lemah seperti
menggumpal dan keras.
bau tanah atau bau
humus hutan

- Warna, masih berwarna - Warna berwarna bahan
agak coklat
bahan dasar

I

- Tekstur masih
menggumpal dan agak
keras.

- Warna Coklat tua

V

Aroma, bahan
organik
mengeluarkan
aroma yang
menyengat,

Warna, coklat

Aroma, bahan
organik
mengeluarkan
aroma yang
menyengat,

Aroma,
bahan organik tidak
mengeluarkan aroma
yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
aroma lemah seperti
bau tanah atau bau
humus hutan

- Warna Coklat tua

- Tekstur
menggumpal dan
agak remah/ tapi
tidak merata
- Tekstur lunak dan
mudah hancur

- Warna berwarna bahan agak coklat
- Aroma, bahan organik
mengeluarkan aroma
yang menyengat,

- Tekstur masih
menggumpal dan agak
keras.

Warna, coklat

IV

- Aroma, bahan
organik tidak
mengeluarkan aroma
yang menyengat,
tetapi mengeluarkan
aroma lemah seperti
- Tekstur
bau tanah atau bau
menggumpal dan
humus hutan
agak remah/ tapi
tidak merata
- Tekstur lunak dan
mudah hancur

- Warna berwarna bahan agak coklat
- Aroma, bahan organik
mengeluarkan aroma
yang menyengat,

III

Minggu ke

Tabel 3. Hasil kompos yang diperoleh
No.
1.
2.
3.
4.

Perlakuan
A-1
A-2
A-3
A-4
Total

Jumlah
180 kg
150 kg
150 kg
150 kg
630

Sampai dengan akhir Bulan Desember 2009 kompos sudah disiapkan
dan dikemas untuk selanjutnya dilakukan kegiatan aplikasi pemanfaatan pupuk
organik (kompos) pada tanaman padi. Kegiatan yang sudah dilakukan dalam
rangka aplikasi pemanfaatan pupuk organik (kompos) adalah: survei lokasi, dan
persiapan untuk aplikasi pemanfaatan kompos. Berdasarkan hasil kesepakatan
dengan petani di Desa Playangan Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon yang
akan dijadikan lokasi ujicoba aplikasi pemanfaatan pupuk organik diperoleh, hasil
sebagai berikut: Luas lahan yang akan dijadikan ujicoba aplikasi pupuk organik
limbah bawang merah adalah seluas 1.250 m2. Luasan masing-masing plot adalah
78,1 m2. Waktu sebar dilakukan pada akhir bulan Desember dan pelaksanaan
tanam dilakukan pada bulan Januari 2010.
Hasil Percobaan Lapang
Hasil percobaan lapang di lahan sawah, pada tanaman padi varietas
Mekongga dengan luasan 210 m2, dengan Uji-t dengan taraf uji 5%, menunjukkan
bahwa perlakuan kompos dengan perlakuan Orgadec (A1) dibandingkan dengan
perlakuan M-dec (A2) berbeda nyata pada tinggi tanaman. Sedangkan sebaliknya,
bahwa perlakuan M-Dec lebih unggul dan berbeda nyata terhadap jumlah gabah
berisi per malai (butir), dapat dilihat pada tabel 4. Sedangkan komponen produksi
seperti jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah hampa dan
produksinya tidak berberda nyata pada taraf 5%.
Tabel 4. Perlakuan kompos A1 (Orgadec) dibandingkan dengan A2(M-dec)
Perlakuan kompos bawang merah
No

Parameter

A1 (Orgadec)
120,5

A2 (M-dec)

1.

Tinggi tanaman (cm)

2.

Jumlah anakan produktif (batang/rumpun)

21,6 tn

19,7-

3.

Panjang malai (cm)

25,7tn

25,6-

4.

Jumlah gabah berisi per malai (butir)

131,5

139,5 xx

5.

Jumlah gabah hampa per malai

17,8-

19,4 tn

6.

Hasil (ton/ha GKP)

9,7

10,3 tn

-

xx

-

115,9 -

Keterangan: tn : tidak berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)
xx : Berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)
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Perlakuan A1 (Orgadec) dibandingkan dengan A3 (EM-4), tinggi tanaman
perlakuan A1 berbeda nyata bila dibandingkan dengan perlakuan A3. Sedangkan
produksi (t/ha GKP) perlakuan A3 sebaliknya yaitu lebih tinggi (13,1 t/ha GKP)
berbeda nyata dibandingkan dengan A1 (9,7 t/ha GKP) (Tabel 5). Komponen
produksi lain seperti jumlah anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah
berisi per malai dan jumlah gabah hampa semua tidak berbeda nyata. Perlakuan
A1(Orgadec) dibandingkan dengan A4 (starter), komponen tinggi tanaman
berbeda nyata dengan uji-t pada taraf 5%. Sedangkan untuk produksi (t/ha GKP)
perlakuan A4 lebih berbeda nyata 12 t/ha GKP diandingkan dengan 9,7 t/ha GKP.
(Tabel 6).
Tabel 5. Perlakuan kompos A1 (Orgadec) dibandingkan dengan A3 (EM-4)
Perlakuan Kompos Bawang Merah
No

Parameter
A1 (Orgadec)

A3 (EM-4)

120,5 xx

109,1 -

2. Jumlah anakan produktif (batang/rumpun)

21,6

19,8-

3. Panjang malai (cm)

25,7-

26tn

4. Jumlah gabah berisi per malai (butir)

131,5 tn

130,8-

5. Jumlah gabah hampa per malai (bulir)

17,8

15,5 -

1. Tinggi tanaman (cm)

6. Hasil (ton/ha GKP)

tn

tn

9,7 -

13,1 xx

Keterangan: tn : tidak berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)
xx : Berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)

Tabel 6. Perlakuan kompos A1 (Orgadec) dibandingkan dengan A4 (Starter)
No

Parameter

Perlakuan Kompos Bawang Merah
A1 (Orgadec)

A4 (Starter)

120,5 xx

113-

Jumlah anakan produktif (batang/rumpun)

21,6

tn

20,7-

3.

Panjang malai (cm)

tn

25,7

25,05-

4.

Jumlah gabah berisi per malai (butir)

131,5

5.

Jumlah gabah hampa per malai

17,8

6.

Hasil (ton/ha GKP)

1.

Tinggi tanaman (cm)

2.

xx

xx

9,7 -

11412,112,0 xx

Keterangan: tn : tidak berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)
xx : Berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)

Tinggi tanaman, jumlah gabah berisi per malai dan jumlah gabah hampa
untuk perlakuan kompos dengan M-Dec (A1) dibandingkan dengan A3 (EM-4)
berbeda nyata. Sedangkan untuk komponen produksi ton/ha GKP perlakuan A3
(EM-4) hasilnya lebih tinggi dan berbeda nyata pada uji taraf 5% (Tabel 7).
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Tabel 7. Perlakuan kompos A2 (M-dec) dibandingkan dengan A3 (EM-4)
Perlakuan kompos bawang merah

No

Parameter

1.

Tinggi tanaman (cm)

2.

Jumlah anakan produktif (batang/rumpun)

19,7-

19,8 tn

3.

Panjang malai (cm)

25,6

26 tn

4.

Jumlah gabah berisi per malai (butir)

139,5xx

130,8-

5.

Jumlah gabah hampa per malai (bulir)

19,4

15,5-

6.

Hasil (ton/ha GKP)

10,3-

A2 (M-dec)
115,9

xx

-

xx

A3 (EM-4)
109,1-

13,1 xx

Keterangan: tn : tidak berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)
xx : Berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)

Semua komponen produksi tinggi tanaman, jumlah anakan produktif,
panjang malai, jumlah gabah berisi per malai, jumlah gabah hampa dan potensi
produksi t/ha GKP) tidak berbeda nyata dari hasil penggunaan bahan organik
asal limbah bawang merah yang diperlakukan denga bioaktivator M-Dec dan
Biostarter produksi BPTP Jawa Barat (Tabel.8)
Tabel 8. Perlakuan kompos A2 (M-dec) dibandingkan dengan A4 (Starter)
No

Parameter

Perlakuan kompos bawang merah
A2 (M-dec)

A4 (Starter)

115,9 tn

113 -

1.

Tinggi tanaman (cm)

2.

Jumlah anakan produktif (batang/rumpun)

19,7 -

20,7 tn

3.

Panjang malai (cm)

25,6

25,05-

4.

Jumlah gabah berisi per malai (butir)

139,5xx

114-

5.

Jumlah gabah hampa per malai (bulir)

19,4

12,1-

6.

Potensi Produksi (ton GKP/ha)

10,3-

tn

xx

12,0 tn

Keterangan: tn : tidak berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)
xx : Berbeda nyata dalam uji-t (pada taraf 5%)

Lain halnya dengan perlakuan kompos A3 (EM-4) yang dibandingkan dengan
A4 (Starter) dimana tinggi tanaman perlakuan kompos A4 (starter) tanamannya
lebih tinggi dibandingkan dengan A3 dan berbeda nyata. Sedangkan jumlah
gabah berisi menjadi terbalik dimana jumlah gabah berisi per malai perlakuan
pupuk organik dengan EM-4 (perlakuan A3) lebih banyak dan berbeda nyata bila
dibandingkan dengan perlakuan bahan organik A4.
Bahan organik tidak langsung dimanfaatkan oleh tanaman karena
perbandingan C/N yang masih relatif tinggi. Tanaman dapat memanfaatkan
bahan organik yang mempunyai rasio C/N mendekati C/N tanah yang nilainya
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sekitar 10–12. Sebagai gambaran, limbah jerami padi termasuk yang mempunyai
rasio C/N yang tinggi yaitu 50–70. Bahan yang mempunyai C/N rasio tinggi
memberikan pengaruh yang lebih besar pada perubahan sifat-sifat fisik tanah
dibandingka kompos yang telah terdekomposisi. Namun bahan dengan rasio C/N
tinggi aktifitas mikroorganisme akan berkurang sehingga mikroorganisme untuk
menyelesaikan degradasi bahan kompos memerlukan waktu yang lebih lama.
Selain dapat menyediakan unsur hara makro dan mikro pupuk organik mempunyai
peranan penting yaitu meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK) tanah dan
bereaksi dengan ion logam membentuk senyawa yang kompleks (Balittanah
2008).
Hasil analisis unsur hara, C-organik, C/N ratio dan KTK menunjukkan,
bahwa dalam kompos limbah bawang merah dari 4 perlakuan tersebut sebagai
berikut: C/N ratio untuk perlakuan A2 di atas persyaratan Permentan dan KTK nya
28,56. Sedangkan kandungan nitrogen tertinggi yaitu pada perlakuan A3 (0,64%)
(Tabel 9).
Tabel 9. Hasil analisis kompos dari limbah bawang merah masing-masing
perlakuan
No Parameter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

pH
Nitrogen
C-Organik
C/N Ratio
P2O5
K 2O
KTK

Satuan

%
%
%
%
C mol/kg

Hasil analisis masing-masing perlakuan
Orgadec

M-Dec

EM-4

Starter

Persyaratan
Permentan

9,24
0,50
5,49
9,00
0,36
1,97
15,54

8,50
0,03
2,77
92,00
0,54
1,80
28,56

8,50
0,64
4,14
6,00
0,38
2,08
23,50

8,98
0,48
3,77
8,00
0,15
2,06
27,96

4,80
>12
10–25
<5
<5
-

Keterangan : A1 = Perlakuan Orgadec
A2 = Perlakuan M-Dec
A3 = Perlakuan EM-4
A4 = Stater (BPTP Jabar)

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengamatan secara fisik, bahwa kompos yang berasal dari
limbah bawang merah rata-rata baru matang pada minggu ke empat. Hasil
perlakuan terhadap varietas Mekongga di lahan sawah, bahan organik tesebut
umumnya mempengaruhi tinggi tanaman, jumlah gabah isi dan produksi gabah
serta dari ke empat perlakuan kompos bawang merah yang menggunakan EM-4
memberikan hasil tertinggi (13,1 t/ha). Hasil analisis unsur hara umumnya pH
pupuk kompos dari limbah bawang merah ini bersifat basa.
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PENERAPAN KOMPONEN TEKNOLOGI PTT PADI DI DESA
MAJASTO, KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO
Endang Iriani, M. Eti Wulanjari, dan Sodiq Jauhari
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
ABSTRACT
The Component Application Of ICM Technologies In Majasto Village, Sub
District Tawangsari, District Sukoharjo. One of the Ministry of Agriculture
programs in the field of food is increasing rice production and increase farmers’
income. One of the strategies implemented to achieve these objectives is to
promote application of Integrated Crop Management (PTT) through Integrated
Crop Management Field School (SL-PTT). One of the locations where SL-PTT
is Majasto Village, Sub District Tawangsari Sukoharjo. Activities implemented
is an area of 0.25 hectare demonstration plot with the application of PTT
technology. PTT technology that is implemented include the basic components
and supporting components to implementation of specific locations. Variety
is introduced consisting of six varieties of Inpari 1, Inpari 2, Inpari 6, Inpari 8,
Mekongga, and Conde planted in the design of randomized block design with
three replications. Parameters observed include the technical, economic and
perceptions of farmers. The results from the activities demonstrate that in general
the power to grow and growth is uniform across varieties and show specifications
according to descriptions of each variety. Keragaan level resistance to all diseases
crackle varieties showed that Conde and Inpari eight varieties are more resistant
than the four other varieties. Keragaan average production of each variety is a
row varieties Mekongga (7.29 t/ha), Conde (8.61 t/ha), Inpari 1 (8.09 t/ha), Inpari
2 (6, 09 t/ha), Inpari 6 (8.95 t/ha); and Inpari 8 (8.38 t/ha). Perceptions of paddy
farmers, especially against a ranking elected VUB Mekongga, Inpari 8 (for the
brown plant hopper and the crackle of anticipation), and Conde (for anticipatory
crackle disease). The results of the analysis of farming, especially on varieties
Conde with the application of technology to increase profits by 18% compared to
the previous (from Rp,14,620,000 to Rp,17,86 million) with the increase of R/C
ratio of 0.08. Policy implications that need to be implemented is the application
of productivity improvement programs of food commodities by the application
of PTT technology more broadly. To achieve this goal, the application of PTT
technology was needed assistance officer. Efforts to meet the variety of choice
of farmers need to be propagated through the efforts of the breeder seed-seedgrowers in the group.
Key words: Application, technology PTT.
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ABSTRAK
Salah satu program Kementrian Pertanian di bidang pangan adalah peningkatan
produksi padi dan peningkatan pendapatan petani. Salah satu strategi yang
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah memasyarakatkan penerapan
Pengelolaaan Tanaman Terpadu (PTT) melalui Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu (SL-PTT). Salah satu lokasi kegiatan SL-PTT ini adalah Desa
Majasto, Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang dilaksanakan
adalah demplot seluas 0,25 hektar dengan penerapan teknologi PTT. Teknologi
PTT yang diimplementasikan meliputi komponen dasar maupun komponen
penunjang dengan penerapan spesifik lokasi. Varietas yang diintroduksikan
terdiri dari 6 varietas yaitu Inpari 1, Inpari 2, Inpari 6, Inpari 8, Mekongga, dan
Conde yang ditanam dalam design rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan.
Parameter yang diamati meliputi teknis, ekonomi, dan persepsi petani. Hasil dari
kegiatan menunjukkan bahwa secara umum daya tumbuh dan pertumbuhannya
seragam antar varietasnya dan menunjukkan spesifikasi sesuai diskripsi masingmasing varietas. Keragaan tingkat ketahanan varietas terhadap serangan penyakit
kresek menunjukkan bahwa varietas Conde dan Inpari 8 lebih tahan dibandingkan
4 varietas lainnya. Keragaan produksi rata-rata tiap varietas adalah berturut-turut
varietas Mekongga (7,29 t/ha), Conde (8,61 t/ha), Inpari 1 (8,09 t/ha), Inpari 2
(6,09 t/ha), Inpari 6 (8,95 t/ha); dan Inpari 8 (8,38 t/ha). Persepsi petani terutama
terhadap VUB padi secara ranking terpilih Mekongga, Inpari 8 (untuk antisipasi
wereng cokelat dan kresek), dan Conde (untuk antisipasi penyakit kresek). Hasil
analisa usahatani khususnya pada varietas Conde dengan penerapan teknologi
mengalami kenaikan keuntungan sebesar 18% dibandingkan dari sebelumnya
(dari Rp.14.620.000 menjadi Rp.17.860.000) dengan kenaikan R/C ratio sebesar
0,08. Implikasi kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penerapan program
peningkatan produktivitas komoditas pangan dengan penerapan teknologi PTT
secara lebih luas. Untuk pencapaian tujuan ini, penerapan teknologi PTT ini
diperlukan pendampingan petugas. Upaya untuk memenuhi varietas yang menjadi
pilihan petani perlu diperbanyak melalui usaha perbenihan dengan penangkarpenangkar benih di tingkat kelompok
Kata kunci: Penerapan, teknologi PTT.
PENDAHULUAN
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional
yaitu berada di posisi ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Produktivitas padi,
jagung dan kedelai di tingkat petani masih menunjukkan terjadi kesenjangan hasil
yang cukup tinggi dibandingkan potensi yang dapat dicapai. Penyebabnya antara
lain (i) penggunaan benih unggul varietas potensi tinggi masih rendah sekitar 53%,
(ii) penggunaan pupuk yang belum berimbang dan efisien, (iii) penggunaan pupuk
organik belum populer, dan (iv) budidaya spesifik lokasi belum berkembang.
Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka menuju
swasembada pangan adalah melalui penerapan pengelolaan tanaman terpadu
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(PTT) Disamping itu upaya peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan
penerapan Indeks Pertanaman (IP) Padi dari 300 menjadi IP padi 400, dengan
pendekatan PTT (Badan Litbang Pertanian 2007–2009).
Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten penyandang pangan
di Jawa Tengah yang mempunyai wilayah agraris untuk lahan pertanian penghasil
padi dan palawija, sehingga produktivitasnya terutama padi terus dipacu. Pada
tahun 2005 produktivitas padi mencapai 6,4 t/ha atau naik 0,63% dengan luas
panen 46,44 ha atau naik sebesar 1,18% dan 1,20%
Strategi mensosialisasikan penerapan komponen PTT salah satunya
dilaksanakan melalui demplot VUB. Penerapan PTT pada tahun 2009 seluas
2.241.000 ha telah memicu peningkatan produksi: padi 5,91%; jagung 11,34%;
kedelai 26,97%; dan kacang tanah 1,92%. Untuk itu program peningkatan
produksi khususnya padi melalui penerapan PTT masih perlu dilajutkan dalam
rangka mencapai beberapa sasaran antara lain: teradopsinya berbagai alternatif
pilihan komponen teknologi PTT khususnya padi, jagung dan kedelai oleh petani;
meningkatnya produktivitas: padi non hibrida/padi gogo 0,5-1,0 ton/ha, padi
hibrida 1,5–2,5 t/ha, jagung hibrida 2,0–3,0 t/ha, dan kedelai 0,5 t/ha (Sembiring
2008).
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian varietas di
wilayah Desa Majastro, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Varietas
yang diintroduksikan merupakan varietas unggul baru (VUB) prospektif untuk
dikembangkan dan belum dikenal oleh petani setempat atau varietas baru yang
belum berkembang di daerah tersebut. Beberapa alasan utama varietas padi sawah
dilepas diantaranya lebih tahan terhadap hama wereng batang cokelat (WBC),
lebih tahan penyakit hawar daun bakteri (HDB), potensi hasil tinggi (produktivitas
tinggi), kerebahan, kerontokan dan umur panen (genjah/sangat genjah).
BAHAN DAN METODE
Penerapan komponen teknologi PTT dilakukan dalam bentuk demplot seluas 0,25
hektar yang dilaksanakan di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten
Sukoharjo. Tanam dilakukan pada bulan Oktober–Desember 2010. Kegiatan
dirancang dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang diulang 3
kali. Sebagai perlakuan adalah varietas terdiri dari 6 VUB padi dengan deskripsinya
seperti dalam Tabel 1
Komponen teknologi yang diterapkan selain varietas dalam pendekatan PTT
meliputi (i) benih bermutu dan berlabel, (ii) peningkatan populasi tanaman dengan
sistem jajar legowo, (iii) pemupukan berimbang tepat lokasi, (iv) pengendalian
OPT melalui PHT, dan (v) pemberian pupuk organik (Tabel 2).
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Tabel 1. Deskripsi varietas unggul baru padi yang diintroduksikan
Varietas

Tahun
dilepas

Umur
(HSS)

Potensi hasil
Tekstur nasi
GKG (t/ha)

Inpari 1

2008

108

10,0

Pulen

WBC 2; HDB 3,4,8

Inpari 2

2008

115

7,3

Pulen

WBC 1, 2,3;

Sedang

Inpari 6
Inpari 8
Mekongga
Conde

2008
2009
2004
2001

118
125
116–125
115–125

12,0
9,3
8,4
7,5

Sgt Pulen
Pulen
Pulen
Pulen

WBC2,3;HDB 3,4,8
HDB 3*); Tungro*)
WBC 2,3*); HDB 4*)
WRC1,2;HDB 3,4,8

Sedang
Sedang
Sedang
Tahan

Tahan/Toleran

Kerontokan
Sedang

Sumber: Suprihatno et al. (2010)
Keterangan:
*) agak tahan,
WBC 1, 2, 3 = Wereng Batang Cokelat biotipe 1, 2, 3
HDB 3, 4, 8 = Hawar Daun Bakteri strain 3, 4, 8
HSS
= Hari Setelah Sebar
GKG
= Gabah Kering Giling (kadar air 14%)

Tabel 2. Implementasi kompenen teknologi PTT padi sawah di Kabupaten
Sukoharjo 2010
Komponen Dasar
1. Varietas unggul potensial
2. Benih bermutu & berlabel
Seed treatment
3. Pemupukan NPK berimbang
Menggunakan BWD
Takaran pupuk : - Urea (kg/ha)
- Phonska (kg/ha)
4. Pemberian pupuk organik
Organik granula (t/ha)
5. Peningkatan populasi tanaman
Legowo 2:1 (jarak tanam, cm)
6. Pengendalian OPT
Komponen Penunjang
1. Pengolahan tanah
2. Umur bibit (HSS)
3. Jumlah bibit per lubang
4. Sistem pengairan
5. Cara penyiangan (herbisida/alat)
6. Panen : a. Panen tepat waktu
b. Cara panen (tebasan/sendiri)
c. Alat panen/pemotong
d. Alat perontok
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Keterangan
Inpari 1, Inpari 2, Inpari 6, Inpari 8, Mekongga,
dan Conde
Kelas SS (ungu)
Menggunakan fipronil
ya
250
300
Petroganik 2 t/ha
20 cm x 10 cm x 40 cm
Sesuai PHT
ya
21 hari setelah sebar
2–3
Tergenang
Herbisida, gasrok
ya
Tebasan
Sabit
Tresser
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Parameter yang diamati/dikumpulkan
Parameter teknis yang diamati pada penerapan PTT padi, meliputi data
keragaan agronomis, komponen hasil, biaya input dan output usaha tani, dan
parameter sosial (persepsi dan kecenderungan adopsi).
Analisis data
Data keragaan agronomis dan komponen hasil dianalisis menggunakan sidik
ragam dan uji beda nyata 5%, data ekonomi usahatani dianalisis secara finansial
(Soekartawi et al. 1986), dan data persepsi dianalisis secara deskriptif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai langkah awal setelah ditentukan lokasi demplot berdasarkan hasil
kesepakatan dengan dinas kabupaten dan penjajagan lokasi serta pelaksana
(CPCL), dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan kelompok tani/gapoktan
Keragaan Agronomis
Keragaan pertumbuhan yang meliputi dari tinggi tanaman dan jumlah
anakan tertera pada Tabel 3.
Tabel 3. Keragaan agronomis demplot SL-PTT padi di Kecamatan Tawangsari,
Sukoharjo
Keragaan Pertumbuhan
Varietas

Tinggi
tanaman
21 HST

Jml Anak
21 HST

Tinggi
tanaman
45 HST

Jml Anak
45 HST

Tinggi
tanaman
panen

Jml Anak
panen

Mekongga

15.40 b

14,07 cd

37,73 a

13,33 c

105,00 c

13,53 c

Conde

15,53 b

15,93 ab

37,27 ab

15,47 a

107,60 b

15,33 a

15,67 a

100,33
d

14,53 b

Inpari 1

14,93 b

17,13 a

35,00 d
36,80
bc

99,00

Inpari 2

17,60 a

14,40 cd

14,53 b

e

13,13 c

Inpari 6

17,67 a

13,33 d

38,07 a

13,40 c

114,33 a

13,20 c

Inpari 8

14,33 b

15,07 bc

36,20 c

14,53 b

99,27 de

13,53 c

Ket: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh hurup yang sama tidak berbeda nyata menurut
0,5% DMRT.

Hasil keragaan tinggi tanaman mengalami kenaikan sejalan dengan
umur tanaman, dan tinggi tanaman maksimum pada saat panen, menunjukkan
beragamnya tiap varietas (Tabel 4) tertinggi dicapai oleh Inpari 8 dan terendah
terjadi pada Inpari 2. Hal ini sesuai dengan kondisi genetik varietas-varietas
tersebut.
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Keragaan Hasil
Keragaan komponen hasil untuk masing-masing parameter tertera pada
Tabel 5 dan 6. Keragaan produksi VUB pada fase vegetatif di areal pertanaman
terjadi serangan penyakit kresek yang cukup serius sekitar 40%. Hal ini terjadi
akibat curah hujan yang cukup tinggi. Sebagai usaha pengendalian telah dilakukan
aplikasi fungisida spesifik untuk penyakit kresek yang berbahan aktif streptomycin
dan hasilnya bisa mengurangi perkembangan penyakit, bahkan untuk Inpari 8
yang semula mengalami gejala serangan sekitar 15% menjadi recovery (sembuh).
Selain Inpari 8 ternyata untuk varietas Conde juga tidak menunjukkan gejala
serangan, hal ini sesuai sifat varietas yang memang lebih tahan terhadap kresek.
Hasil panen diperoleh berturut-turut Mekongga 7,3 t/ha; Conde 8,61 t/ha; Inpari 1
8,09 t/ha; Inpari 6 6,95 t/ha dan varietas Inpari 8 sebesar 8,38 t/ha.
Tabel 5. Keragaan hasil demplot SL-PTT padi di Kecamatan Tawangsari,
Sukoharjo
Hasil Ubinan
Varietas
Mekongga
Conde
Inpari 1
Inpari 2
Inpari 6
Inpari 8

Luas
ubinan
m2

Jumlah
populasi

Hasil
ubinan
(kg)

9,6
9,6
9,6
8,16
8,16
8,16

288,00 b
298,68 ab
298,68 ab
245,33 c
245,33 c
304 00 a

7,00 b
8,27 a
7,77 a
4,97 d
5,67 c
8,00 a

Hasil Hasil GKG
Serangan OPT
Kadar air GKP (t/
(t/ha)
(kresek)
ha)
KA 14%
29,13 a
29,03 a
25,67 b
26,83 b
27,23 ab
28,70 a

7,29 b
8,61 a
8,09 a
6,09 c
6,95 b
8,33 a

5,98 b
7,15 a
6,96 a
5,18 c
5,91 b
6,95 a

20%
<10%
40%
40%
40%
<5%

Ket: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh hurup yang sama tidak berbeda nyata menurut
0,5% DMRT.

Keragaan Komponen Hasil
Tabel 6. Keragaan komponen hasil demplot SL-PTT padi di Kec. Tawangsari,
Sukoharjo
Komponen Hasil
Berat gbh
Berat
Jmlh gbh Jumlah
Berat 1000 hmpa/ gabah isi /
hampa/ gabah Isi/
butir (gr) rumpun rumpun
rumpun rumpun
(gram)
(gram)

Panjang
malai (cm)

Jumlah
malai/
rumpun

Mekongga

23,53 c

15,67 a

459,00 a

2097,00 a

27,54 b

4,64 a

47,94 a

Conde

27,63 a

15,33 a

352,33 b

1534,30 b

29,03 b

3,22 cd

48,80 a

Varietas

Inpari 1
24,87 b
15,67 a
387,33 b 1516,00 bc 28,18 b
2,81 d
42,74 abc
Inpari 2
24,47 bc
13,00 b
425,33 a 1147,30 c
33,95 a
3,89 b
40,85 bc
Inpari 6
25,00 b
12,67 b
474,33 a 1439,30 bc 29,74 b 4,96 a
43,95 ab
Inpari 8
23,83 c
14,67 a
368,00 b 1439,00 bc 27,67 b 3,04 c
37,02 c
Ket: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh hurup yang sama tidak berbeda nyata menurut
0,5% DMRT.
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Analisis Usaha Tani
Analisa usahatani budidaya padi di Desa Majasto sebelum pelaksanaan dan
sesudah menerapakan teknologi PTT dapat dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.
Tabel 7. Analisis usahatani di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari, kabupaten Sukoharjo
No

Uraian

A.

Biaya produksi

1

Benih

2

Pupuk

Sebelum PTT
240.000

Sesudah PTT
150.000

-urea

400.000

400.000

-Phonska

690.000

690.000

-organik
3

Obat-obatan

B.

Tenaga kerja

1.400.000
750.000

710.000

1

Pegolahan lahan

850.000

850.000

2

Tanam

450.000

550.000

3

Penyiangan

600.000

600.000

4

Pemupukan

200.000

100.000

5

Pengendalian hama

200.000

100.000

6

Biaya panen

1.000.000

1.000.000

7

Sewa lahan

1.000.000

1.000.000

8

Total biaya

6.380.000

7.550.000

9

Produksi (kg) GKP

7.000

8.470

21.000,000

25.410.000

14.620,000

17.860.000

3.000
Rugi/laba
R/C

2.29

2.37

Tabel 7 menunjukkan bahwa dengan penerapan teknologi PTT terdapat
tambahan biaya dalam berusahatani. Total biaya usahatani padi sebelum
penerapan PTT sebesar Rp.6.360.000 dan sesudah menerapkan PTT sebesar
Rp.8.160.000 mengalami peningkatan Rp.1.780.000. Peningkatan biaya ini pada
penggunaan bahan organik dan upah tanam. Sebelum menerapkan PTT, petani
tidak mennggunakan bahan organik sebesar Rp.1.400.000/ha. Upah tanam juga
mengalami peningkatan sebesar Rp.100.000/ha. Hal ini disebabkan karena
penerapan sistem tanam jajar legowo, regu tanam mengalami kesulitan dalam
tanam sistem jajar legowo karena mereka belum biasa, sehingga minta tambahan
upah. Namun, dengan sistem tanam jajar legowo ini terjadi pengurangan upah
tenaga untuk pemupukan dan pengendalian hama.
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Jika dilihat dari nilai R/C, usahatani di Desa Majasto sebelum dan sesudah
menerapkan PTT lebih dari 1, layak untuk dilaksanakan. Setelah menerapkan PTT
(2,37) lebih tinggi dibandingkan sebelum menerapkan PTT (2,29), perbedaannya
hanya kecil yaitu 0,08. Namun, penerapan teknologi PTT ini mempunyai
keuntungan lain yaitu dengan penggunaan bahan organik, maka dapat memperbaiki
struktur tanah menjadi semakin gembur.
Evaluasi demplot SL-PTT di Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari
Untuk mengetahui umpan balik dari penerapan teknologi, maka dilakukan
pertemuan evaluasi demplot yang diikuti oleh 70 orang peserta. Pertemuan
dihadiri dari tingkat kecamatan yaitu KUPTD, Koordinator Penyuluh, POPT,
para PPL Kecamatan Tawangsari. Sedang dari tingkat desa dihadiri Kepala Desa
beserta staf dan para petani dari beberapa kelompotani. Tujuan pertemuan adalah
untuk mengevaluasi khususnya kegiatan demplot penerapan teknologi PTT secara
umum. Untuk membuka wawasan peserta disampaikan penjelasan yang terkait
dengan penerapan komponen teknologi PTT yang ada di dalam demplot seperti
VUB, pemupukan, jarak tanam, pengelolaan OPT, dll. Untuk pemupukan spesifik
lokasi khusus disampaikan dan diperagakan teknik pengukuran hara tanah dengan
menggunakan alat PUTS (perangkat uji tanah sawah) dan diambil sample tanah
disekitar lokasi, sehingga diketahui kandungan unsur haranya.
Untuk pengendalian OPT seperti penyakit kresek maupun hama wereng
cokelat disampaikan ususlan agar dilakukan demplot, terlebih jika ada formulator
yang bersedia membiayai untuk keperluan obat terlebih lagi bisa dibayar dengan
sistim yarnen. Dari hasil kunjungan lapang diperoleh preferensi petani terhadap
varietas yang dipilih yaitu Conde karena keragaan mirip dengan IR64 dan tahan
terhadap penyakit kresek serta hasil ubinan tertinggi. Sehingga dari hasil tersebut
pada musim yang akan datang petani ingin mengembangkan varietas Conde.
Persepsi Petani Terhadap Sifat Inovasi Teknologi
Rogers (1983) menyatakan bahwa cepat lambatnya proses adopsi suatu
inovasi dipengaruhi oleh ciri-ciri yang melekat pada inovasi tersebut. Ciri-ciri
atau karakteristik yang dimaksud meliputi keuntungan relatif, kompleksitas,
trialibilitas, observabilitas, dan kompatibilitas suatu teknologi.
1. Persepsi petani terhadap karakteristik inovasi PTT
Keuntungan Relatif Teknologi
Keuntungan relatif suatu inovasi/teknologi sangat menentukan didalam
pengambilan keputusan pengguna untuk mengadopsi atau menolak inovasi/
teknologi tersebut. Semua responden memberi penilaian positif untuk pernyataan
bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan hasil (Tabel 8).
Hal ini dapat dimaklumi karena aplikasi teknologi tersebut memberikan
nilai positif pada hasil, dengan adanya penggunaan benih varietas unggul
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mengakibatkan hasil/produksi akan lebih tinggi dibanding tidak menggunakan
benih unggul (benih yang seharusnya untuk konsumsi). Berdasarkan penilaian/
pandangan petani tersebut, maka dapat dikatakan bawa aplikasi teknologi ini
secara ekonomis dapat memberikan keuntungan relatif bagi penggunanya. Dari
perspektif ekonomis, teknologi ini layak untuk didesiminasikan atau didifusikan
kepada petani lainnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan
petani diagroekosistem yang sama.
2. Persepsi petani padi terhadap inovasi PTT
Tabel 9 menunjukkan bahwa petani mempunyai persepsi yang positif
terhadap sebagian besar sifat teknologi PTT. Inovasi PTT yang diterapkan
memberikan keuntungan teknologi PTT dibandingkan sebelumnya. Teknologi
PTT yang diintroduksikan ini mudah untuk dicoba dan sesuai dengan lingkungan
fisik dan mudah untuk dilihat keunggulannya. Sedangkan penggunaan biaya
penerapan PTT dibandingkan dengan penggunaan teknologi sebelumnya adalah
sama saja (netral) dan kesesuaian teknologi PTT dengan budaya/kebiasaan adalah
netral.
Tabel 8. Persepsi petani terhadap karakteristik inovasi PTT di Kabupaten
Sukoharjo, 2010 (n=30)
Persepsi
Meningkatkan keuntungan

Mengurangi biaya produksi

Mudah dicoba/dipraktekkan

Sesuai lingkungan fisik

Sesuai lingkungan budaya
Hasilnya mudah dilihat dalam
waktu singkat

Kategori
Positif
Netral
Negatif
Positif
Netral
Negatif
Positif
Netral
Negatif
Positif
Netral
Negatif
Positif
Netral
Negatif
Positif
Netral
Negatif

Frekuensi
30
0
0
30
0
0
30
0
0
30
0
0
30
0
0
30
0
0

Persentase
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0
100
0
0

Iriani et al : Penerapan Komponen Teknologi PTT Padi di Desa Majasto, Kecamatan....

1149

Tabel 9. Skala penerapan dan kecepatan penerapan komponen PTT padi oleh
petani demplot di Desa Majasto, Kec. Tawangari, Kabupaten Sukoharjo.
No.Komponen PTT
Komponen Dasar
1. Varietas unggul baru
2. Benih bermutu dan berlabel
3. Peningkatan populasi tanaman dengan
sistem tanam jajar legowo
4. Pemupukan berimbang tepat lokasi
5. Pengendalian OPT dengan PHT
6. Pemberian pupuk organik
Komponen Penunjang
1. Pengolahan tanah tepat
2. Tanam bibit muda (<21 hari)
3. Tanam 1–3 bibit/rumpun
4. Pengairan berselang
5. Penyiangan dengan landak/gasrok
6. Panen tepat waktu

Skala penerapan

Kecepatan penerapan

Semua
Semua
Semua

Langsung
Langsung
Langsung

Semua
Semua
Sebagian

Langsung
Langsung
Langsung

Semua
Semua
Sebagian
Semua
Semua
Semua

Langsung
Langsung
Langsung
Langsung
Langsung
Langsung

Kecenderungan adopsi teknologi PTT padi
Kecenderungan adopsi inovasi PTT dilihat dari skala penerapan dan
kecepatan penerapan komponen PTT padi pada komponen teknologi dasar dan
penunjang. Kecenderungan adopsi PTT ini dapat dilihat pada Tabel 10.
Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui untuk komponen dasar yang
diterapkan pada semua lahan yang dimiliki dan kemungkinan akan diterapkan
pada musim tanam berikutnya adalah penggunaan VUB, benih bermutu dan
berlabel, pemupukan berimbang dan pengendalian OPT dengan PHT. Sedangkan
komponen dasar yang akan diterapkan pada sebagian lahan yang dimiliki dan
tidak langsung diterapkan adalah sistem tanam jajar legowo dan pemberian pupuk
organik. hal ini disebabkan karena tukang tanamnya yang belum terbiasa dan
untuk pupuk organik karena tidak mempunyai ternak sehingga perlu biaya yang
lebih untuk pembelian pupuk organik.
Komponen penunjang yang akan diterapkan pada semua lahan yang dimiliki
dan akan diterapkan langsung adalah pengolahan tanah tepat, pengairan berselang,
penyiangan dengan gasrok dan panen tepat waktu. Sedangkan yang akan diterapkan
pada sebagian lahan yang dimiliki dan tidak langsung diterapkan adalah tanam
bibit umur muda (<21 hari) dan tanam 1–3 bibit/lubang. hal ini disebabkan karena
Desa Majasto banyak hama keong emas dan tukang tanamnya belum biasa tanam
1–3 bibit/lubang sehingga masih perlu waktu untuk menerapkannya.
Preferensi petani terhadap keragaan VUB padi
Preferensi petani Desa Majasto, Kecamatan Tawangsari pada penampilan
VUB padi, bentuk dan warna gabahnya dapat dilihat pada Tabel 10 dibawah ini.
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Berdasarkan Tabel 10 nampak bahwa sebagian besar petani (52%) tingkat
preferensinya terhadap varietas sangat menyukai dan menyukai penampilan
varietas Conde, selain itu sebagian besar petani (68%) juga menyukai bentuk dan
warna gabah varietas conde.Namun masih ada 16% peserta yang tidak menyukai
penampilan conde. Untuk varietas Inpari 1 sangat disukai oelh 16% petani dan
disukai oleh 32% petani, namun ada 24% petani yang kurang suka terhadap
penampilan Inpari 1 bahkan ada 4% petani yang tidak menyukai penampilan
Inpari 1. Namun penampilan yang tidak disukai oleh sebagian besar petani (44%)
adalah varietas Inpari 2, karena petani juga tidak suka (32%) terhadap warna dan
bentuk gabahnya.
Tabel 10. Preferensi petani tehadap padi VUB yang diintroduksikan pada demplot
padi di Desa Majasto, Kec, Tawangsari
Varietas

Sangat suka

Penampilan
Mekongga
Conde
52
Inpari 1
16
Inpari 2
Inpari 6
4
Inpari 8
16
Bentuk dan warna gabah
Mekongga
12
Conde
68
Inpari 1
6
Inpari 2
Inpari 6
4
Inpari 8
16

Tingkat preferensi (%)
netral
Kurang suka Tidak suka

suka
28
52
32
8
48

36
24
16
24
32

20
20
32
44
12

16
16
4
44
24
-

44
32
20
8
16
40

16

16
16
24
28
12

4
12
32
16
12

24
12
20
28

Setelah melihat demplot VUB ini petani akan mencoba salah satu varietas
yang diintroduksikan. Dan varietas yang akan dicoba oleh sebagian besar petani
adalah Conde (80%), kemudian pilahan kedua adalah Inpari 1 dan 8 oleh 24%
petani. Hal ini disebabkan kaarena penampilan bentuk gabah dan warna gabah
varietas Code sangat disukai oleh petani, selain itu juga Code lebih tahan terhadap
hama dan penyakit.
KESIMPULAN
Dari kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Keragaan agronomis seperti daya tumbuh dan pertumbuhan menunjukkan
spesifikasi sesuai diskripsi masing-masing varietas.
2.

Ketahanan varietas Code terhadap serangan penyakit kresek melebihi varietas
Inpari 4.
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3.

Produktivitas rata-rata adalah 7,29 t/ha untuk Mekongga, 8,61 t/ha untuk
Conde, 8,09 t/ha untuk Inpari 1, 6,09 t/ha untuk Inpari 2, 8,95 t/ha untuk
Inpari 6; dan 8,38 t/ha untuk Inpari 8.

4.

Hasil analisa usahatani dengan penerapan teknologi PTT khususnya untuk
varietas Conde mengalami kenaikan dengan keuntungan sebesar 18% yaitu
dari Rp.14.620.000 menjadi Rp.17.860.000 dengan kenaikan R/C ratio
sebesar 0,08.

5.

Petani memilih Mekongga dan Inpari 8 untuk antisipasi wereng cokelat dan
kresek, dan Conde untuk antisipasi penyakit kresek
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PENGARUH UMUR DAN JUMLAH BIBIT TERHADAP
PRODUKTIVITAS PADI SAWAH VARIETAS UMUR GENJAH (VUG)
DAN SANGAT GENJAH (VUSG)
DI KECAMATAN SITIUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
Syahrial Abdullah, Nieldalina, dan Burbey
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat
ABSTRACT
The Influence Of Plant Duration and The Number Of Seeds To Rice
Productivity On Short Duration Variety (SDV) and Very Short Duration
Variety (VSDV) Of Lowland Rice In Sitiung District, West Sumatra District.
The effect of seedling age and number on short duration variety (SDV) and
very short duration variety (VSDV) of lowland rice have conducted since May
until December 2009 at Sitiung Block A of Sitiung Sub District of Dharmasraya
regency of West Sumatera Province. Field experiment used Split plot design with
four replications. As the main plot was the combination of age and number of
seedling such as: (a) 10 days after seed dressing with 1 seedling/hole (10 DASD,
1 seedling/hole), and (b) 20 days after seed dressing with 3 seedlings/hole (20
DASD, 3 seedlings/hole). Fertilization based on soil analysis/specific location
nutrient management (SLNM), was as much; 200 kg/ha of urea, 100 kg/ha of
SP36, and 75 kg/ha of KCl. The objectives of this experiment was to know the
effect of seedling age and number on growth and grain yield of two SDVs and two
VSDVs. Results of the experiment shown that there was different effect of age and
number of seedling on plant growth, yield components, and grain yield od SDVs
and VSDVs of lowland rice. The used of 10 DASD, 1 seedling/hole increased
number of tillers and percentage of filled grain of SDVs (Logawa and IR66).
Meanwhile, for VSDVs (Silugonggo dan Inpari 1) was increased the number of
tillers with 20 DASD, 3 seedlings/hole. But, the percentage of filled grain was
increased with 10 DASD, 1 seedling/hole. The used of 10 DASD 1 seedling/
hole was faster flowering date and harvest time as long 6 days. The highest grain
yield of SDVs; as much 6.79 t/ha of Logawa, and 6.48 t/ha of IR66 respectively.
Meanwhile, the used of VSDVs was gave the highest of grain yield with used 20
DASD 3 seedlings/hole, as much 6.19 t/ha of Silugonggo and 5.88 t/ha of Inpari
1 respectively.
Key words: Seedling age and number, short duration and very short duration
variety.
ABSTRAK
Percobaan pengaruh umur dan jumlah bibit pada padi sawah varietas umur genjah
(VUG) dan sangat genjah (VUSG) telah dilaksanakan sejak Mei sampai Desember
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2009 di Sitiung Blok A, Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, Provinsi
Sumatera Barat. Percobaan lapang menggunakan Rancangan Petak Terpisah (Split
Plot Design) dengan 4 kali ulangan. Sebagai petak utama adalah kombinasi umur
dan jumlah bibit: (a) bibit umur 10 hari dipersemaian 1 batang/rumpun (10 HSS
1 batang/rumpun), dan (b) bibit umur 20 hari dipersemaian 3 batang/rumpun (20
HSS 3 batang/rumpun). Pemupukan berdasarkan hasil analisis tanah/pengelolaan
hara spesifik lokasi (PHSL), yaitu sebanyak 200 kg/ha urea, 100 kg/ha SP36, dan
75 kg/ha KCl. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh umur dan
jumlah bibit terhadap pertumbuhan dan hasil dua VUG dan dua VUSG. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa; terdapat perbedaan pengaruh umur dan jumlah
bibit terhadap pertumbuhan tanaman, komponen hasil dan hasil gabah kering
VUG dan VUSG padi sawah. Penggunaan bibit umur 10 HSS 1 batang/rumpun
meningkatkan jumlah malai dan persentase gabah bernas VUG (Logawa dan
IR66). Sedangkan untuk VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) meningkatkan jumlah
malai dengan umur bibit 20 HSS 3 batang/rumpun). Tetapi peningkatan persentase
gabah bernas didapat dengan bibit 10 HSS 1 batang/rumpun. Penggunaan bibit
10 HSS 1 batang/rumpun mempersingkat waktu berbunga dan panen selama 6
hari. Penggunaan VUG dengan umur bibit 10 HSS 1 batang/rumpun memberikan
hasil yang tinggi, masing-masing 6,79 t/ha dengan VUG Logawa, dan 6,48 t/ha
dengan VUG IR66. Sedangkan penggunaan VUSG memberikan hasil yang tinggi
dengan umur bibit 20 HSS 3 batang/rumpun, masing-masing 6,19 t/ha dengan
VUSG Silugonggo, dan 5,88 t/ha dengan VUSG Inpari 1.
Kata kunci: Umur dan jumlah bibit, varietas genjah dan sangat genjah.
PENDAHULUAN
Pemerintah telah mencanangkan gerakan peningkatan produksi beras nasional
(P2BN). Program ini menargetkan peningkatan produksi padi sebesar 2 juta ton
sejak tahun 2007 dan diharapkan rata-rata meningkat sebesar 5% per tahun pada
tahun-tahun berikutnya (Purwanto 2008). Untuk mencapai target tersebut perlu
diimplementasikan sejumlah strategi. Abdurachman (2001) menyatakan bahwa
salah satu upaya dalam peningkatan produksi padi adalah dengan penerapan budi
daya tanaman padi sesuai dengan konsep pengelolaan tanaman dan sumber daya
terpadu (PTT) padi sawah, antara lain penggunaan varietas unggul baru (VUB)
bermutu, penggunaan bibit umur muda, pengaturan sistem tanam, pengelolaan
lahan dan air yang tepat, pemupukan berimbang yang rasional, pengendalian
organisme pengganggu tanamam (OPT) sesuai dengan konsep pengendalian
hama/penyakit terpadu (PHT).
Bibit merupakan komponen teknologi produksi yang sangat penting untuk
mendapatkan tingkat produksi yang optimal. Kamil (1982) menyatakan bahwa
bibit merupakan tumbuhan muda yang sangat menentukan untuk pertumbuhan
tanaman selanjutnya. Untuk tanaman padi sawah, penggunaan bibit dengan umur
dan jumlah yang tepat perlu diperhatikan. Secara umum yang sering digunakan
untuk rekomendasi pada padi sawah adalah penggunaan bibit umur 21 hari setelah
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semai (HSS) dengan jumlah bibit 1–3 batang/rumpun. Namun demikian, masih
banyak petani yang menggunakan bibit yang berumur lebih tua dari 21 HSS,
bahkan ada petani yang menggunakan bibit yang telah berumur lebih dari 30 HSS,
dengan jumlah bibit yang lebih banyak (5–10 batang/rumpun). Abdullah et al.
(2000) melaporkan bahwa penggunaan bibit padi yang berumur lebih dari 30 HSS
dan dengan jumlah bibit yang lebih banyak akan memberikan hasil yang kurang
baik, karena bibit yang digunakan relatif tua, sehingga beradaptasi lambat (stagnasi
pertumbuhan setelah tanam pindah lebih lama), tidak seragam (mempunyai anakan
yang tidak seragam), perakaran dangkal sehingga sulit memanfaatkan unsur hara
yang lebih dalam. Lebih lanjut menyebabkan tanaman padi tidak tumbuh dengan
baik setelah tanam pindah. Sebaliknya penggunaan bibit padi yang relatif lebih
muda (umur 10–15 HSS) akan membentuk anakan baru yang lebih seragam
dan aktif, serta berkembang lebih baik, karena bibit yang muda lebih mampu
beradaptasi dengan lingkungan yang baru setelah tanam pindah (Kartaatmadja dan
Fagi 2000; dan Gani 2003).
Penanaman bibit dengan jumlah relatif lebih banyak (5–10 batang/rumpun)
menyebabkan terjadinya persaingan (kompetisi) sesama tanaman padi (kompetisi
inter spesies) yang sangat berat, terutama dalam hal mendapatkan air, unsur hara,
CO2, O2, cahaya dan ruang untuk tumbuh, sehingga pertumbuhan akar menjadi
tidak normal. menyebabkan tanaman menjadi lemah, mudah rebah dan mudah
terserang oleh hama dan penyakit. Lebih lanjut, keadaan tersebut akan mengurangi
hasil gabah. Sedangkan penggunaan jumlah bibit yang lebih sedikit (1–3 batang/
rumpun) memberikan keuntungan antara lain: (1) lebih ringannya kompetisi inter
spesies untuk mendapatkan unsur hara, cahaya, dan air dan (2) dengan kurangnya
jumlah bibit yang digunakan akan berdampak terhadap pengurangan biaya
produksi. Musa (2001) melaporkan bahwa penggunaan bibit umur muda (10–15
hari) dengan jumlah bibit kurang dari 5 batang/rumpun dapat meningkatkan hasil,
mutu gabah dan beras yang lebih baik (Standard Bulog).
Disamping itu, peningkatan produksi padi juga dapat dicapai melalui
peningkatan indeks pertanaman (IP) (BB-Padi 2009a). Hal ini antara lain didukung
oleh tersedianya varietas umur genjah (VUG) seperti; Logawa, IR66, Ciherang,
Way Apo Boru, dan Mekongga, dan varietas umur sangat genjah (VUSG) seperti
Silugonggo, Inpari 1, dan Dodokan (BB Padi 2009b). Sehubungan dengan
penggunaan VUG dan VUSG tersebut, maka dilakukan penelitian dengan tujuan
untuk mengetahui pengaruh umur dan jumlah bibit terhadap pertumbuhan dan
hasil beberapa VUG dan VUSG padi sawah.
BAHAN DAN METODE
Lokasi, Waktu Penelitian, dan Rancangan Percobaan
Penelitian dilaksanakan di lahan sawah Petani Sitiung Blok A di Kecamatan
Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan dilaksanakan sejak bulan Mei sampai
Desember 2009. Lokasi penelitian terletak pada ketinggian +200 m di atas
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permukaan laut, dengan jenis tanah podsolik merah kuning. Perlakuan disusun
dalam rancangan petak terpisah (Split-plot) dengan 4 kali ulangan, dengan uji
Lanjut DNMRT (Duncan New Multiple Range Test). Sebagai petak utama adalah
kombinasi umur dan jumlah bibit sebagai berikut: (a) umur 10 hari setelah semai
dengan 1 batang bibit/rumpun (10 HSS, 1 batang), (b) umur bibit 20 hari setelah
semai dengan 3 batang bibit/rumpun (20 HSS, 3 batang). Sedangkan anak petak
adalah 4 varietas padi sawah yang terdiri dari 2 varietas umur genjah (VUG):
logawa dan IR66, dan 2 varietas umur sangat genjah (VUSG): Silugonggo dan
Inpari 1. Luas petakan berukuran 6 m x 10 m.
Tanah diolah sempurna yaitu dengan 2 kali bajak 1 kali garu, dan diratakan.
Umur dan jumlah bibit yang ditanam disesuaikan dengan perlakuan, dengan jarak
tanam 25 cm x 25 cm. Untuk mengatasi keong mas sekeliling petakan dibuat parit.
Pemupukan berdasarkan hasil analisis hara spesifik lokasi (PHSL) yaitu dengan
pemupukan: 200 kg/ha urea, 100 kg/ha SP36, dan 75 kg/ha KCl. Seluruh pupuk
P (SP36), 50% pupuk K (37,5 kg/ha KCl) dan 50 kg/ha urea diberikan pada saat
tanam. Kemudian 50% pupuk K (37,5 kg/ha KCl) dan 50 kg/ha urea diberikan
pada umur 21 hari setelah tanam (HST), selanjutnya pupuk urea diberikan lagi
pada umur 35 HST dan 49 HST, masing-masing sebanyak 50 kg/ha {pemberian
urea ini berdasarkan pengamatan bagan warna daun (BWD).
Penyiangan dilakukan secara manual (siang tangan) sebanyak 2 kali, yaitu
pada umur 3 dan 6 minggu setelah tanam (MST). Pada saat tanam diaplikasikan
insektisida Carbofuran sebanyak 17 kg/ha. Pengendalian penyakit blas dengan
menggunakan fungisida Fujiwan dengan takaran 2 ml/liter air, sedangkan hama
walang sangit dikendalikan dengan insektisida Ripcord dengan takaran aplikasi
sebanyak 2 ml/liter air. Pemberian air dilakukan secara berselang dalam satu
musim tanam, yaitu: (a) bibit ditanam pada kondisi tanah jenuh air, (b) 3–5 hari
setelah tanam petakan sawah diairi sekitar 3 cm, kemudian dibiarkan (tidak
ada penambahan air), kemudian diairi lagi pada hari ke 5, cara pengairan ini
berlangsung sampai stadia anakan maksimum, (c) mulai stadia pembentukan malai
sampai pengisian butir petakan sawah digenangi setinggi 3 cm, dan (d) petakan
sawah dikeringkan sekitar 10 hari sebelum panen.
Pengamatan dilakukan terhadap analisis tanah awal untuk menentukan
takaran pemupukan. Pertumbuhan tanaman pada stadia vegetatif aktif (meliputi;
tinggi tanaman, jumlah anakan, dan kehijauan daun dengan menggunakan BWD)
tinggi tanaman saat panen, komponen hasil (jumlah malai, jumlah butir per malai,
persentase gabah bernas, dan bobot 1.000 butir), umur berbunga, umur panen, dan
hasil gabah kering (KA 14%).

1156

Abdullah et al : Pengaruh Umur dan Jumlah Bibit Terhadap Produktivitas Padi....

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Tanah
Hasil analisis contoh tanah lokasi penellitian pada kedalaman lapisan olah (0–25
cm) sebelum pelaksanaan percobaan (Tabel 1) menunjukkan bahwa berdasarkan
kriteria hasil analisis tanah di laboratorium menurut Harjowigeno (1992) terlihat
bahwa tanah lokasi penelitian tergolong masam, baik berdasarkan pH H2O (pH =
5,20) maupun berdasarkan pH KCl (pH = 4,76).
Tabel 1. Hasil analisis contoh tanah sebelum kegiatan di lokasi penelitian di
sawah petani Blok A di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya
MH 2009
Sifat kimia tanah

Nilai

Kriteria*)

pH (H2O)

5,20

Masam

pH (KCl)

4,76

Masam

C-organik (%)

2,94

Sedang

0,13

Rendah

N-total (%)
C/N

22,62

Tinggi

P2O5 Bray I (ppm)

19,72

Rendah

P2O5 (ekstrak HCl 25%)

26,48

Rendah

K2O (ekstrak HCl 25%)

11,76

Rendah

K-dd (me/100 g)

0,98

Rendah

Al-dd (me/100 g)

0,60

Rendah

Ca-dd (me/100 g)

10,21

Sedang

Mg-dd (me/100 g)

1,67

Sedang

Na-dd (me/100 g)

1,69

Sedang

KTK (me/100 g)

17,91

Sedang

434,00

Sangat Tinggi

Fe (ppm)
*) Kriteria menurut Harjowigeno, 1992.

Beberapa sifat kimia tanah lainnya seperti kandungan C-organik, kadar Cadd, Mg-dd, dan KTK tergolong sedang. Kadar N-total tergolong rendah dan nisbah
C/N tergolong tinggi. Kadar P2O5 berdasarkan Bray I maupun dengan ekstrak
HCl 25% tergolong rendah. Kadar K2O (ekstrak HCl 25%) dan kadar K-dd juga
tergolong rendah, Sedangkan kadar Fe tergolong sangat tinggi. Berdasarkan hasil
analisis contoh tanah tersebut dan dikaitkan dengan pengelolaan hara spesifik
lokasi (PHSL) pada prinsip pengelolaan tanaman terpadu (PTT) padi sawah, maka
ditetapkan takaran untuk pemupukan P dan K yang semestinya diberikan pada
lahan pertanaman padi tersebut, yaitu masing-masing sebanyak 100 kg/ha SP36
dan 75 kg/ha KCl. Sedangkan pemberian pupuk N (urea) diaplikasikan sebanyak
50 kg/ha urea bersamaan dengan pemberian pupuk SP36 dan KCl. Sedangkan
pemberian N (urea) susulan berikutnya berdasarkan hasil pembacaan bagan warna
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daun (BWD). Dari hasil pengamatan tersebut, pemberian urea susulan dilakukan 3
kali lagi, masing-masing diaplikasikan sebanyak 50 kg/ha urea pada saat tanaman
berumur 21, 35, dan 49 HST.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan Tanaman
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil pengamatan tinggi tanaman
padi pada umur 35 HST untuk semua varietas yang diuji, baik terhadap VUG
(Logawa dan IR66) maupun terhadap VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) tidak
berbeda nyata pada masing-masing perlakuan umur dan jumlah bibit per rumpun
tanam (Tabel 2). Namun demikian, rataan tinggi tanaman berdasarkan perlakuan
umur dan jumlah bibit menunjukkan perbedaan nyata. Nilai rata- rata tinggi tanaman
dengan umur bibit 20 HSS, 3 batang/rumpun nyata lebih tinggi dibanding dengan
umur bibit 10 HSS, 1 batang/rumpun. Hal ini disebabkan dengan menanam bibit
yang lebih tua (20 HSS) tentu bibitnya lebih tinggi dibanding dengan umur bibit
yang lebih muda (10 HSS). Disamping itu, menanam bibit dengan jumlah yang
relatif lebih banyak (3 batang/rumpun) juga mendorong pertumbuhan tanaman
lebih tinggi dibanding dengan tanam 1 batang/rumpun. Hal ini disebabkan pada
jumlah bibit yang lebih banyak (3 batang/rumpun) tersebut masih terjadi kompetisi
inter spesies diantara tanaman padi, sedangkan yang ditanam 1 batang/rumpun
tidak terjadi kompetisi tersebut, sehingga lebih mendorong pertumbuhan kearah
samping atau memperbanyak jumlah anakan.
Menurut Gani (2002) penggunaan bibit tanaman padi umur muda
menyebabkan bibit tersebut lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan tumbuh,
mempunyai perakaran yang lebih baik dan dalam, sehingga lebih efektif
memanfaatkan hara dan dapat tumbuh lebih baik. Lebih lanjut Balitpa Sukamandi
(2003) juga melaporkan bahwa penggunaan bibit padi sawah umur muda (10–12
hari) akan mendorong pertumbuhan akar lebih dalam sehingga tanaman tahan
rebah dan tahan kekeringan.
Hal yang relatif sama dengan tinggi tanaman pada umur 35 HST tersebut
juga terlihat terhadap jumlah anakan. Data pada Tabel 2. juga menunjukkan bahwa
penggunaan bibit umur 20 HSS, 3 batang/rumpun dengan VUSG (Silugonggo
dan Inpari 1) maupun dengan VUG (Logawa dan IR66) memberikan jumlah
anakan yang nyata lebih banyak dibanding dengan penggunaan bibit umur 10
HSS, dengan jumlah bibit 1 batang/rumpun. Hal ini disebabkan bahwa sampai
dengan waktu pengamatan umur 35 HST penggunaan bibit sebanyak 3 batang/
rumpun tentu akan memberikan jumlah anakan yang lebih banyak dibanding
dengan penanaman bibit sebanyak 1 batang per rumpun. Sedangkan rata-rata
jumlah anakan untuk setiap kelompok varietas, baik VUG (Logawa dan IR66)
maupun VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) pada masing umur dan jumlah bibit
yang digunakan relatif tidak berbeda.
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Tabel 2. Pengaruh umur dan jumlah bibit per rumpun terhadap tinggi tanaman,
jumlah anakan dan pembacaan BWD (umur 35 HST) pada VUG dan
VUSG padi sawah di Sitiung, Kab. Dharmasraya, MH.2009
Perlakuan
Umur dan
Varietas
Jumlah bibit
10 HSS,1 batang Logawa

Rataan

Pertumbuhan tanaman
Jumlah anakan
Pembacaan BWD
(batang/m2)
171,2 b
3,67

IR66

38,5 b

163,2 b

3,54

Silugonggo
Inpari 1

39,3 ab
38,5 b

171,5 b
180,8 b

4,10
3,83

38,5 b

171,6 b

3,79

Logawa

42,9 a

212,8 a

3,55

IR66

43,7 a

202,4 a

3,75

Silugonggo
Inpari 1

43,3 a
41,2 ab
42,8 a

204,8 a
203,2 a
205,8 a

3,50
3,90
3,68

Rataan
20 HSS,3 batang

Tinggi tanaman
(cm)
37,7 b

Angka selajur diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT 5%.
Keterangan: VUG = Logawa dan IR66
VUSG = Silugonggo dan Inpari 1

Hasil pembacaan bagan warna daun (BWD) pada umur 35 HST menunjukkan
bahwa tidak terdapat perbedaan hasil pembacaan BWD antara VUG dan VUSG
dengan berbedanya umur dan jumlah bibit yang digunakan. Berdasarkan hasil
pembacaan BWD pada umur 35 HST tersebut, maka diperlukan pemberian pupuk
N (urea) susulan sebanyak 50 kg/ha. Hasil pengamatan yang sama juga terjadi
pada umur 21 HST dan 49 HST.
Perlakuan umur dan jumlah bibit menunjukkan bahwa rata-rata umur
berbunga dan umur panen dengan umur bibit 20 HSS 3 batang/rumpun lebih
cepat empat hari dibanding dengan penggunaan bibit umur 10 HSS 1 batang/
rumpun. Tetapi, bila umur tanaman dihitung sejak benih mulai disemaikan, maka
penggunaan bibit umur 10 HSS 1 batang/rumpun dapat mempercepat tanaman
berbunga, maupun panen, rata-rata 6 (enam) hari lebih cepat dibanding dengan
penggunaan bibit umur 20 HSS 3 batang/rumpun (Tabel 3). Gani (2002) dan
Dipertahorti (2003) melaporkan bahwa dengan menggunakan bibit yang muda
akan mempersingkat waktu stagnasi bibit di lapangan, sehingga umur berbunga
dan umur panen dapat lebih dipercepat dibanding dengan penggunaan bibit yang
lebih tua. Hal ini disebabkan penggunaan bibit dengan umur muda (10 HSS)
mempunyai tingkat adaptasi yang lebih cepat dibanding dengan yang lebih tua (20
HSS). Disamping itu, penggunaan bibit sebanyak 1 batang/rumpun memberikan
jumlah anakan yang relatif lebih homogen dibanding dengan menggunakan bibit
sebanyak 3 batang/rumpun, sehingga dengan tingkat keseragaman tanaman yang
relatif lebih baik tersebut menyebabkan umur berbunga dan panen juga relatif
lebih cepat dan lebih seragam.
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Sampai dengan pengamatan umur 35 HST tidak terdapat perbedaan yang
nyata terhadap tinggi tanaman antar VUG (Logawa dan IR66) dengan VUSG
(Silugonggo dan Inpari 1) untuk setiap umur dan jumlah bibit. Namun demikian,
hasil pengamatan tinggi tanaman pada saat panen menunjukkan perbedaan yang
nyata antar VUG maupun VUSG yang diuji. Data menunjukkan bahwa VUG
(Logawa dan IR66) cenderung lebih tinggi dibanding dengan VUSG (Silugonggo
dan Inpari 1) (Tabel 3). Perbedaan tinggi tanaman ini sangat terkait dengan sifat/
kharakteristik masing-masing varietas yang di uji tersebut. Sama halnya dengan
hasil pengamatan umur 35 HST, bahwa rata-rata tinggi tanaman padi yang ditanam
dengan umur bibit 20 HSS 3 batang/rumpun nyata lebih tinggi dibanding dengan
varietas padi yang ditanam dengan umur bibit 10 HSS 1 batang/rumpun. Hal
ini disebabkan pertanaman bibit yang lebih muda (10 HSS) sebanyak 1 batang/
rumpun memperlihatkan pertumbuhan yang cenderung melebar, terutama untuk
pembentukan anakan yang lebih banyak, sedangkan bila umur bibit yang lebih
tua (20 HSS, 3 batang/rumpun) memberikan pertumbuhan yang cenderung lebih
meninggi, karena populasi tanam yang lebih padat dibanding dengan bibit 1
batang. Disamping itu, pada saat tanam umur bibit yang lebih tua (20 HSS) juga
lebih tinggi dibanding dengan umur bibit muda (10 HSS).
Tabel 3. Pengaruh umur dan jumlah bibit per rumpun terhadap umur berbunga,
umur panen dan tinggi tanaman saat panen pada VUG dan VUSG padi
sawah di Sitiung, Kab. Dharmasraya, MH 2009
Perlakuan
Umur dan jumlah
Varietas
bibit
10 HSS,1 batang
Logawa

Rataan
20 HSS,3 batang

Rataan

Umur berbunga
(hari)

Umur panen
(hari)

Tinggi tanaman
saat panen (cm)

81

117

95,5 a

IR66

78

108

92,8 ab

Silugonggo
Inpari 1

73
75

100
102

81,4 c
86,3 b

76,7
77

107
113

89,8 B
98,2 a

IR66

75

104

93,2 ab

Silugonggo
Inpari 1

69
72

96
99

88,1 b
93,0 ab

73,2

103

93,1 A

Logawa

Angka selajur diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT 5%.

Komponen Hasil
Perbedaan umur dan jumlah bibit menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap
rataan jumlah butir per malai dan persentase gabah bernas, tetapi tidak berpengaruh
nyata terhadap jumlah malai dan bobot 1.000 butir. Namun demikian, penggunaan
bibit umur 20 HSS 3 batang/rumpun memberikan rataan jumlah butir per malai
VUG dan VUSG yang lebih tinggi dibanding dengan penggunaan bibit umur 10
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HSS 1 batang/rumpun. Data pada Tabel 4. menunjukkan bahwa penggunaan VUG
(Logawa dan IR66) cenderung meningkatkan jumlah malai per satuan luas tanam
dengan umur bibit 1 batang/rumpun, sedangkan penggunaan bibit yang lebih tua
(20 HSS, 3 batang/rumpun) mengurangi jumlah malai per satuan luas tanam.
Keadaan sebaliknya terlihat bila digunakan VUSG (Silugonggo dan Inpari 1). Hal
ini menunjukkan bahwa penggunaan VUG (Logawa dan IR66) lebih baik ditanam
dengan umur bibit yang lebih muda (10 HSS, 1 batang/rumpun). Sedangkan bila
digunakan VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) akan memberikan jumlah malai yang
banyak bila ditanam pada umur bibit 20 HSS, 3 batang/rumpun. Keadaan yang
relatif sama juga terlihat terhadap jumlah butir per malai.
Berdasarkan umur dan jumlah bibit yang digunakan terlihat bahwa
persentase gabah bernas tertinggi (85,2%) didapatkan dengan menggunakan bibit
umur 10 HSS 1 batang/rumpun dan berbeda nyata dibanding dengan penggunaan
bibit umur 20 HSS 3 batang/rumpun. Berdasarkan varietas yang digunakan
terlihat bahwa penggunaan VUG (Logawa dan IR66) cenderung memberikan
persentase gabah bernas yang lebih tinggi dengan penanaman bibit umur 10
HSS 1 batang/rumpun. Sedangkan penggunaan VUSG Silugonggo dan Inpari 1
juga menunjukkan persentase gabah bernas yang tinggi pada umur bibit 10 HSS
1 batang/rumpun, masing-masing 86,5% dengan VUSG Silugonggo dan 81,9%
dengan VUG Inpari 1. Musa (2001) juga melaporkan bahwa padi sawah tanam
pindah dengan bibit muda (umur 10–15 HSS) meningkatkan kualitas gabah yang
dihasilkan, dengan meningkatnya persentase gabah bernas dan bobot 1.000 butir.
Persentase gabah bernas terrendah (77,6%) terlihat pada VUSG Inpari 1 dengan
umur bibit 20 HSS 3 batang/rumpun. Lebih banyaknya jumlah malai dan jumlah
gabah per malai serta tingginya persentase gabah bernas dengan jumlah bibit <3
batang per rumpun disebabkan kurangnya kompetisi antar tanaman padi dalam
mendapatkan unsur hara dan cahaya, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih baik
dan memberikan keragaan komponen hasil yang baik (Gani 2002 dan Balitpa
Sukamandi 2003).
Perbedaan kombinasi umur dan jumlah bibit yang digunakan tidak
berpengaruh nyata terhadap nilai rataan bobot 1.000 butir. Lebih lanjut terlihat
pada setiap VUG (Logawa dan IR66) atau VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) yang
digunakan (Tabel 4). Data pada Tabel 4. menunjukkan bahwa masing-masing
varietas baik pada VUG (Logawa dan IR66) maupun pada VUSG (Silugonggo dan
Inpari 1) memperlihatkan bobot 1.000 butir yang berbeda. Dengan VUG Logawa
memberikan bobot 1.000 butir tertinggi (28,5 g), kemudian diikuti oleh VUSG
Inpari 1 (26,8 g), dan VUG IR66 (25,2 g), sedangkan bobot 1.000 butir terendah
pada VUSG Silugonggo. Dengan demikian, perbedaan bobot 1.000 butir ini lebih
ditentukan oleh sifat/karakteristik masing-masing varietas yang digunakan.
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Tabel 4. Pengaruh umur dan jumlah bibit per rumpun tanam terhadap komponen
hasil pada VUG dan VUSG padi sawah di Sitiung, Kab. Dharmasraya,
MH 2009
Perlakuan
Umur dan
Jumlah
Varietas
bibit
10 HSS,
Logawa
1 batang

IR66
Silugonggo
Inpari 1

Jumlah malai/
m2

Jumlah butir/
malai

Persentase
bernas

Bobot 1.000
butir (g)

286 a

102,3 b

87,0 a

28,5 a

264 ab

101,8 b

85,5 ab

26,2 bc

231 b
242 b

91,7 c
96,8 bc

86,5 a
81,9 b

25,2 c
26,8 b

257,8 A
249 b

98,2 B
106,5 ab

85,2 A
82,2 b

26,7 A
27,6 ab

Rataan
20 HSS,

Logawa

3 batang

IR66

240 b

113,8 a

80,3 bc

26,5 bc

Silugonggo
Inpari 1

283 a
278 a

101,3 b
98,5 bc

77,6 c
79,9 bc

25,7 bc
27,7 ab

262,5 A

105,0 A

80,0 B

26,9 A

Rataan

Angka selajur diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT 5%.

Hasil Gabah Kering
Perbedaan umur dan jumlah bibit yang digunakan tidak berpengaruh nyata
terhadap rata-rata hasil gabah kering (KA 14%) VUG (Logawa dan IR66) dan
VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) yang digunakan. Namun demikian, data pada
Tabel 5. menunjukkan bahwa penggunaan umur bibit 10 HSS 1 batang/rumpun
memberikan hasil yang lebih tinggi terhadap kedua VUG yang diuji, masing-masing
6,79 t/ha dengan VUG Logawa, dan 6,48 t/ha dengan VUG IR66. Tingginya hasil
gabah kering yang didapatkan, terutama disebabkan terdapatnya kontribusi yang
nyata dari beberapa komponen hasil seperti jumlah malai persatuan luas tanam,
persentase gabah bernas, dan bobot 1.000 butir (Tabel 4). Keadaan ini, sesuai
dengan tingkat hasil yang dicapai seperti yang telah dilaporkan oleh Gani (2002)
dan Balitpa Sukamandi (2003). Sebaliknya terjadi pada kedua VUSG yang diuji,
dimana kedua VUSG tersebut memberikan hasil yang tinggi dengan umur bibit 20
HSS 3 batang/rumpun, masing-masing 6,19 t/ha dengan VUSG Silugonggo dan
5,88 t/ha dengan VUSG Inpari 1.
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Tabel 5. Pengaruh umur dan jumlah bibit per rumpun terhadap hasil gabah kering
(KA 14%) pada VUG dan VUSG padi sawah di Sitiung, Kabupaten
Dharmasraya, MH 2009
Perlakuan
Umur dan Jumlah bibit
10 HSS,1 batang
Logawa

Rataan
20 HSS,3 batang

Varietas

Hasil Gabah pada KA 14%
(t/ha)
6,79 a

IR66

6,48 ab

Silugonggo
Inpari 1

4,58 d
4,92 cd

Logawa

5,69 A
5,47 bc

IR66

5,33 bc

Silugonggo
Inpari 1

6,19 ab
5,88 b

Rataan

5,72 A

Angka selajur diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DNMRT 5%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil pengkajian ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran
sebagai berikut:
Kesimpulan
1.

Penggunaan bibit umur 10 HSS 1 batang/rumpun meningkatkan jumlah malai
VUG (Logawa dan IR66) per satuan luas tanam. Sedangkan untuk VUSG
(Silugonggo dan Inpari 1) peningkatan jumlah malai per satuan luas tanam
dicapai dengan menggunakan bibit umur 20 HSS 3 batang/rumpun.

2.

Jumlah butir per malai cenderung lebih tinggi dengan menggunakan bibit umur
20 HSS 3 batang/rumpun, baik dengan VUG (Logawa dan IR66) maupun
VUSG (Silugonggo dan Inpari 1). Sedangkan persentase gabah bernas yang
tinggi didapatkan dengan menggunakan bibit umur 10 HSS 1 batang/rumpun
pada kedua VUG dan VUSG yang diuji.

3.

Berdasarkan umur benih yang digunakan, maka penggunaan bibit umur 10
HSS 1 batang/rumpun dapat mempersingkat waktu berbunga dan umur panen
rata-rata selama 6 hari dibanding dengan penggunaan bibit umur 20 HSS 3
batang/rumpun.

4.

Penggunaan VUG (Logawa dan IR66) dengan umur bibit 10 HSS 1 batang/
rumpun memberikan hasil yang tinggi, masing-masing 6,79 t/ha dengan VUG
Logawa, dan 6,48 t/ha dengan VUG IR66. Sedangkan penggunaan kedua
VUSG memberikan hasil yang tinggi dengan umur bibit 20 HSS 3 batang/
rumpun, masing-masing 6,19 t/ha dengan VUSG Silugonggo dan 5,88 t/ha
dengan VUSG Inpari 1.
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Saran
1.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal disarankan pengunaan kedua VUG
(Logawa dan IR66) ditanam dengan umur bibit muda (10 HSS 1 batang/
rumpun), sedangkan untuk kedua VUSG (Silugonggo dan Inpari 1) sebaiknya
menggunakan umur bibit 20 HSS 3 batang/rumpun.
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PENGARUH PUPUK HAYATI BIOBUS DALAM UPAYA PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS TANAMAN PADI
Tita Rustiati
Balai Besar Tanaman Padi Sukamandi
ABSTRACT
The Aspect Of Biofertilizer Biobus In Ingreasing Rice Productivity.
Biofertilizer Biobus is shaped granular type of fertilizer which is equipped with
three types of microbes are: Azotobacter, Azospirillum, and Aspergillus. Both
belong to the first microbial bacteria that can tie up N air freely (free living N
fixer). The third microbe is a fungus that can parse P is bound in soil particles.
Based on preliminary test results show that the use of biological fertilizers Biobus
with a dose of 75 kg/ha of inorganic fertilizer combined with 50% and 75% dose
recommendation can produce grain that is not significantly different from giving
100% dose recommendations. These preliminary results need to be established
again through field trials conducted in the Central Rice Research. Research on
MH 2008, using a randomized block design. The treatments include (a) without
the provision of fertilizer as a control, (b) provision of appropriate fertilizer
recommendation is the local fertilizer (300 kg/ha urea, 150 kg/ha SP36 and 50
kg/ha KCl), (c) 75% dosage of local recommendations + 75 kg/ha biofertilizer
Biobus (225 kg/ha urea, 112.5 kg/ha SP36, 37.5 kg/ha KCl + 75 kg/ha Biobus)
and (d) 50% dosage recommendations + 75 local biofertilizer Biobus kg /ha (150
kg/ha urea, 75 kg/ha SP36, 25 kg/ha KCl + 75 kg/ha Biobus). The results showed
that administration of biofertilizer Biobus as much as 75 kg/ha plus the provision
of inorganic fertilizers (urea, SP36 and KCl) 50% of the dosage recommendations
on the rice plant varieties capable of delivering grain yield Ciherang are not
significantly different with the provision of fertilizer in accordance with 100%
dose recommendations. Large decrease in the use of inorganic fertilizers reached
50% of the recommended or equivalent to saving the cost of using fertilizer to
Rp,410,000/ha/season, but should add biofertilizer Biobus by 75 kg/ha/season.
The growth of rice plants on biological fertilizer nutrient Biobus not experience
famine than the rice plants obtain nutrients from the fertilizer as recommended
(100% fertilizer recommendation) is characterized by the number of tillers, plant
height and leaf color levels are not significantly different statistically.
Key word : Biofertilizer Biobus, paddy
ABSTRAK
Pupuk hayati Biobus merupakan jenis pupuk berbentuk granuler yang dilengkapi
dengan tiga jenis mikroba yakni: Azotobacter, Azospirillum, dan Aspergillus.
Kedua mikroba pertama tergolong bakteri yang dapat menambat N udara secara
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bebas (free living N fixer). Mikroba ketiga adalah jamur yang dapat mengurai P yang
terikat dalam partikel tanah. Berdasar hasil uji pendahuluan menunjukkan bahwa
penggunaan pupuk hayati Biobus dengan takaran 75 kg/ha dikombinasikan dengan
pupuk anorganik 50% dan 75% dosis rekomendasi mampu menghasilkan gabah
yang tidak berbeda nyata dengan pemberian 100% takaran rekomendasi. Hasil
pendahuluan tersebut perlu dimantapkan lagi melalui uji lapang yang dilakukan
di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Penelitian pada MH 2008, menggunakan
rancangan acak kelompok. Perlakuan meliputi (a) tanpa pemberian pupuk sebagai
kontrol, (b) pemberian pupuk sesuai takaran rekomendasi pemupukan setempat
(300 kg/ha urea, 150 kg/ha SP36 dan 50 kg/ha KCl), (c) 75% takaran rekomendasi
setempat + 75 kg pupuk hayati Biobus/ha (225 kg/ha urea, 112,5 kg/ha SP36,
37,5 kg/ha KCl + 75 kg/ha Biobus) dan (d) 50% takaran rekomendasi setempat
+ 75 kg/ha pupuk hayati Biobus (150 kg/ha urea, 75 kg/ha SP36, 25 kg/ha KCl +
75 kg/ha Biobus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati
Biobus sebanyak 75 kg/ha ditambah pemberian pupuk anorganik (urea, SP36 dan
KCl) 50% dari dosis rekomendasi pada tanaman padi varietas Ciherang mampu
memberikan hasil gabah yang tidak berbeda nyata dengan pemberian pupuk
sesuai dengan 100% takaran rekomendasi. Besar penurunan penggunaan pupuk
anorganik mencapai 50% dari anjuran atau setara dengan penghematan biaya
penggunaan pupuk sampai Rp.410.000/ha/musim namun harus menambahkan
pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg/ha/musim. Pertumbuhan tanaman padi pada
pemberian pupuk hayati Biobus tidak mengalami kahat hara dibanding tanaman
padi yang memperoleh hara dari pupuk sesuai rekomendasi (100% rekomendasi
pemupukan) ditandai dengan jumlah anakan, tinggi tanaman dan tingkat warna
daun yang tidak berbeda nyata secara statistik.
PENDAHULUAN
Pupuk Biobus merupakan salah satu pupuk hayati yang potensial dikembangkan
untuk memperbaiki kesuburan tanah dan peningkatan hasil gabah. Hasil pengujian
pendahuluan dilaporkan bahwa penggunaan pupuk hayati Biobus dengan takaran
75 kg/ha dikombinasikan dengan pupuk kimia 50% dan 75% dari takaran
rekomendasi pemupukan mampu menghasilkan gabah yang tidak berbeda nyata
dibanding pemberian pupuk kimia 100%. Berdasar hasil tersebut menunjukkan
bahwa pupuk hayati Biobus mampu mensubstitusi pupuk kimia berkisar 25–50%.
Mengingat adanya masalah kelangkaan pupuk di beberapa daerah seperti yang
dilaporkan selama ini, penggunaan pupuk hayati Biobus diharapkan menjadi
sumber pupuk yang dapat dikembangkan guna peningkatan hasil gabah.
Sejumlah besar hara diperlukan oleh tanaman padi berasal dari tanah.
Namun suplai hara tersebut tidak mencukupi untuk mendapatkan kebutuhan hara
guna mencapai hasil tinggi (Dobermann and Fairhurst 2000). Oleh karena itu,
efisiensi penggunaan pupuk menjadi faktor penting untuk mengisi kekurangan
antara kebutuhan hara bagi tanaman dan suplai hara dari tanah. Rekomendasi
pemupukan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini didasarkan pula
pada kebutuhan hara tanaman, sumbangan hara berasal dari tanah dan target
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hasil gabah yang ingin dicapai. Dengan model rekomendasi pemupukan tersebut
diharapkan terjadi efisiensi penggunaan pupuk yang tinggi (Anonim 2006).
Banyak petani, khususnya tanaman pangan menggunakan pupuk tidak
rasional lagi terutama penggunaan pupuk urea. Kisaran penggunaan pupuk urea
sebanyak 100 kg/ha sampai 600 kg/ha, sedangkan penggunaan pupuk SP36 dan
KCl masing-masing 0–200 kg/ha setiap musim (Anonim 2006). Penggunaan
pupuk anorganik dengan takaran tinggi dan dilakukan secara terus menerus tanpa
pengembalian jerami padi ke sawah dapat menimbulkan pengaruh buruk pada
tanah terutama penurunan kemasaman tanah. Sebagai gambaran satu molekul urea
yang diberikan ke dalam tanah akan membentuk 4 atom hidrogen yang berpotensi
menurunkan pH tanah dengan reaksi sbb:
CO(NH2)2 + 2H2O
(NH4)2CO3
2 NH4+ + 3 O2
2 HNO2 + O2
CO (NH2)2 + 4 O2

(NH4)2CO3
2 NH4+ + CO322 HNO2 + 2 H+ + 2 H2O
2 NO2 - + 2 H+
2 NO3- + 4 H+ + CO32-

Suplai hara berasal dari tanah merupakan hara potensial yang belum
dimanfaatkan secara optimal. Pada tanaman padi sawah beririgasi, besar
sumbangan hara dari tanah berkisar 30–70 kg/ha N, 10–20 kg/ha P dan 50–100 kg/
ha K tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan kecocokan musim. Sementara
itu kebutuhan hara tanaman padi berkisar 44–87,5 kg/ha N, 7,5–15 kg/ha P dan
42,5–85 kg/ha K tergantung dari hasil gabah yang diperolehnya dengan kisaran
hasil gabah 2,5–5,0 t/ha (Dobermann and Fairhusrt 2000). Dengan demikian
secara potensial bila kesuburan tanah rendah maka suplai hara berasal dari tanah
mampu mencukupi sebanyak 68%, 75% dan 85% kebutuhan hara N, P dan K,
sedangkan bila tanah sangat subur maka hara tanah dapat mensuplai 80% N, 75%
P dan semua kebutuhan kalium. Namun demikian hara-hara tersebut dalam tanah
bukanlah hara yang siap tersedia bagi tanaman seperti hara berasal dari pupuk
anorganik namun perlu beberapa mekanisme untuk dapat diserap oleh tanaman.
Dengan demikian pemberian hara dari luar tanah masih diperlukan.
Pupuk organik dalam bentuk padat mempunyai kandungan hara dalam
jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kandungan hara pupuk
anorganik. Dengan demikian bila disetarakan dengan penggunaan pupuk anorganik
untuk takaran yang sama, maka diperlukan pupuk organik dalam jumlah besar.
Secara teoritis kebutuhan hara tanaman padi tidak mungkin terpenuhi bila hanya
menggunakan pupuk organik. Dengan demikian pemberian penggunaan pupuk
hayati dalam bentuk pupuk Biobus perlu dikombinasikan dengan pupuk anorganik
dalam upaya peningkatan hasil gabah .
Sampai saat ini anjuran untuk mencapai keseimbangan hara tanaman
diarahkan pada penambahan unsur hara yang dianggap kurang. Intensifikasi
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padi sawah di Jawa dengan pemupukan NPK pada takaran tinggi menyebabkan
terjadinya penumpukan P dalam tanah. Dalam kurun waktu 14 tahun dari tahun
1974 sampai 1988 luas lahan dengan status P tanah sedang-tinggi naik dari
1.755.800 menjadi 3.109.069 hektar yang berasal dari status P tanah rendah
(Adiningsih et al. 1989). Kemungkinan pertambahan status P tanah sedang ke
tinggi lebih banyak lagi pada tahun-tahun belakangan ini. Kandungan P dalam
tanah dengan status sedang–tinggi diperkirakan dapat menekan ketersediaan
unsur Zn dalam tanah yang pada akhirnya dapat menurunkan potensi tanah untuk
mendapatkan hasil gabah yang tinggi.
Akhir-akhir ini peningkatan produksi padi nasional mengalami pelandaian
(leveling off). Hal ini diduga karena tidak tepatnya perawatan dan pengelolaan
tanah. Penggunaan pupuk N dan P terus menerus dapat mempercepat pengurasan
hara lain seperti K, S dan Mg sehingga kandungan hara dalam tanah menjadi tidak
seimbang (Adiningsih et al. 1988). Pemberian N berlebih atau tidak seimbang
sedangkan P dan K rendah dapat menurunkan hasil gabah. Hal ini disebabkan
adanya daun yang tumpang tindih akibat pertumbuhan vegetatif yang pesat
menyebabkan terbentuknya anakan tidak produktif yang bersifat benalu bagi
tanaman padinya. Disamping itu bisa menimbulkan kerebahan sehingga dapat
meningkatkan jumlah gabah hampa ataupun penurunan kualitas butiran gabah.
Efisiensi pemupukan saat ini dirasakan masih rendah. Efisiensi penggunaan
pupuk N yang diberikan secara sebar (broadcast) ke permukaan tanah berkisar
30–40%, sedangkan pupuk P berkisar 20–30% dan pupuk K sebesar 30–40%
(Craswell et al. 1991). Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk,
khususnya pupuk N, dapat dilakukan dengan penggunaan bagan warna daun
maupun cara pemberian pupuk bertahap (split), mampu meningkatkan efisiensi
penggunaan pupuk menjadi 40% dari total pupuk N yang diberikan. Sementara
itu peningkatan efisiensi penggunaan pupuk P dilakukan dengan melihat peta
status P tanah ataupun hasil analisis tanah, demikian pula dengan pupuk K. Besar
penghematan penggunaan pupuk P dan K mencapai 50 kg/ha untuk masing-masing
penggunaan pupuk tersebut (Makarim et al. 2005). Penggunaan pupuk hayati
dapat juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Interaksi
penggunaan pupuk, penananam varietas padi unggul modern dan kecukupan air
irigasi mampu mendukung peningkatan hasil gabah sampai 75% (Fagi et al. 1996).
Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pupuk hayati Biobus terhadap
peningkatan hasil gabah padi sawah beririgasi sekaligus memberi informasi
kemungkinan kearah rekomendasi pemakaian pupuk tersebut.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilakukan di Instalasi Kebun Percobaan Sukamandi pada MH 2008
dengan jenis tanah Ultisol (Typic Kanhaplaquults), tipe iklim menurut Oldeman
kategori E dengan lama bulan basah 3 bulan dan bulan kering 4 bulan. Instalasi
kebun penelitian Balitpa di Sukamandi berada 15 m dari permukaan laut.
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Penelitian menggunakan rancangan acak blok (RBD), 6 ulangan. Perlakuan
takaran pemupukan yaitu :
A. Tanpa pemberian pupuk
B. Urea pril 300 kg/ha + SP36 150 kg/ha + KCl 50 kg/ha
C. Urea pril 225 kg/ha + SP36 112,5 kg/ha + KCl 37,5 kg/ha + 75 kg/ha Biobus
D. Urea pril 150 kg/ha + SP36 75 kg/ha + KCl 25 kg/ha + 75 kg/ha Biobus
Pupuk SP36 dan KCl diberikan sekaligus pada 7 hari setelah tanam (HST),
sedangkan pupuk hayati Biobus diberikan satu hari sebelum tanam dengan cara
pembenaman ke dalam tanah. Pupuk urea pril diberikan secara sebar (broadcast)
pada umur tanaman 7, 21 dan 42 hari setelah tanam (HST). Ukuran petak: 5 m x 6
m dengan pembatas petak berupa galengan dengan lebar 20–30 cm, tinggi 30 cm.
Padi varietas Ciherang ditanam pindah pada 15 hari setelah sebar dengan
sistem legowo 2 : 1 dengan jarak tanah 12,5 cm x 25 cm x 50 cm, satu bibit
per lubang tanam. Tanah diolah secara sempurna dengan bajak rotari tangan
(hand tractor). Data yang dikumpulkan antara lain analisis tanah sebelum
percobaan dengan mengambil sampel tanah sebanyak 15 tempat secara zig-zak
dan dikompositkan untuk dianalisis sifat kimia tanahnya. Perkembangan jumlah
anakan dan tinggi tanaman pada 7, 14, 21, 42, dan 63 HST dengan mengambil
sampel sebanyak 10 rumpun per petak. Pada waktu yang bersamaan juga diukur
tingkat kehijauan daun dengan alat klorofil meter. Hasil gabah diambil secara
keseluruhan per petak ukuran 5 m x 6 m, serta komponen hasil berupa jumlah
malai per rumpun, jumlah gabah per malai, persentase gabah isi dan bobot 1000
butir diambil dari 10 rumpun per petak. Analisis hara N, P dan K gabah dan jerami
untuk mengetahui besar serapan hara N, P dan K.
Serapan hara N, P dan K dihitung dengan rumus :
Serapan N = (hasil gabah x kandungan N gabah) + (hasil jerami x kandungan N jerami)
Serapan P = (hasil gabah x kandungan P gabah) + (hasil jerami x kandungan P jerami)
Serapan K = (hasil gabah x kandungan K gabah) + (hasil jerami x kandungan K jerami)
Hasil gabah dalam satuan kg dan hasil jerami dalam satuan kg juga. Sementara itu
efisiensi penggunaan pupuk dihitung :
(hasil gabah pemberian N – hasil gabah tanpa N)
Efisiensi penggunaan pupuk N = ----------------------------------------------------------------x 100%
Jumlah N yang diberikan (kg )
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Tanah Sebelum Penelitian Dan Air Irigasi
Hasil analisis tanah sebelum penelitian menunjukkan bahwa tanah di lokasi
percobaan mempunyai tingkat kesuburan tanah yang rendah. Hal ini ditunjukkan
dari kandungan N-total, C-organik, P-tersedia dan susunan kation yang rendah
(Tabel 1). Jenis tanah di lokasi percobaan adalah Ultisol dengan horizon penciri
epipedon okrik, terjadi penimbunan liat di horizon yang lebih bawah. Berdasar
atas susunan mineral liat, tanah ditempat percobaan terdominasi oleh mineral
liat kaolinit dengan tekstur tanah lempung liat berdebu dan kemasaman tanah
termasuk agak masam. Menurut Doberman dan Fairhurst (2000), tanah dengan
tingkat kesuburan rendah biasanya mempunyai kemampuan mensuplai hara N, P
dan K masing-masing 30 kg/ha, 10 kg/ha dan 50 kg/ha. Tanah dengan karakteristik
seperti ini perlu pengelolaan tanah yang lebih baik khususnya penambahan bahan
organik baik berupa kompos jerami ataupun pemberian pupuk kandang.
Tabel 1. Analisis tanah dan air irigasi sebelum penelitian, Sukamandi MH 2008
Karakteristik tanah
Tekstur tanah
Liat (%)
Debu (%)
Pasir (%)
pH H2O (1:2,5)
pH KCl (1:2,5)
N-total (%)
C-organik (%)
P-tersedia (ppm)
K-dd (me/100 g)
Ca-dd (me/100 g)
Mg-dd (me/100 g)
Na-dd (me/100 g)
KTK (me/100 g)
Air irigasi
NH4 (ppm)
NO3 (ppm)
PO4 (ppm)
K (ppm)
Ca (ppm)
Mg (ppm)

Nilai
40,7
52,9
6,4
5,3
4,3
0,18
1,01
1,50
0,15
6,12
1,46
0,31
15,7

Harkat
Klas tekstur :
Lempung liat berdebu

Metode analisis
Pipet

Agak masam

pH meter

Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Sedang
Rendah
Rendah
Sedang

Micro Kjeldahl
Walkey & Black
P-bray 1
NH4Oac pH 7
NH4Oac pH 7
NH4Oac pH 7
NH4Oac pH 7
NH4Oac pH 7

0,25
1,48
0,09
3,19
2,74
3,84

Hasil analisis air irigasi yang mengalir ke petakan menunjukkan adanya
pengkayaan hara yang cukup potensial. Bila diasumsikan bahwa kebutuhan air
irigasi untuk padi sawah sebesar 1000 mm/musim, maka besar pengkayaan hara
N sebanyak 2,5 kg/ha/musim NH4, 14,8 kg/ha/musim NO3; 0,9 kg/ha/musim PO4;
31,9 kg/ha/musim K; 27,4 kg/ha/musim Ca dan 38,4 kg/ha/musim Mg atau setara
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dengan 37,6 kg/ha/musim urea; 5,73 kg/ha/musim SP36, 63,8 kg/ha/musim KCl,
128 kg/ha/musim dolomit.
Hasil Gabah
Hasil analisis statistik menunjukkan perbedaan yang nyata diantara perlakuan
pemberian pupuk hayati Biobus (Tabel 2). Rata-rata hasil gabah varietas Ciherang
berkisar 5,39–9,02 t/ha termasuk tinggi. Berdasar deskripsi padi, varietas Ciherang
mempunyai potensi hasil sebesar 8,5 t/ha. Berdasar hal tersebut tampak bahwa
penggunaan pupuk hayati Biobus mampu memstimulasi varietas Ciherang untuk
mencapai bahkan melebihi potensi hasilnya.
Pemberian pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg/ha dikombinasikan dengan
pemberian pupuk NPK sebanyak 50% dari takaran rekomendasi memberikan
pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan hasil gabah yang diberi pupuk NPK
sesuai dengan takaran rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk
hayati Biobus mampu untuk menstimulasi hara-hara di dalam tanah menjadi
tersedia bagi tanaman padi. Keadaan ini cukup baik untuk budidaya padi yang
ramah lingkungan karena penggunaan pupuk anorganik dalam jangka panjang
apalagi dengan takaran yang cukup tinggi terbukti memberi dampak yang tidak
baik bagi lingkungan tanah seperti penurunan pH tanah, struktur tanah menjadi
lebih padat dan lain-lain.
Tabel 2. Hasil gabah pada perlakuan pemberian pupuk hayati Biobus, Sukamandi
MH 2008
Perlakuan

Hasil gabah kering giling ka 14% (t/ha)

A

5,39 a

B

9,02 b

C

8,47 b

D

8,53 b

CV (%)

13,4

Ket : Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%

Pemberian pupuk hayati Biobus mampu mensubstitusi pemakaian pupuk
sampai 50 % berarti terjadi efisiensi penggunaan pupuk yang cukup signifikan.
Komponen yang berperan dalam penurunan biaya saprodi tersebut meliputi
pengurangan penggunaan (1) urea sebanyak 150 kg (Rp.225.000), (2) SP36
sebanyak 75 kg (Rp.135.000), dan (3) KCl sebanyak 25 kg (Rp.50.000). Dengan
demikian apabila disetarakan antara penghematan saprodi pertanian dalam
hal ini pengurangan penggunaan pupuk NPK tunggal sebesar Rp.410.000 dan
penambahan biaya untuk pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg dengan harga
Rp.2.250/kg, maka diperoleh efisiensi biaya pupuk sebesar 29,4%.
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Pupuk hayati Biobus dilengkapi dengan tiga jenis mikroba yakni: Azotobacter,
Azospirillum, Aspergillus, dan jamur yang dapat mengurai P yang terikat dalam
partikel tanah. Setelah pupuk hayati diberikan ke dalam tanah, mikroorganisme
dalam pupuk tersebut aktif masuk ke dalam tanah sesuai fungsinya masingmasing. Dengan mekanisme tersebut, unsur hara yang sebelumnya tidak tersedia
akan menjadi bentuk tersedia bagi tanaman. Aspergillus sp. merupakan genus fungi
yang diketahui memiliki kemampuan tinggi dalam melarutkan fosfat (Goenadi
& Saraswati 1993; Narsian et al. 1995; Nahas 1996; Omar 1998; Goenadi et al.
1999; dan Santi et al. 2000). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santi et al.
(2000) diketahui bahwa asam sitrat, suatu metabolit primer yang dihasilkan oleh
A. niger memegang peran penting dalam pelarutan sumber P sukar larut. Secara
visual dari pertanaman yang diberi pupuk hayati menunjukkan warna daun yang
relatif lebih hijau dibanding tanpa pemberian pupuk hayati sejak awal tumbuh
sampai 63 hari setelah tanam dimana warna daun tersebut dimonitor dengan alat
klorofil meter.
Berdasar hasil gabah pada Tabel 2, dapat diketahui besar sumbangan hara N,
P dan K dari tanah. Menurut Dobermann and Fairhurst (2000) besar sumbangan
hara dari tanah dalam percobaan ini masing-masing sebesar 70,1 kg/ha N (setara
dengan 152 kg/ha urea), 12,4 kg/ha P (setara 78,9 kg/ha SP36) dan 70,1 kg/ha K
(setara 140,2 kg/ha KCl). Bila rata-rata hasil gabah varietas Ciherang secara umum
sebesar 7,85 t/ha, maka besar sumbangan hara dari tanah mampu mencukupi
kebutuhan N, P, dan K bagi tanaman padi masing-masing sebesar 50,9%, 52,6%
dan 52,5%. Kekurangan hara N, P dan K untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi
diperoleh dari penambahan pupuk anorganik maupun pupuk hayati yang mampu
untuk menjadikan hara-hara tidak tersedia di dalam tanah menjadi hara tersedia
bagi tanaman. Menurut Dobermann and Fairhurst (2000) setiap ton gabah yang
dihasilkan tanaman padi memerlukan hara N, P dan K masing-masing sebanyak
17,5 kg N, 3 kg P dan 17 kg K. Berdasar hal tersebut tampaknya pemberian pupuk
hayati Biobus sangat bagus untuk diberikan pada tanah-tanah dengan kesuburan
yang rendah seperti tanah di lokasi penelitian di Sukamandi.
Komponen Hasil
Komponen hasil yang diamati dari jumlah malai per rumpun, jumlah gabah
per malai, persentase gabah isi dan bobot 1000 butir tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata antar perlakuan pemberian pupuk sesuai takaran rekomendasi dan
pemberian pupuk hayati Biobust kecuali dibanding tanpa pemberiuan pupuk
(Tabel 3).
Jumlah malai per rumpun berkisar 9,3 (tanpa pemberian pupuk) sampai
13,2 (50% pupuk rekomendasi ditambah 75 kg pupuk hayati Biobus) yang mana
tergolong normal. Jumlah gabah per malai berkisar 133–161 bulir tergolong
wajar. Tampak pada Tabel 3, pemberian pupuk mempengaruhi pembentukan
bulir dimana semakin tinggi takaran pupuk yang digunakan semakin banyak bulir
gabah/malainya.
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Persentase gabah isi pada perlakuan tanpa pemberian pupuk menghasilkan
persentase gabah tertinggi walaupun secara statistik tidak berbeda nyata dibanding
pemberian pupuk sesuai rekomendasi ataupun pemberian pupuk hayati Biobus.
Sementara itu bobot 1000 butir tidak menunjukkan perbedaan yang nyata baik tanpa
pemberian pupuk maupun adanya pemberian pupuk. Bobot 1000 butir bersifat
genetik yang tidak dipengaruhi oleh adanya pemupukan. Menurut Dobermann and
Fairhurst (2000) untuk menghasilkan gabah sebanyak 8 t/ha diperlukan komponen
hasil tertentu dimana banyaknya malai per rumpun sebanyak 15–24 tergantung
jarak tanam yang digunakan atau 12 bila menggunakan cara tanam legowo 2:1,
jumlah gabah per malai sebanyak 100 bulir, persentase gabah isi sebesar 90% dan
bobot 1000 bulir sebesar 23 gram. Berdasar pernyataan di atas wajar bila ratarata hasil gabah pada perlakuan pemberian pupuk N, P dan K sesuai rekomendasi
mencapai 9,02 t/ha maupun pemberian pupuk hayati Biobus mencapai rata-rata
8,47–8,53 t/ha.
Tabel 3. Komponen hasil gabah pada perlakuan pemberian pupuk hayati Biobus,
Sukamandi MH 2008
Perlakuan

Komponen hasil gabah
Jumlah gabah Persentase gabah Bobot 1000 butir
per malai
isi
gabah isi (g)
133 a
90,7 a
24,3 a

A

Jumlah malai
per rumpun
9,3 a

B

12,7 b

161 b

86,3 a

25,1 a

C

12,7 b

158 b

86,5 a

25,0 a

D
CV (%)

13,2 b
9,4

159 b
8,4

89,5 a
6,8

25,2 a
3,2

Ket : Angka-angka dalam tiap kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda
nyata pada taraf uji DMRT 5%

Jumlah Anakan dan Tinggi Tanaman
Jumlah anakan menunjukkan perbedaan yang nyata pada perlakuan
pemberian pupuk hayati Biobus pada 42 HST, 63 HST dan waktu menjelang panen,
kecuali pada 14 HST bila dibandingkan dengan tanpa pemberian pupuk (kontrol).
Namun demikian, pada pemberian pupuk sesuai dengan rekomendasi tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata dalam hal jumlah anakan dibanding 50% dan
75% pemberian pupuk rekomendasi ditambah 75 kg/ha hayati Biobus (Tabel 4).
Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati Biobus mampu mensuplai
hara yang diperlukan tanaman padi guna pembentukan anakan dalam jumlah yang
memadai untuk tumbuh normal seperti halnya pemberian pupuk sesuai dengan
takaran rekomendasi. Rata-rata jumlah anakan padi varietas Ciherang berkisar 9,3
per rumpun (tanpa pemberian pupuk) sampai 13,2 per rumpun (65,5 kg/ha N, 27
kg/ha P2O5, 15 kg/ha K2O + 75 kg/ha Biobus). Dalam kondisi normal, varietas
Ciherang mempunyai anakan berkisar 14–17 per rumpun. Jumlah anakan yang
lebih rendah dalam penelitian ini dibanding normalnya disebabkan cara tanam
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yang digunakan adalah tanam legowo 2:1 dimana populasi tanaman mencapai 213
ribu rumpun/hektar atau 33 % lebih tinggi daripada cara tanam tegel 25 cm x 25
cm. Oleh karena populasi lebih banyak maka persaingan dalam hal mendapatkan
hara untuk pertumbuhan tanaman semakin besar sehingga pembentukan anakan
yang terjadi semakin berkurang.
Berdasarkan Tabel 4, diperkirakan Azospirillum sp. dan Azotobacter sp.
sebagai bahan aktif pupuk hayati Biobus bekerja efektif menambat nitrogen
secara non simbiotik. Penambatan N2 dengan bantuan mikroorganisme tanah telah
lama dikenal, bahkan telah banyak dimanfaatkan dalam praktek pertanian dan
perkebunan di Indonesia. Dari beberapa hasil penelitian di lapang telah banyak
dilaporkan bahwa bakteri penambat-N bukan pensimbiosis seperti Azospirillum
sp dan Azotobacter sp terbukti efektif untuk meningkatkan produktivitas
tanaman pangan dan perkebunan (Isherwood 2000; Okon & Labandera-Gonzales
1994; Goenadi et al. 1995). Nitrogen banyak diperlukan tanaman untuk proses
pembentukan anakan dan tumbuh kembang tanaman seperti halnya tinggi
tanaman. Seperti halnya jumlah anakan, tinggi tanaman berbeda secara nyata
pada umur tanaman 42 HST sampai menjelang panen dibanding tanpa pemberian
pupuk, namun tidak berbeda nyata diantara perlakuan pemberian pupuk NPK dan
pemberian pupuk hayati Biobus (Tabel 5).
Berdasar Tabel 5, diperkirakan hara yang cukup banyak disuplai dari pupuk
hayati Biobus adalah nitrogen. Hal ini disebabkan nitrogen banyak diperlukan
tanaman untuk proses pembentukan anakan dan tumbuh kembang tanaman seperti
halnya tinggi tanaman.
Rata-rata tinggi tanaman varietas Ciherang dalam penelitian ini berkisar
96,2 cm (tanpa pemberian pupuk)–114,9 cm (135 kg/ha N + 54 kg/ha P2O5 + 30
kg/ha K2O + 75 kg/ha Biobus). Tinggi tanaman dalam hal ini termasuk normal
artinya tanaman tidak mengalami gangguan pertumbuhan seperti kerdil. Berdasar
hal tersebut tampak bahwa pemberian pupuk hayati Biobus mampu untuk
memberikan pertumbuhan yang normal dibanding pemberian pupuk rekomendasi.
Penurunan pemakaian pupuk dapat mencapai 50% dibanding pemberian pupuk
rekomendasi yang mana merupakan penghematan penggunaan pupuk anorganik
yang cukup nyata. Hal ini didukung pula dengan pengamatan tingkat hijau daun
yang dimonitor dengan alat klorofil meter (Tabel 6).
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Tabel 4. Jumlah anakan pada berbagai perlakuan pemberian pupuk hayati
Biobus, Sukamandi MH 2008
Perlakuan

Jumlah anakan pada umur (perumpun)
42 HST
63 HST
14,2 a
10,1 a

A

14 HST
7,5 a

Panen
9,3 a

B

7,1 a

19,3 b

12,4 b

12,7 b

C

7,8 a

19,5 b

12,5 b

12,7 b

D
CV (%)

7,8 a
9,0

19,8 b
5,6

13,1 b
8,3

13,2 b
9,4

Ket : Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama berati tidak berbeda nyata
pada taraf uji DMRT 5%

Tabel 5. Tinggi tanaman pada berbagai perlakuan pemberian pupuk hayati
Biobus, Sukamandi MH 2008
Perlakuan
A
B
C
D
CV (%)

14 HST
30,6 a
33,7 c
32,1 bc
31,4 ab
4,4

Tinggi tanaman pada umur (cm)
42 HST
63 HST
36,8 a
78,3 a
68,7 c
106,6 b
66,1 b
103,4 c
64,9 b
99,0 b
2,2
2,7

Panen
96,2 a
114,9 c
113,6 c
109,9 b
3,2

Ket : Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama berati tidak berbeda nyata
pada taraf uji DMRT 5%

Tingkat Kehijauan Warna Daun
Tingkat kehijauan warna daun dimonitor dengan alat klorofil meter SPAD
Minolta 520. Berdasar monitoring kehijauan daun yang menggambarkan banyak/
sedikitnya kandungan klorofil daun dapat diketahui apakah tanaman mengalami
kahat (defisiensi) hara N atau tidak kahat. Bila pembacaan alat menunjukkan
angka <35 tanaman padi mengalami kahat hara N sehingga tanaman padi harus
segera diberi pupuk N. Untuk level target hasil maksimum, konsentrasi hara N
pada daun yang sudah berkembang penuh harus dipertahankan sama atau lebih
tinggi daripada 1,4 g/m2 N (diekspresikan pada dasar luas daun) (Dobermann and
Fairhurst 2000). Daun-daun dengan N pada level kritis ini ditunjukkan pada level
SPAD 35. Berdasar monitoring tingkat hijau daun dengan SPAD 520 sejak 14 hari
setelah tanam sampai umur 63 HST (fase bunting) menunjukkan tanaman padi
tidak mengalami kahat hara N kecuali pada perlakuan tanpa pemberian pupuk
(Tabel 6).
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Tabel 6. Tingkat hijau daun pada berbagai perlakuan pemberian pupuk hayati
Biobus, Sukamandi MH 2008
Perlakuan

14 HST

42 HST

63 HST

Tanpa pemberian pupuk

35,5 a

33,1 a

35,9 a

Urea pril 300 kg/ha + SP36 150 kg/ha + KCl 50 kg/
ha

41,0 b

36,9 b

41,2 b

Urea pril 225 kg/ha + SP36 112,5 kg/ha + KCl 37,5
kg/ha + 75 kg/ha Biobus

40,9 b

37,1 b

40,8 b

Urea pril 150 kg/ha + SP36 75 kg/ha + KCl 25 kg/ha
+ 75 kg/ha Biobus

40,5 b

37,0 b

40,5 b

1,6

2,8

2,3

CV (%)

Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf uji DMRT 5%.

Perlakuan pemberian pupuk takaran rekomendasi (pemberian urea sebanyak
300 kg/ha, SP36 sebanyak 150 kg/ha dan KCl sebanyak 50 kg/ha) menunjukkan
tingkat hijau daun yang lebih tinggi daripada perlakuan pemberian 50% takaran
rekomendasi ditambah 75 kg pupuk hayati Biobus ataupun 75% takaran
rekomendasi ditambah 75 kg pupuk hayati Biobus, walaupun secara statistik tidak
berbeda nyata. Keadaan hal tersebut wajar karena hara N, P dan K yang diberikan
sangat berbeda dalam hal banyak (kuantitas). Berdasar hal tersebut tampak bahwa
pemberian pupuk hayati Biobus mampu mensubstitusi hara yang diperlukan
tanaman padi untuk tumbuh normal seperti halnya tanaman padi yang disuplai
hara secara normal.
Serapan Hara
Serapan hara N, P dan K pada berbagai perlakuan pemberian pupuk Biobus
secara statistik berbeda nyata diantara perlakuan (Tabel 7). Serapan hara N
berkisar 80,08 kg/ha (tanpa pemberian pupuk) sampai 150,90 kg/ha (pemberian
pupuk sesuai dengan takaran rekomendasi). Menurut Dobermann dan Fairhurst
(2000) tanaman padi memerlukan hara N sebanyak 17,5 kg untuk menghasilkan 1
(satu) ton gabah. Berdasar pernyataan tersebut bila hasil gabah rata-rata 7,85 t/ha,
maka besar serapan hara N sebanyak 137,4 kg/ha. Dengan demikian serapan hara
N dalam percobaan ini masih tergolong normal. Semakin banyak takaran pupuk N
yang diberikan ke tanaman, semakin banyak pula hara N terserap tanaman. Pada
perlakuan tanpa pemberian hara N, ternyata tanaman mampu untuk menyerap N
sebanyak 80,08 kg/ha, hal ini mengindikasikan bahwa sumbangan hara N dari
tanah cukup potensial untuk memenuhi kebutuhan N tanaman.
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Tabel 7. Serapan hara N, P, dan K pada pemberian pupuk hayati Biobus,
Sukamandi MH 2008
Serapan hara
N (kg/ha)

Serapan hara
P (kg/ha)

Serapan hara
K (kg/ha)

Tanpa pemberian pupuk

80,08 a

13,61 a

62,77 a

Urea pril 300 kg/ha + SP36 150 kg/ha + KCl
50 kg/ha

150,90 c

25,18 c

117,54 b

Urea pril 225 kg/ha + SP36 112,5 kg/ha + KCl
37,5 kg/ha + 75 kg Biobust/ha

131,93 b

20,47 b

116,43 b

Urea pril 150 kg/ha + SP-36 75 kg/ha + KCl 25
kg/ha + 75 kg Biobust/ha

135,01 b

19,29 b

113,11 b

9,8

10.6

8.8

Perlakuan

CV (%)

Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf uji DMRT 5%.

Serapan hara P berkisar 13,61 kg/ha (tanpa pemberian pupuk) sampai 25,18
kg/ha (Pemberian pupuk sesuai rekomendasi), termasuk kategori normal. Menurut
Dobermann dan Fairhurst (2000) setiap ton gabah yang dihasilkan, tanaman padi
memerlukan 3 kg P, dengan demikian bila rata-rata hasil gabah sebesar 7,85 t/ha
maka besar serapan hara P sebanyak 23,55 kg/ha P. Sementara itu serapan hara K
berkisar 62,77 kg/ha (tanpa pemberian pupuk)–117,54 kg/ha (pemberian pupuk
sesuai dosis rekomendasi). Serapan hara K untuk perlakuan pemberian pupuk
tidak berbeda nyata, hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati Biobus
mampu mensuplai hara kalium untuk memenuhi kebutuhan hara K tanaman.
Efisiensi Penggunaan Pupuk :
Efisiensi penggunaan pupuk ditujukan untuk mengetahui besarnya
peningkatan hasil gabah yang dapat diperoleh setiap kg pupuk diberikan.
Efisiensi penggunaan pupuk N secara statistik berbeda nyata (Tabel 8). Efisiensi
penggunaan pupuk berkisar 26,9 kg gabah/kg N (pemberian pupuk sesuai takaran
rekomendasi) sampai 46,5 kg gabah/kg N (pemberian 50% takaran pupuk sesuai
rekomendasi + 75 kg/ha Biobus). Menurut Dobermann dan Fairhurst (2000)
efisiensi penggunaan pupuk N berkisar 32–58 kg gabah/kg N, dengan rata-rata
44 kg gabah/kg N. Berdasar hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian pupuk
hayati Biobus mampu memperbaiki efisiensi
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Tabel 8. Efisiensi penggunaan pupuk N, P dan K pada pemberian pupuk hayati
Biobus, Sukamandi MH 2008
Efisiensi
penggunaan
pupuk N (kg
gabah/kg N)

Efisiensi
penggunaan
pupuk P (kg
gabah/kg P)

Efisiensi
penggunaan
pupuk K (kg
gabah/kg K)

-

-

-

Urea pril 300 kg/ha + SP36 150 kg/ha + KCl
50 kg/ha

26,9 a

67,3 a

121,1 a

Urea pril 225 kg/ha + SP36 112,5 kg/ha + KCl
37,5 kg/ha + 75 kg/ha Biobust

30,4 a

68,4. a

228,0 b

Urea pril 150 kg/ha + SP36 75 kg/ha + KCl 25
kg/ha + 75 kg/ha Biobust

46,5 b

116,8 b

348,5 c

13,2

11,4

10,6

Perlakuan

Tanpa pemberian pupuk

CV (%)

Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf uji DMRT 5%.

Penggunaan pupuk N sehingga setiap N dari pupuk anorganik (urea) yang
diberikan mampu memberikan tambahan hasil gabah sebesar 46,6 kg untuk
pemberian 50% dari takaran rekomendasi, sedangkan bila pupuk yang digunakan
75% dari takaran rekomendasi maka setiap kg N dari pupuk urea yang digunakan
menghasilkan tambahan peningkatan hasil gabah sebesar 30,4 kg. Semakin rendah
pemberian N nya, dengan adanya penambahan pupuk hayati Biobus menjadi
semakin tinggi penambahan hasil gabahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa
pemberian pupuk hayati Biobus mampu menstimulasi penyerapan hara N baik
dari pupuk maupun tanah.
Efisiensi penggunaan pupuk P mempunyai kecenderungan yang sama
dengan efisiensi penggunaan pupuk K. Besar efisiensi penggunaan pupuk P
berkisar 67,25 kg gabah/kg (100% takaran rekomendasi) sampai 116,8 kg gabah/
kg yang diberikan (50% takaran rekomendasi). Berdasar hal tersebut tampak
bahwa pemberian pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg/ha mampu menstimulasi
penyerapan P oleh tanaman sehingga terjadi penambahan hasil gabah yang cukup
tinggi. Hal tersebut terlihat dalam Tabel 8 bahwa pengurangan pemberian pupuk
P sampai 75% namun ada penambahan pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg/ha
diperoleh tambahan hasil gabah yang secara statistic berbeda nyata dibanding
100% takaran pupuk.
Efisiensi penggunaan pupuk K berkisar 121,1 kg gabah/kg yang diberikan
(100% takaran pupuk)–348,5 kg gabah/kg yang diberikan (50% takaran pupuk)
dimana secara statistik berbeda nyata diantara perlakuan pemberian pupuk.
Berdasar hal tersebut tampak bahwa semakin rendah hara K yang diberikan
semakin tinggi gabah yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
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pupuk hayati Biobus mampu menstimulasi penyerapan hara K yang diperlukan
tanaman sehingga tanaman mampu menghasilkan gabah yang tinggi. Hara kalium
dalam larutan tanah berada pada keadaan kesetimbangan antara kalium tersedia,
dan kalium tidak tersedia bagi tanaman. Adanya cendawan dalam pupuk hayati
Biobus diduga mampu menstimulasi kalium tidak tersedia menjadi tersedia bagi
tanaman. Hal ini ditunjukkan dari perlakuan pemberian pupuk 50% dari takaran
rekomendasi yang mampu menghasilkan tambahan hasil gabah yang tinggi
Analisis Tanah Setelah Penelitian :
Hasil analisis tanah setelah penelitian menunjukkan bahwa kandungan N
total secara statistik berbeda nyata diantara perlakuan. Kandungan N total berkisar
dari 0,129% (tanpa pemberian pupuk)–0,148% (pemberian pupuk sesuai takaran
rekomendasi). Namun demikan, pemberian pupuk 50% dan 75% dari takaran
rekomendasi ditambah 75 kg pupuk hayati Biobus diperoleh data bahwa kandungan
N total tanah tidak berbeda nyata dengan pemberian N sesuai takaran rekomendasi
(Tabel 9). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati Biobus mampu
mempertahankan kandungan N tanah pada kondisi yang sama dengan pemberian
N sesuai rekomendasi. Bila dibandingkan dengan hasil analisis tanah sebelum
percobaan tampak terjadi penurunan kandungan N, dimana kandungan N sebelum
penelitian sebesar 0,18%.
Kandungan P tersedia setelah penelitian secara statistik berbeda nyata
diantara perlakuan. Kandungan P tersedia berkisar 1,817 ppm (tanpa pemberian
pupuk)–3,380 ppm (pemberian pupuk sesuai takaran rekomendasi). Kandungan
P-tersedia pada pemberian pupuk takaran pupuk 75% rekomendasi ditambah
75 kg pupuk hayati Biobus maupun pemberian pupuk takaran 50% ditambah
pupuk hayati Biobus 75 kg/ha tidak berbeda nyata dengan pemberian takaran
pupuk sesuai rekomendasi. Kandungan P tersedia setelah percobaan lebih tinggi
dibanding sebelum percobaan yaitu 1,50 ppm.
Kalium dapat dipertukarkan berkisar 0,10 me/100 g (tanpa pemberian
pupuk) sampai 136 me/100 g dan secara statistik berbeda nyata diantara perlakuan
pemberian pupuk. Rata-rata kalium dapat dipertukarkan setelah penelitian
meningkat dibanding sebelum penelitian yaitu 0,15 me/100 g. Berdasar hal tersebut
tampak bahwa pemberian pupuk hayati Biobus mampu menambah konsentrasi
kalium dapat dipertukarkan di dalam tanah yang mana tersedia bagi tanaman padi.
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Tabel 9. Kandungan hara N, P dan K setelah penelitian pada berbagai perlakuan
pemberian puupk dan pemberian pupuk hayati Biobus, Sukamandi MH
2008
N-total (%)

P-tersedia
(ppm)

K-dapat
dipertukarkan
(me/100 g)

Tanpa pemberian pupuk

0,129 a

1,817 a

0,100 a

Urea pril 300 kg/ha + SP36 150 kg/ha + KCl
50 kg/ha

0,148 b

3,380 b

0,136 b

Urea pril 225 kg/ha + SP36 112,5 kg/ha + KCl
37,5 kg/ha + 75 kg/ha Biobust

0,143ab

2,445 ab

0,136 b

Urea pril 150 kg/ha + SP36 75 kg/ha + KCl 25
kg/ha + 75 kg/ha Biobust

0,133 ab

2,349 ab

0,116 a

5,3

10,4

11,1

Perlakuan

CV (%)

Angka-angka dalam kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf uji DMRT 5%.

KESIMPULAN
1.

Pemberian pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg/ha ditambah pemberian
pupuk anorganik (urea, SP36 dan KCl) minimal 50% dari dosis rekomendasi
pada tanaman padi varietas Ciherang mampu memberikan hasil gabah yang
tidak berbeda nyata dengan pemberian pupuk sesuai dengan 100% takaran
rekomendasi.

2.

Besar penurunan penggunaan pupuk anorganik 50% dari anjuran atau setara
dengan penghematan biaya penggunaan pupuk sampai Rp.410.000/ha/musim.
Namun demikian untuk memperoleh hasil yang setara harus menambahkan
pupuk hayati Biobus sebanyak 75 kg/ha/musim.

3.

Pertumbuhan tanaman padi pada pemberian pupuk hayati Biobus tidak
mengalami kahat hara dibanding tanaman padi yang memperoleh hara dari
pupuk sesuai rekomendasi ditandai dengan jumlah anakan, tinggi tanaman
dan tingkat warna daun yang tidak berbeda nyata secara statistik.
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UPAYA PENINGKATAN HASIL PADI RAWA LEBAK MELALUI
PENDEKATAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU
Agus Guswara dan Widyantoro
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi
ABSTRACT
The Effort to Improve Tidal Swamp Rice Used ICM (Integrated crop
Management). Most of tidal swamp in South Sumatera applicated local variety
combine with conventional technology, so that the productivity still low. The new
improvement rice variety for tidal swamp is amust to improve rice productivity.
The research conducted in Sako Vilage, Rambutan Sub District, Ogan Komering
Ilir South Sumatera on dry season (2008). The objectives was to find an alternative
technology to improve rice productivity. The research conducted on demontration
plot (2 ha) and planted 10 varieties with ICM. The average yield by using ICM
reach 4.5 t/ha or increase to 87.50% compred with farmer method (2.4 t/ha). Net
profit on ICM of tidal swamp rice was Rp.5,103,000/ha with B/C ratio 1.31.
Farmer method only gave net profit Rp.1,530,000 with B/C ratio 0.47.
Keywords: Tidal swamp, ICM, farmer.
ABSTRAK
Petani padi rawa lebak Sumatera Selatan kebanyakan masih menggunakan
varietas lokal yang bersumber dari benih sendiri dengan teknologi konvensional
yang dilakukan secara turun temurun, akibatnya hasil panen rendah. Pembentukan
varietas unggul baru rawa lebak menjadi keharusan untuk dapat mempercepat
transfer teknologi dan meningkatkan produksi padi. Penelitian dilaksanakan di
Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada
MK 2008 dan bertujuan untuk mendapatkan alternatif teknologi yang sinerjis
dan dinamis di dalam meningkatkan hasil padi yang berkesinambungan baik di
lahan rawa pasang surut maupun di lahan rawa lebak. Penelitian diawali dengan
kajian kebutuhan dan peluang (KKP) untuk mengetahui semua permasalahan padi
rawa lebak di tingkat petani serta kemungkinan pengembangannya. Selanjutnya
dilakukan pemecahan masalah dengan menempatkan petani sebagai unsur
utama atau yang akan memecahkan permasalahan padi rawa lebak di daerahnya
sedangkan penyuluh dan peneliti hanya sebagai fasilitator saja. Berdasarkan
hasil KKP diketahui bahwa permasalahan benih berkualitas dan varietas unggul
baru menempati urutan prioritas yang harus segera dilaksanakan, selanjutnya
pemupukan spesifik, pengelolaan gulma dan air menjadi urutan penyelesaian
prioritas selanjutnya. Hasil kesepakatan dengan kelompok tani akhirnya
bersepakat untuk mengadakan demontrasi plot seluas 2,0 ha dan menanam 10
varietas dengan pendekatan budidaya pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yang
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akan dikaji dan dievaluasi bersama dengan kelompok tani, penyuluh, dan peneliti
selama kegiatan berlangsung. Rata-rata hasil gabah PTT padi rawa lebak 4,50 t/ha
atau meningkat 87,50% dibandingkan dengan cara petani yang hanya memperoleh
2,40 t/ha. Keuntungan bersih usahatani PTT padi rawa lebak Rp.5.103.000/ha
dengan B/C ratio 1,31 sedangkan cara petani hanya memberikan keuntungan
sebesar Rp.1.530.500/ha dengan B/C ratio 0,47.
Kata kunci: Rawa lebak, PTT, petani.
PENDAHULUAN
Luas lahan rawa di Indonesia ada sekitar 33,5 juta ha. Sekitar 20,2 juta ha
merupakan lahan pasang surut yang terdiri dari 10% lahan potensial, 33% lahan
sulfat masam, 55% lahan gambut dan 2% lahan salin. Sedangkan lahan rawa lebak
ada 13,28 juta yang terdiri dari 31,4% lahan lebak dangkal, 45,7% lahan lebak
tengahan dan 22,9% lahan lebak dalam (Direktorat Rawa 1986). Lahan pasang
surut selalu dipengaruhi oleh naik turunnya air pasang laut sedangkan lahan
rawa lebak dipengaruhi oleh akumulasi genangan air di musim hujan. Lahan
rawa lebak tergenang pada musim hujan dan biasanya surut di musim kemarau,
potensi lahan ini cukup luas untuk usaha pertanian, khususnya usahatani padi.
Petani tradisional di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi
Selatan yang sudah sangat lama mengelola lahan rawa di sepanjang pantai pulau
Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah mahir mengusahakan lahan ini secara
konvensional namun produktif, khususnya untuk menanam padi sawah dan kelapa
(Swamps II 1993).
Widjaja Adhi et al. 1992 menggolongkan rawa non pasangsurut atau rawa
lebak menjadi 3 golongan, yaitu lebak pematang/dangkal, lebak tengah dan lebak
dalam. Lebak pematang mempunyai topografi relatif tinggi di pinggiran sungai. Di
musim hujan, tinggi genangan air dangkal <50 cm dengan masa genangan relatif
singkat, yaitu <3 bulan. Lebak tengah mempunyai topografi agak rendah, letaknya
lebih jauh dari sungai, di musim hujan genangan air lebih dalam, yaitu 50–100 cm,
dengan waktu genangan agak lama, 3–6 bulan. Lebak dalam mempunyai genangan
air >100 cm, topografi dalam dan paling jauh dari sungai, masa genangan air lebih
dari 6 bulan, atau tergenang sepanjang tahun. Lahan rawa dangkal umumnya
ditanami padi dengan kendala kesuburan tanah rendah, dan pada cekungan sering
mengalami keracunan besi.
Guna mengantisipasi lahan irigasi yang semakin meyempit akibat dikonversi
untuk keperluan non pertanian, peluang lahan rawa sangat besar untuk salah satu
alternatif pengembangan produksi padi di masa depan. Apalagi di musim kemarau
lahan irigasi di bagian hilir atau lahan sawah tadah hujan sering tidak dapat
ditanami padi, sebaliknya di lahan rawa justru genangan air mulai surut. Dalam
kondisi demikian, padi merupakan salah satu komoditas potensial untuk ditanami
di lahan rawa lebak tersebut. Pencarian varietas padi yang adaptif yang sesuai
preferensi petani setempat sangat mendorong pengembangan usahatani padi di

1186

Guswara dan Widyantoro : Upaya Peningkatan Hasil Padi Rawa Lebak Melalui....

lahan rawa tersebut. Peramalan kapan masa tanam yang tepat sangat diperlukan
petani sehingga nanti padinya tidak mati lemas oleh genangan air, atau tidak
tumbuh merana atau mati karena kekeringan.
Umumnya produktivitas padi lahan rawa lebak masih rendah, yaitu antara
1,5–2,0 t/ha (Supriyadi et al. 1995). Rendahnya produktivitas padi rawa lebak
ini karena petani umumnya masih menanam padi lokal secara tradisional.
Penanaman padi varietas unggul berpotensi hasil tinggi di petani tradisional masih
sangat terbatas. Padi rawa lebak jika diberi pupuk NPK yang cukup hasil padi
dapat meningkat signifikan, sedangkan pemberian pupuk K sangat bermanfaat
untuk meningkatkan ketahanan padi terhadap serangan penyakit blas. Ismunadji
et al. 1990 melaporkan bahwa lahan lebak seperti di Alabio, Kalimantan
Selatan, tanah bereaksi masam (pH 4,4), sangat memerlukan pupuk NPK dan S,
sedangkan pemberian kapur (Ca) kurang diperlukan. Hasil penelitian Suwarno
et al. 1992 pada musim kemarau di Kayuagung, Sumatera Selatan, padi varietas
Cisanggarung dapat menghasilkan 4,0–5,5 t/ha gabah. Isdijanto dan Mansur Lande
1990, melaporkan dari Kalimantan Selatan bahwa di lahan rawa dangkal produksi
padi varietas Secangkir dan IR36 rata-rata 5,0 t/ha, sedangkan Cisokan 6,0 t/ha.
Kalau budidaya padi lebak dilakukan lebih intensif, maka daerah rawa tersebut
mempunyai potensi yang tinggi sebagai sentra produksi padi. Pada lebak dangkal
dan rawa tengahan di Kayuagung, varietas unggul padi seperti Barito, Mahakam,
Tapus, Alabio, dan Nagara mampu menghasilkan gabah kering giling sebanyak
4,0–5,0 t/ha (Iman et al. 1990).
Petani melakukan pemupukan padi secara tradisional. Berdasarkan hasil
PRA yang dilakukan di Kayuagung, Sumatera Selatan, petani maju mengaplikasi
pupuk urea, TSP dan KCl dengan perbandingan 1:1:1. Menurut mereka pemberian
urea akan menghijaukan tanaman 80% dan pemberian pupuk KCl dan TSP
meningkatkan hasil 20%. Supriyadi et al. 1995 melaporkan bahwa hasil padi
Cisanggarung mencapai 4,49 t/ha apabila dipupuk 150 kg urea briket, 150 kg KCl,
dan 150 kg/ha TSP. Simatupang (1990) mengatakan bahwa varietas Kapuas dapat
menghasilkan 6,74 t/ha bila dipupuk NPK dosis 90-60-30, atau hasil 7,19 t/ha
kalau dipupuk NPK dosis 90-90-60 per hektar. Di lahan rawa lebak dangkal, gulma
menjadi masalah serius dan tenaga kerja sangat mahal. Hasil PRA di Tanjung Alai,
Kayuagung, diketahui bahwa penyiangan padi di rawa pematang dilakukan tiga
kali dengan total biaya yang sangat mahal. Gulma juga merupakan alternatif “host
plant” dari hama penyakit, termasuk penyakit blas. Oleh karena itu, pengendalian
gulma yang efektif dan efisien perlu dicari sehingga usahatani padi di rawa lebak
dapat lebih menguntungkan petani.
Gulma merupakan salah satu kendala dalam meningkatkan produksi padi
lahan rawa. Menurut Mangoendihardjo (1990) ada beberapa spesies gulma yang
mempunyai musuh alami, misalnya gulma wewehan (Monochoria vaginalis)
dimakan oleh belalang hijau (Gesonula puncfunctifrons Stal.) dan pemakan
daun cabean (Alternanthera phyloxeroides) berupa kumbang (Haltica cyanea
Web.) anggota Chrysomelidae. Penelitian detail tentang musuh alami ini
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belum dilakukan. Padahal tanpa penyiangan gulma, hasil panen akan menurun
secara nyata. Selanjutnya akibat gulma yang tumbuh cepat, penyiangan sering
menjadi masalah karena terbatasnya tenaga kerja. Herbisida cukup efektif untuk
mengendalikan gulma teki dan berdaun lebar padi di lahan rawa. Penyiangan
dengan herbisida memberikan pendapatan lebih tinggi dari pada penyiangan
tangan dua kali (Sutisna Noor et al. 1995). Akan tetap akhir-akhir ini pemakaian
herbisida yang terus menerus telah menimbulkan resistensi oleh gulma tertentu
terhadap herbisida tersebut.
Intensitas pemanfaatan lahan usahatani di lahan rawa lebak masih rendah
karena ketersediaan jumlah tenaga kerja sangat terbatas. Padahal budidaya
varietas unggul lebih intensif daripada varietas lokal karena keperluan tenaga kerja
dan sarana produksi lebih banyak. Kemudian masalah hama, penyakit dan gulma
berkembang sangat cepat dan untuk mengatasinya diperlukan tenaga kerja yang
banyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi teknik dan
nilai ekonomis penerapan model PTT padi rawa lebak dan untuk mendapatkan
informasi tanggapan petani terhadap beberapa varietas unggul baru padi rawa
lebak.
BAHAN DAN METODE
Tahapan kegiatan penelitian dimulai dengan kajian kebutuhan dan peluang (KKP)
untuk mengetahui masalah dan kendala serta potensi dan peluang keberhasilan
pengembangan padi rawa lebak yang sedang dihadapi petani. Berdasarkan hasil
KKP ini akan dipahami kebiasaan budidaya padi rawa lebak yang dilakukan
petani. Beberapa hal yang dipelajari mencakup: waktu tanam, varietas yang umum
ditanam, cara tanam, tingkat dan cara pemupukan serta pengendalian OPT yang
biasa dilakukan petani. Berdasarkan hasil KKP kemudian disusun dan disepakati
untuk mengadakan demonstrasi plot (demplot) pengembangan padi rawa lebak.
Demplot dilaksanakan di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Sumatera Selatan
pada MK 2007 di lahan petani seluas 2,0 ha dengan melibatkan petani sebanyak 6
orang. Paket teknologi yang disepakati dan diintegrasikan ialah (a) VUB dan galur
tahan rendaman, (b) pengelolaan hara, 200 kg/ha urea tablet, pemberian P dan
K berdasarkan hasil analisis PUTS, (c) pengendalian gulma terpadu, pemakaian
herbisida pra tumbuh pada umur 8–10 HST, diikuti dengan penyiangan tangan
ringan pada umur 30 HST, dan (d) PHT khususnya orong-orong, keong mas, ulat
grayak dan blas.
Data yang dikumpulkan meliputi data hasil panen dan data input output
produksi yang dikumpulkan melalui metode catatan harian (farm record keeping).
Metode analisis yang digunakan adalah analisis usahatani dan analisis imbangan
penerimaan dan biaya (B/C ratio). Salah satu ukuran penampilan usahatani
adalah efisiensi yang dapat diperkirakan secara sederhana dengan penerimaan
dan biaya. Penerimaan usahatani merupakan nilai-nilai produksi yang dihasilkan
oleh usahatani padi rawa lebak dinyatakan dalam bentuk uang. Jangka waktu
penerimaan usahatani padi rawa lebak dinyatakan dalam kurun waktu satu musim
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tanam. Pengeluaran usahatani merupakan nilai semua masukan yang dipakai atau
dikeluarkan di dalam produksi baik yang langsung berhubungan dengan produksi
maupun tidak. Untuk mengetahui tingkat efisiensi usahatani, maka digunakan
indikator imbangan penerimaan dan biaya atau analisis B/C ratio (Kadariah 1988),
dengan rumus: B/C ratio = Total penerimaan / Total biaya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil KKP (Kajian Kebutuhan Dan Peluang)
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan metode KKP, dapat diketahui
bahwa masalah yang dihadapi petani padi di lahan rawa lebak adalah tidak hanya
menyangkut masalah teknis, tetapi juga terkait dengan masalah sosial ekonomi.
Berdasarkan wawancara dengan petani setempat, petani menganggap pengelolaan
tata air merupakan masalah paling penting dan harus segera diselesaikan untuk
meningkatkan hasil padi rawa lebak. Produktivitas padi petani masih rendah dan
beragam, bergantung pada varietas yang ditanam, mutu benih, teknologi budidaya,
gangguan organisme pengganggu tanaman, tipologi lahan, dan karakteristik luapan
atau genangan air. Hasil panen padi petani masih rendah (<2,0 t/ha GKP), karena
banyak di antara petani tidak melakukan pemupukan. Petani yang melakukan
pemupukan dapat memperoleh hasil 3 t/ha GKP.
Sebagian besar petani padi rawa lebak masih menggunakan varietas lokal
dan benih tidak berlabel yang bersumber dari benih hasil panen sendiri musim
sebelumnya. Permasalahan spesifik terkait dengan teknologi perbenihan padi
adalah petani belum bisa melakukan penyimpanan benih yang baik, sehingga saat
tanam banyak benih yang tidak tumbuh. Di samping itu, juga belum ada petani
yang berusaha untuk menangkar benih. Permasalahan dalam mengatasi luapan
atau genangan air yang sulit diduga tidak dapat diatasi petani secara individu.
Penanggulangan masalah ini harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan
pemerintah daerah, terutama dalam membangun tanggul-tanggul semi-permanen
atau permanen penangkis banjir atau penahan air yang memerlukan biaya tinggi.
Budidaya padi di lahan rawa lebak Desa Sako, Kecamatan Rambutan
dimulai pada bulan Maret bersamaan dengan terjadinya surut air yang pertama
(surut I). Surut II terjadi pada bulan April/Mei, dan surut III pada bulan Juni/
Juli. Oleh karena itu, pola tanam petani disesuaikan dengan surutnya air. Pada
umumnya waktu tanam pada lebak dangkal adalah bulan April, lebak tengahan
April/Mei, dan lebak dalam pada bulan Juni/Juli. Petani hanya dapat menanam
padi sekali setahun dengan pola tanam umumnya padi-bera. Hal tersebut antara
lain disebabkan oleh (1) penggunaan varietas lokal berumur panjang (5–6 bulan),
karena varietas unggul yang diintroduksikan belum sepenuhnya sesuai dengan
tipologi lahan terutama lebak tengahan dan lebak dalam, dan (2) upaya pemanfaatan
tipologi lebak dangkal dengan penanaman palawija atau hortikultura skala kecil
pada musim kemarau (MK) dihadapkan pada kendala kekeringan dan serangan
tikus. Namun demikian, peluang penerapan pola tanam padi-padi, padi-palawija
atau padi-hortikultura pada tipologi lebak dangkal cukup besar asalkan kekeringan
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pada MK diatasi. Alternatif pemecahannya antara lain dengan memperkenalkan
pompa disertai penggunaan varietas padi, palawija, dan hortikultura berumur
pendek dan/atau relatif tahan terhadap kekeringan.
Pada umumnya lahan sawah rawa lebak di Desa Sako, Kecamatan Rambutan
belum mempunyai pematang atau galengan. Jadi antara satu hamparan dengan
hamparan lainnya masih lepas. Lahan petani yang sudah mempunyai galengan
mampu menahan air sekitar 15 hari di dalam petakan. Pada lahan sawah tanpa
galengan, apabila mendapatkan air sedalam 15–20 cm di sawahnya maka air
tersebut akan hilang kering dalam waktu satu hari satu malam. Surutnya air pada
lebak dangkal biasanya lebih cepat, sehingga padi dapat ditanam lebih awal,
yaitu antara Maret-April, disusul menyurutnya air di lebak tengahan, sehingga
padi berikutnya bisa ditanam dalam bulan Mei-Juni. Waktu tanam paling akhir
adalah di lahan lebak dalam, yaitu Juli-Agustus karena genangan air di lahan
lebak dalam lebih lama bila dibandingkan dengan lebak dangkal dan tengahan.
Persiapan benih disesuaikan dengan perkiraan musim tanam. Di lahan lebak
dangkal, penyemaian benih dilakukan pada bulan Februari atau Maret. Setelah
bibit berumur 2–3 minggu di persemaian, bila kondisi air di lahan belum surut dan
penanaman belum bisa dilakukan, bibit dipindahkan ke tempat pembibitan kedua
supaya anakan padi dapat tumbuh dengan baik. Setelah 2–4 minggu di persemaian
kedua, bibit dapat ditanam di sawah. Namun, apabila keadaan genangan air masih
belum memungkinkan untuk penanaman, sedangkan bibit sudah terlalu tua, maka
petani mengulangi pembuatan persemaian.
Hasil Demonstrasi Plot
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan padi rawa lebak di tingkat
petani, kemudian sepakat dilakukan demontrasi plot di lahan petani seluas 2,0
ha dengan melibatkan petani setempat sebanyak 6 orang dan didampingi oleh
penyuluh dan peneliti. Sepuluh varietas unggul baru dengan kualitas benih bermutu
akan ditanam guna menjawab permasalahan petani. Penyuluh dan peneliti sebagai
fasilitator menyediakan benih dan sarana produksi lainnya yang dibutuhkan selama
penelitian berlangsung. Ke-sepuluh varietas tersebut adalah Mendawak, Lambur,
Indragiri, Sei Lalan, Margasari, Batanghari, Punggur, Banyuasin, Martapura,
dan Galur harapan IR70213. Pesemaian pertama dilaksanakan pada pertengahan
bulan April 2008 dan pesemaian kedua pada akhir bulan April 2008. Tanam baru
dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2008. Dengan demikian umur bibit sekitar
30 hari, hal ini karena pada saat pesemaian pertama dan kedua air di petakan
sawah belum surut karena curah hujan masih tinggi atau masih sering turun hujan.
Pelaksanaan tanam menggunakan dua sistem tanam, yaitu sistem tanam legowo
2:1 dan tegel jarak tanam 25 cm x 25 cm. Setiap petani menanam satu varietas
dengan dua cara tersebut, sedangkan paket teknologi yang lainnya pengelolaan
hara 200 kg/ha urea tablet, pemberian P dan K berdasarkan hasil analisis PUTS,
pengendalian gulma terpadu, pemakaian herbisida pra tumbuh pada umur 8–10
HST. dan diikuti oleh penyiangan tangan ringan pada umur 30 HST, serta PHT
khususnya tikus, orong-orong, dan keong mas.
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Varietas lokal Sei Putih pada pengamatan 30 HST dan 60 HST mempunyai
tinggi tanaman 53 cm dan 99,3 cm, berbeda nyata dengan varietas unggul baru
maupun galur harapan padi rawa lebak (Tabel 1). Hal ini bisa dimengerti karena
umumnya untuk varietas-varietas lokal, khususnya padi rawa lebak biasanya
batang tanaman tinggi dan sudah beradaptasi baik dengan kondisi lingkungan
setempat. Idealnya tanaman padi mempunyai tinggi tanaman kurang lebih satu
meter agar tidak terlalu sulit dalam melakukan perawatan dan pemanenan.
Namun demikian varietas unggul baru yang mempunyai tinggi tanaman hampir
sama dengan varietas lokal adalah Indragiri, Lambur, dan Margasari. Walau tidak
berbeda nyata dengan varietas lokal Sei Putih, semua varietas unggul baru dan
galur padi rawa lebak mempunyai jumlah anakan lebih tinggi bila dibandingkan
dengan varietas lokal.
Tabel 1. Tinggi tanaman dan jumlah anakan padi rawa lebak melalui pendekatan
PTT, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Sumatera Selatan, MK 2008
Varietas

Tinggi tanaman (cm)
30 HST
60 HST

Jumlah anakan
30 HST
60 HST

Indragiri
Lambur
Batanghari
Sei Lalan
Mendawak
IR42
IR70213
Margasari
Martapura
Sei Putih (lokal)
KK (%)

51,0 bcd
50,5 de
48,5 e
50,2 de
53,1 a
49,2 de
49,1 de
52,2 bc
51,2 bcd
53,0 ab
12,2

11 ab
11 ab
10 ab
9b
11 ab
12 a
11 ab
9b
10 ab
9b
12,7

98,0 ab
97,1 b
89,3 d
86,7 e
91,4 c
90,5 cd
92,5 c
98,6 ab
90,5 cd
99,3 a
11,2

20 a
19 ab
19 ab
19 ab
18 ab
20 a
19 ab
15 ab
15 ab
14 b
16,4

Keterangan:
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf 5% DMRT.

Meskipun panjang malai varietas-varietas unggul dan galur padi rawa
lebak tidak berbeda nyata dengan varietas lokal, namun semua varietas unggul
baru dan galur padi rawa lebak mempunyai jumlah gabah per malai lebih banyak
dan berbeda nyata dengan varietas lokal (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan
bahwa semua varietas unggul baru dan galur padi rawa lebak lebih unggul dalam
menghasilkan gabah di setiap malainya. Kondisi serupa nampaknya juga terjadi
pada persentase gabah isi, dimana semua varietas unggul baru dan galur padi rawa
lebak mempunyai persentase gabah isi yang lebih baik jika dibandingkan dengan
varietas lokal. Sedangkan komponen hasil bobot 1000 butir, semua varietas unggul
dan galur padi rawa lebak mempunyai bobot 1000 butir antara 20–23 gram kecuali
varietas Martapura.
Varietas Indragiri memberikan hasil gabah tertinggi yaitu 5,85 t/ha GKG
kemudian berturut-turut diikuti oleh varietas Lambur (5,45 t/ha GKG), Batanghari
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dan IR42 masing-masing 4,95 t/ha GKG, Mendawak, Sei Lalan dan IR70213
masing-masing 4,80 t/ha GKG. Hasil gabah ke tujuh varietas dan galur padi
rawa lebak ini nyata berbeda dengan varietas lokal Sei Putih. Hasil panen gabah
yang rendah ditunjukkan dari varietas Margasari dan Martapura yang masingmasing memberikan hasil gabah 2,57 t/ha GKG dan 2,40 t/ha GKG atau hampir
sama dengan hasil gabah varietas lokal Sei Putih. Secara keseluruhan rata-rata
hasil gabah PTT 4,50 t/ha atau 87,5% lebih tinggi varietas lokal (2,4 t/ha GKG).
Hasil panen gabah dengan sistem tanam legowo dan tegel pada pertanaman PTT
diantara semua varietas dan galur padi rawa lebak tidak jauh berbeda (Gambar 1
dan Gambar 2).
Tabel 2. Komponen hasil dan hasil padi rawa lebak dengan pendekatan PTT
sistem tanam legowo, Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Sumatera
Selatan MK 2008
Varietas
Indragiri
Lambur
Batanghari
Sei Lalan
Mendawak
IR42
IR70213
Margasari
Martapura
Sei Putih
(lokal)
KK (%)

Panjang
malai (cm)

Jml.gabah/
malai

24,1 a
23,2 a
24,0 a
23,4 a
25,1 a
22,5 a
23,0 a
24,3 a
22,0 a

116 a
117 a
116 a
117 a
113 a
114 a
112 a
82 b
72 c

21,3 a

71 c

11,43

5,43

Persentase
gabah isi

Berat 1000
butir (gr)

Hasil t/ha
k.a.14%

91,4 a
88,7 ab
90,3 a
87,8 abc
90,0 a
85,7 bcd
89,9 a
86,8 bcd
84,6 cd

23,1 a
22,4 ab
22,1 abc
21,2 cde
20,4 e
21,0 cde
22,4 ab
20,8 de
19,3 f

5,85 a
5,45 ab
4,95 b
4,80 b
4,80 b
4,95 b
4,80 b
2,57 c
2,40 c

83,2 d

21,8 bcd

2,40 c

4,23

4,93

7,93

Keterangan:
Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
pada taraf 5% DMRT.

Analisa Usahatani
Berdasarkan hasil analisis usahatani seperti yang disajikan dalam Tabel
3, dari rata-rata hasil gabah pada PTT padi rawa lebak, keuntungan usahatani
yang diperoleh sebesar Rp.5.103.000/ha dengan gross B/C ratio 1,31. Ini berarti
setiap pengeluaran biaya sebesar Rp.100 akan memberikan rata-rata penerimaan
sebesar Rp.131 pada batas penggunaan input tertentu, dengan kata lain untuk
setiap Rp.100 biaya yang dikeluarkan rata-rata memberikan keuntungan sebesar
Rp.31. Sedangkan usahatani padi cara petani hanya memberikan keuntungan
sebesar Rp.1.530.500/ha dengan gross B/C ratio 0,47. Pengelolaan usahatani
cara konvensional yang biasa dilakukan petani berdasarkan hasil analisis gross
B/C ratio ternyata memberikan nilai <1, artinya secara ekonomi kurang layak
diusahakan oleh petani, karena jika diteruskan akan memberikan kerugian pada

1192

Guswara dan Widyantoro : Upaya Peningkatan Hasil Padi Rawa Lebak Melalui....

batas penggunaan input tertentu. Untuk itu ada baiknya pengelolaan usahatani
model PTT yang diperkenalkan bisa di adopsi dan diterapkan oleh petani, karena
secara ekonomi layak diusahakan dan menguntungkan.
Aspek ekonomi marginal B/C digunakan untuk menentukan besarnya
keuntungan bersih dari suatu peningkatan investasi yang dikeluarkan. Keuntungan
bersih marginal adalah kenaikan pendapatan bersih yang didapat dari penambahan
investasi. Berdasarkan hasil analisis usahatani, maka nilai marginal B/C usahatani
padi rawa lebak dengan pendekatan PTT dan cara petani adalah 5,69. Ini berarti
setiap penambahan biaya sebesar Rp.100 petani PTT padi rawa lebak akan
memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp.569.
Hasil (t/ha)
7
6
5.84
5.44

5

4.96

4.96

4.8

4.8

4.8

4
3
2.56

2

2.4

2.4

1
0

Gambar 1. Hasil (t/ha k.a.14%) beberapa varietas padi rawa lebak yang
ditanam dengan sistem legowo melalui pendekatan PTT, Desa Sako,
Kecamatan Rambutan, Sumatera Selatan MK 2008.
Hasil (t/ha)
7
6
5
4
3
2

5.76
5.12

5.12
4.48

4.48

4.16

4.16
3.2
2.4

2.4

1
0

Gambar 2. Hasil (t/ha k.a.14%) beberapa varietas padi rawa lebak yang ditanam
dengan sistem tegel melalui pendekatan PTT, Desa Sako, Kecamatan
Rambutan, Sumatera Selatan. MK 2008.
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Tabel 3. Analisis usahatani per hektar padi rawa lebak melalui pendekatan
PTTdan cara konvensional (petani), Desa Sako, Rambutan, Sumatera
Selatan, MK 2008
PTT

Uraian

Fisik

• Biaya Sarana produksi
1. Benih
2. Pupuk: Urea tablet
Urea pril
SP36
KCL
3. Insektisida
4. Karbofuran
5. Herbisida
Jumlah biaya sarana produksi
• Biaya Tenaga Kerja
1. Pengolahan tanah
2. Pesemaian
3. Tanam
4. Penyulaman
4. Pemupukan
6. Penyiangan
7. Penyemprotan:
- Insektisida
- Herbisida
8. Panen (Bagi hasil 10%)
Jumlah biaya tenaga kerja
Total biaya
• Penerimaan kotor
• Pendapatan bersih
Gross B/C ratio
Marginal B/C

Nilai Rp

Konvensional
Fisik
Nilai Rp

30 kg
150 kg
100 kg
50 kg
1,8 lt
12 kg
1,0 lt
-

120.000
270.000
200.000
175.000
108.000
144.000
60.000
1.077.000

36 kg
185 kg
88 kg
26 kg
2,4 lt
10 kg
0,4 lt
-

144.000
240.500
176.000
91.000
144.000
120.000
24.000
939.500

Borong
6 HOK
Borong
8 HOK
7 HOK
16 HOK

600.000
120.000
500.000
160.000
140.000
320.000

Borong
6 HOK
Borong
6 HOK
3 HOK
22 HOK

600.000
120.000
450.000
120.000
60.000
440.000

2 HOK
2 HOK
450 kg
4.500 kg
-

40.000
40.000
900.000
2.820.000
3.897.000
9.000.000
5.103.000
1,31
5,69

2 HOK
1 HOK
240 kg
2.400 kg
-

40.000
20.000
480.000
2.330.000
3.269.500
4.800.000
1.530.500
0,47
-

Keterangan:
Harga benih Rp.4.000/kg; urea tablet Rp.1.800/kg; urea pril Rp.1.500/kg; SP36 Rp.2.000/kg; KCL
Rp.3.500/kg; insektisida Rp.60.000/lt; karbofuran Rp.12.000/kg; herbisida Rp.60.000/lt; gabah
Rp.2.000/kg; upah tenaga kerja Rp.20.000/HOK.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan metode KKP, dapat diketahui bahwa
masalah pengelolaan tata air merupakan masalah yang harus segera diselesaikan
untuk meningkatkan hasil padi rawa lebak. Permasalahan dalam mengatasi luapan
atau genangan air yang sulit diduga tidak dapat diatasi petani secara individu.
Penggunaan varietas lokal, umur bibit, dan pengelolaan hara yang kurang tepat,
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serta masalah gulma yang sangat tinggi menyebabkan rendahnya hasil padi rawa
lebak. Dari hasil demplot terhadap 10 varietas unggul baru, varietas Indragiri
memberikan hasil gabah tertinggi yaitu 5,85 t/ha GKG kemudian berturut-turut
diikuti oleh varietas Lambur (5,45 t/ha GKG), Batanghari dan IR42 masingmasing 4,95 t/ha GKG, Mendawak, Sei Lalan dan IR70213 masing-masing 4,80
t/ha GKG.
Rata-rata keuntungan usahatani yang diperoleh pada model PTT padi rawa
lebak sebesar Rp.5.103.000/ha dengan gross B/C ratio 1,31, sedangkan usahatani
padi cara petani hanya memberikan keuntungan sebesar Rp.1.530.500/ha dengan
gross B/C ratio 0,47. Marginal B/C padi rawa lebak dengan pendekatan PTT dan
cara petani adalah 5,69.
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RESPON MEKONGGA TERHADAP EMPAT PAKET
PEMUPUKAN NPK DI LAHAN SAWAH
Sution, Serom, dan Sukron Hadian
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat
Balai Peyuluh Pertanian Kecamatan Balai
ABSTRACT
Respon Of Mekongga To Four Packages Of NPK Fertilizer In Paddy Fields.
Assessment has been carried out to several doses of fertilizer in paddy fields
in the village Mak Kawing Subdistrict of Balai the District Sanggau in May to
October 2010, with an area of 0,25 ha using varieties Mekongga. Planting is done
by the approach of Integrated Crop Management (ICM). Seeds used quality seeds
(labeled) FS class, land preparation is done by digging a mild (minimum tilage).
Planting is done the age of 18 days, system legowo 4:1, with seeds 1–3 part plant.
Treatment with a doses of fertilizer (1) NPK 600 kg/ha, (2) NPK 400 kg/ha + urea
66,7 kg/ha, (3) NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl 70 kg/ha, (4) urea 200
kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 100 kg/ha + straw compost 0,5 t/ha. The purpose
of this assessment to determine the appropriate dose of fertilizer on growth and
yield rice varieties Mekongga. Assessment shows that the results of 4 treatment
fertilization showa that the highest productivity based on the results of tile 2 m x 3
m using a dose urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + straw compost
0,5 t/ha with productivity of grain (3,6 t/ha GKP) and the lowest procudtivity
fertilizer treatment of NPK 600 kg/ha grain yield (2,2 t/ha GKP).
Key words: Fertilizer, production, rice.
ABSTRAK
Pelaksanaan pengkajian terhadap beberapa dosis pemupukan pada lahan sawah di
Desa Mak Kawing, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau pada bulan Mei sampai
Oktober 2010, dengan luas 0,25 ha dengan menggunakan varietas Mekongga.
Penanaman dilakukan dengan pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).
Benih yang digunakan benih bermutu (berlabel) kelas FS, pengolahan lahan
dilakukan dengan mencangkul ringan (minimum tilage). Penanaman dilakukan
umur 18 hari, sistem legowo 4:1, dengan bibit 1-3 per tanaman. Perlakukan
pemupukan dengan dosis (1) NPK 600 kg/ha, (2) NPK 400 kg/ha + urea 66,7
kg/ha, (3) NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl 70 kg/ha, (4) urea 200 kg/
ha + SP36 100 kg/ha + KCl 100 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha. Tujuan dari
pengkajian ini untuk mengetahui dosis pupuk yang sesuai terhadap pertumbuhan
dan produktivitas padi sawah varietas Mekongga di Kecamatan Balai Kabupaten
Sanggau. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa dari 4 pelakukan pemupukan
produktivitas tertinggi berdasarkan hasil ubinan 2 m x 3 m menggunakan dosis
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urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha dengan
hasil produksi gabah (3,6 t/ha GKP) dan produktivitas terendah perlakuan pupuk
NPK kebomas 600 kg/ha hasil produksi gabah (2,2 t/ha GKP).
Kata Kunci : Pupuk, produksi, padi sawah.
PENDAHULUAN
Tanaman padi merupakan komoditas penting di Kalimantan Barat, namun
produktivitasnya masih rendah dengan rata-rata produksi 3,4 t/ha. Pada tahun
2009 luas panen padi sawah di Kalimantan Barat 331.922 ha dengan total
produksi 1.131.806 t. Sedangkan di Kabupaten Sanggau luas panen 16.786
ha dengan rata-rata produksi 3,5 t/ha dan total produksi 59.610 t (BPS Kalbar
2010). Rendahnya produktivitas padi sawah di Kabupaten Sanggau disebabkan
kurangnya alat mesin pertanian dalam melakukan pengolahan tanah, kurangnya
ketersediaan benih bermutu sehingga petani menggunakan benih hasil panen
sebelumnya, penggunaan pupuk tidak seimbang berdasarkan kemampuan untuk
membeli dan kurannya kesadara petani dalam melakukan pemilharaan tanaman.
Dengan demikian salah satu usaha untuk meningkatkan produksi pertanian dapat
dilakukan melaui pemberian pupuk yang sesuai dengan dosis tepat.
Pupuk merupakan input produksi utama usahatani tanaman padi, sehingga
dengan meningkatnya harga pupuk maka akan berdampak pada penurunan
penggunaan pupuk oleh petani sehingga dapat menurunkan produksi tanaman dan
produktivitas lahan yang akhirya akan mengurangi pendapatan petani (Sirappa et
al. 2007). Penggunaan pupuk secara berimbang merupakan salah satu komponen
utama dalam pengelolaan tanaman terpadu. Menurut Las et al. (2002), penggunaan
pupuk kimia secara intensif terutama pupuk N, P dan K serta penggunaan bahan
organik yang terabaikan dalam upaya pencapaian produksi yang tinggi merupakan
salah satu pemicu menurunnya produktivitas lahan. Pengembalian bahan organik
kedalam tanah sangat penting karena dapat meningkatkan kandungan C-Organik
dalam tanah (Wihardjaka et al. 1999).
Salah satu sentral produksi padi sawah di Kabupaten Sanggau adalah
di Kecamatan Balai. Menurut Laporan BPP Balai (2010), bahwa luas sawah
potensial di Kecamatan Balai 8.417,5 ha terdiri dari lahan sawah irigasi 1.060 ha,
lahan sawah irigasi semi teknis 1.103,5 ha, lahan sawah irigasi non PU 621 ha,
lahan sawah tadah hujan 3.239 ha dan lahan sawah belum diusahakan 2.394 ha.
Usaha padi sawah merupakan usahatani yang menopang kebutuhan keluarga di
Kecamatan Balai. Kegiatan pertanaman padi sawah sudah dilakukan 2 kali dalam
setahun yaitu pada musim tanam gadu dan musim tanam rendengan. Data areal
tanam padi tahun 2008–2009 di Kecamatan Balai terlihat pada tabel 1.
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Tabel 1. Data areal tanaman padi tahun 2008–2009 Kecamatan Balai
No

Desa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Temiang Taba
Senyabang
Kebadu
Empirang Ujung
Bulu Bala
Balai Hilir
Temiang Mali
Cuwet
Mak Kawing
Semoncol
Padi Kaye
Tae
Total

Musim tanam gadu (ha)
88
91
133
106
118
28
225
104
103
100
139
225
1.460

Musim tanam rendengan
(ha)
130
125
150
150
130
30
170
135
130
130
155
100
1.535

Sumber BPP Balai 2010

Peran teknologi terutama varietas dan pemupukan sangat nyata dalam
meningkatkan produktivitas tanaman padi nasional. Menurut hasil kajian
FAO secara partial varietas memberiakan kontribusi sebesar 16% namun jika
diintergasikan dengan pupuk dan irigasi peningkatan produksi padi dapat mencapai
75% (Las 2003). Tujuan dari pengkajian ini untuk mengetahui dosis pupuk yang
sesuai terhadap pertumbuhan dan produktivitas padi sawah varietas Mekongga di
Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan pengkajian dilaksanakan di Desa Mak Kawing Kecamatan Balai
Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi ini dipilih karena
merupakan salah satu sentra tanaman padi di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini
dilaksanakan pada bulan Mei sampai Oktober 2010, dilahan petani dengan luasan
0,25 ha.
Pelaksanaan pengkajian diawali dengan persiapan lahan, pengolahan dengan
mencangkul ringan (minimum tilage) karena lahannya agak bergambut. Teknologi
yang diterapkan dalam budidaya dengan konsep pendekatan Pengelolaan Tanaman
Terpadu (PTT) yang tertera pada tabel 1.
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Tabel 1. Komponen teknologi yang diterapkan dengan Pendekatan PTT
No
1

Uraian
Varietas

Komponen teknologi yang dilaksanakan
Mekongga

2

Benih

Benih bermutu dan sehat berlabel putih atau kelas FS

3

Pupuk

Berdasarkan PUTS pupuk yang digunakan majemuk dan tunggal
Konsep PHT

4

Pengendalian OPT

Legowo 4:1

5

Sitem tanam

2–3 bibit/lubang

6

Jumlah bibit

18 hari

7

Umur bibit

Kegiatan pengkajian menggunakan varietas Mekongga, penelitian
ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 4 perlakuan dengan
membandingkan beberapa dosis pemupukan yang diulang sebanyak 6 ulangan.
Perlakuan pemupukan tertera pada Tabel 2.
Tabel 2. Dosisi pemupukan pada setiap perlakuan
Dosis pupuk (kg/ha)
Perlakuan
P1
P2
P3
P4

NPK
15:15:15
600
400
240
-

Urea

SP36

KCl

Jerami

66,7
120
200

70
100

100

500

Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman saat panen, jumlah anakan
produktif, jumlah gabah/malai, panjang malai, persentase gabah bernas, persentase
gabah hampa, berat 1000 butir dan produksi gabah kring panen. Data ditabulasi
dan selanjutnya dilakukan analisis secara statistik dengan menggunakan program
SAS dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Karesteristik Wilayah
Keadaan topografi di wilayah Kecamatan Balai bentuknya datar sampai
bergelombang dengan rata-rata kemiringan 5–25% dengan ketinggian tempat
dari permukaan laut 7–9 dpl. Jenis tanah yang dominan Podsolik Merah Kuning
(PMK) dengan klas Gambisol Gleik, Gambut dan Alluvial. pH tanah antara 4,5–
6,5 dengan kadar kandungan unsur hara yang minim dan drainase kurang baik.
Kecamatan Balai merupakan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa oleh
karena itu mempunyai iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 2.500–3.000 mm/
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tahun, jumlah hari hujan 180 hari/tahun. Periode musim hujan terjadi pada bulan
Oktober sampai Desember dengan puncak hujan tertinggi pada bulan November,
sedangkan curah hujan yang agak kurang pada bulan Agustus. Tipe iklim menurut
Opdemant adalah B2 mempunyai hujan basah 9 bulan dan bulan kering kurang dari
2 bulan. Grafik curah hujan di kecamatan Balai Kabupaten Sanggau ditampilkan
pada gambar 1.

Kondisi lahan diareal pengkajian merupakan lahan sawah irigasi non
teknis dan tingkat kesuburan tanahnya masih rendah karena baru 3 musim tanam
digarap. Keasaman tanahnya tinggi karena pengairanya tidak lancar sehingga
sering tergenang dan sering terjadi keracunan zat besi. Berdasarkan hasil
Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) kandungan nitrogen rendah, fhospor sedang,
kalium sangat rendah dan pH 4–5 tergolong masam. Dari hasil pengkajian yang
dilakukan bahwa terdapat beberapa tanaman yang mengalami keracunan besi, hal
ini menunjukkan bahwa padi varietas Mekongga merupakan varietas yang tidak
tahan terhadap kadar besi yang tinggi. Sehingga pertumbuhan tanaman kurang
baik dan berdampak pada hasil produktivitas tanaman yang kurang maksimal.
Rendahnya ketersediaan hara terutama N, P dan K erat kaitannya dengan status
pH yang rendah dan Fe yang tinggi (Hatta et al. 2001).
Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Padi
Pertumbuhan tanaman padi yang digambarkan oleh tinggi tanaman pada saat
masa vegetatif cukup bervariasi antara jenis dan dosis pupuk yang digunakan. Dari
empat perlakuan pemupukan yang dilakukan penggunaan pupuk tunggal dengan
perlakuan P4 (urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + kompos jerami
0,5 t/ha) menunjukkan pertumbuhan tinggi yang lebih baik 90,48 cm berbeda
nyata dengan perlakuan pemupukan P1 (NPK 600 kg/ha) tinggi tanaman 87,00
cm dan perlakuan P2 (NPK 400 kg/ha + urea 66,7 kg/ha) tinggi tanaman 89,52 cm,
tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha
+ KCl 50 kg/ha) tinggi tanaman 90,86 cm, terlihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Keragaan pertumbuhan dan produksi tanaman padi
Penggunaan pupuk
Komponen hasil

P3
P1
P2
(NPK+urea+
(NPK) (NPK+urea)
KCl)

Tinggi tanaman (cm)

87,00 b

89,52 b

90,86 ab

96,48 a

Jlh anakan produktif/rumpun

9,28 c

10,12 c

13,36 b

18,16 a

Panjang malai (cm)

20,72 b

21,15 b

21,28 b

23,62 a

Gabah/malai (butir)

82,2 a

92,8 a

103,3 a

115,1 a

Gabah bernas/malai

75,8 b

87,7 ab

90,9 ab

107,8 a

Gabah hampa/malai

6,4 b

5,1 b

12,4 a

7,3 ab

P4
(urea+SP36+KCl+jerami)

Produktivitas GKP (t/ha)

2,2

2,25

3,2

3,6

Bobot 1000 butir (g)

27,1

27,2

28,5

27,5

Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang berbeda pada baris yang sama adalah berbeda nyata menurut
uji DMRT pada taraf 5%.

Jumlah anakan produktif per rumpun pada tanaman padi sawah berdasarkan
hasil pengamatan pada saat fase vegetatif juga bervariasi antar perlakuan. Hal ini
erat kaitannya dengan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara yang
diberikan. Dari empat perlakan P4 (urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 50
kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha) memberiakan jumlah anakan produktif yang
lebih banyak 18,16 anakan/rumpun, berbedanya dengan perlakuan lainnya yaitu
perlakuan P1 (NPK 600 kg/ha) jumlah anakan produktif 9,28 anakan/rumpun,
perlakuan P2 (NPK kebomas 400 kg/ha + urea 66,7 kg/ha) jumlah anakan produktif
10,12 anakan/rumpun dan perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl
50 kg/ha) jumlah anakan produktif 13,36 anakan/rumpun. Sedangkan perlakuan
P3 berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2.
Panjang malai berdasarkan hasil perlakuan pemupukan yang terbaik dengan
menggunaan pupuk tunggal perlakuan P4 (urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha +
KCl 50 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha) panjang malai 23,62 cm, berbeda nyata
dengan perlakuan pemupukan P1 (NPK kebomas 600 kg/ha) panjang malai 20,72
cm, perlakuan P2 (NPK kebomas 400 kg/ha + urea 66,7 kg/ha) panjang malai
21,15 cm dan perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl 50 kg/ha)
panjang malai 21,28 cm.
Dari empat perlakuan pemupukan yang memberikan jumlah gabah/malai
terbanyak pada perlakuan pemupukan dengan menggunaan pupuk tunggal
perlakuan P4 urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + kompos jerami
0,5 t/ha (115,1 butir) namuan tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan
pemupukan NPK kebomas 600 kg/ha jumlah gabah per malai (82,3 butir),
perlakuan pemupukan NPK kebomas 400 kg/ha + urea 66,7 kg jumlah gabah/
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malai (92,8 butir) dan perlakuan pemupukan NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha +
KCl 50 kg/ha jumlah gabah per malai (103,3 butir).
Jumlah gabah bernas dari empat perlakuan pemupukan yang dilakukan,
penggunaan pupuk tunggal perlakuan P4 (urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha +
KCl 50 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha) menunjukkan gabah bernas lebih tinggi
dibandingkan perlakuan lainya 107,8 butir, berbeda nyata dengan perlakuan P1
(NPK 600 kg/ha) jumlah gabah bernas 75,8 butir, tetapi tidak berbeda nyata
dengan perlakuan P2 (NPK 400 kg/ha + urea 66,7 kg/ha) jumlah gabah bernas
87,7 butir dan perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl 50 kg/ha)
jumlah gabah bernas 90,9 butir.
Perlakuan P4 menggunakan pupuk tunggal (urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/
ha + KCl 50 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha) mempunyai tinggi tanaman, jumlah
anakan, panjang malai, jumlah gabah/malai, dan persentase gabah bernas lebih
tinggi dibandingkan perlakukan lainnya. Hal ini disebabkan dalam penyerapan
pupuk tunggal oleh tanaman lebih mudah. Menurut Nurita et al. (2002) bahwa jika
tanaman cukup meyerap unsur N, P dan K, maka pertumbuhan dan hasil tanaman
lebih baik. Unsur nitrogen dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang besar sejak
tanam hingga masak, sehingga dengan pemberian Nitrogen yang cukup tanaman
akan berwarna hijau, tanaman lebih tinggi, tunas banyak, ukuran daun lebih
lebar, gabah lebih besar, kualitas gabah dan kadar protein lebih tinggi. Phosfor
diperlukan untuk pertumbuhan terutama akar dan buah, pada tanaman cukup unsur
Phosfor lebih tanah kering, cepat berbunga dan masak. Kalium diperlukan untuk
memperkuat batang sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap penyakit
dan tahan rebah.
Jumlah gabah hampa dari empat perlakuan pemupukan yang dilakukan,
perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl 50 kg/ha) mempuyai gabah
hampa tertinggi dibandingkan perlakuan lainya 12,4 butir, berbeda nyata dengan
perlakuan P1 (NPK 600 kg/ha) jumlah gabah hampa 6,4 butir dan perlakuan P2
(NPK 400 kg/ha + urea 66,7 kg/ha) jumlah gabah hampa 5,1 butir sedangkan
dengan perlakuan P4 (urea 200 kg/ha + SP-36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + kompos
jerami 0,5 t/ha) jumlah gabah hampa 7,3 butir tidak berbeda nyata.
Bobot 1000 butir gabah tertinggi pada perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea
120 kg/ha + KCl 50 kg/ha) dengan bobot 28,5 gram, perlakuan P4 (urea 200 kg/ha
+ SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha) bobotnya 27,5 gram,
perlakuan P2 (NPK kebomas 400 kg/ha + urea 66,7 kg/ha bobotnya 27,2 gram
dan perlakuan P1 (NPK 600 kg/ha) bobotnya 27,1 gram. Produktivitas hasil gabah
tertinggi berdasarkan hasil ubinan 2,5 m x 2,5 m menunjukkan dengan pelakuan
P4 (urea 200 kg/ha + SP36 100 kg/ha + KCl 50 kg/ha + kompos jerami 0,5 t/ha)
sebesar 3,6 t/ha GKP, perlakuan P3 (NPK 240 kg/ha + urea 120 kg/ha + KCl 50
kg/ha) produktivitas hasil gabah 3,2 t/ha GKP, perlakuan P2 (NPK 400 kg/ha +
urea 66,7 kg/ha) produktivitas hasil gabah 2,25 t/ha GKP dan perlakuan P1 (NPK
600 kg/ha) produktivitas hasil gabah 2,2 t/ha GKP.
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Lebih tingginya produktivitas tanaman padi pada perlakuan P4 dipengaruhi
oleh penggunaan pupuk tunggal dan kompos jerami. Penambahan unsur hara
melalui pemupukan mutlak diperlukan, pupuk organik jerami padi mengandung
88% unsur hara kalium yang diserap tanaman dalam tanah (Hatta et al. 2002).
Lebih lanjut dijelaskan oleh Arafah dan Sirappa (2003) bahwa penggunaan pupuk
organik yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik memberikan pertumbuhan
dan hasil tanaman padi lebih tinggi dibandingkan tanpa pemberian pupuk organik.
Kandungan bahan organik tanah yang rendah dapat meyebabakan kesuburan
tanah menjadi rendah, stabilitas agregat tanah menurun dan peka terhadap erosi
sehingga produktivitas tanah menurun.
Menurut Bohn et al. (1985) dalam Sirapah dan Wass (2009), rendahnya
kandungan bahan organik tanah selain disebabakan oleh proses pelapukan tanah
yang intensif juga karena kebiasaan petani yang jarang mengembalaikan sisa-sisa
tanaman hasil panen kedalam tanah serta pengelolaan pertanian yang intensif.
Tanah yang kekurangan bahan organik dan tanah yang terdegradasi penambahan
bahan organik merupakan syarat utama bagi ameliorasi tanah agar pemberian
input hara lebih efisiendan efektif (Saenong et al. 2001).
Menurut Foth (1991), nitrogen memegang peranan penting dalam
meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama pada batang dan daun tanaman.
Pemupukan dimaksudkan untuk menambah penyediaan hara sehingga mencukupi
kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi dengan baik. Agar efisien,
takaran pupuk disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Untuk pupuk SP36
dan KCI, takarannya disesuaikan dengan ketersediaan hara P dan K dalam
tanah. Pemupukan urea dilakukan berdasarkan pembacaan Bagan Warna Daun
(BWD) cara pemberiannya dilakukan pemupukan sebanyak 3 kali yaitu pupuk
dasar umur 7–14 hari setelah tanam kemudian dilakukan pemupukan waktu tetap
(fixid time) yaitu waktu pemupukan ditetapkan lebih dahulu berdasarkan tahapan
pertumbuhan tanaman, antara lain fase pada saat anakan aktif umur 23–28 HST
dan pembentukan malai atau saat primordia umur 38–42 HST (Badan Litbang
Pertanian 2007).
KESIMPULAN
Penggunaan pupuk tunggal urea, SP36, KCl dan kompos jerami memberikan
produktivitas hasil gabah lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan pupuk
majemuk NPK kebomas maupun kombinasi pupuk majemuk NPK dengan pupuk
tunggal urea, pupuk majemun NPK dengan pupuk tunggal urea, SP36 dan pupuk
NPK + SP36 dan KCl.
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PERTUMBUHAN DAN HASIL TIGA TIPE VARIETAS PADI
PADA DUA CARA PEMBERIAN AIR
Sarlan Abdulrachman dan Nurwulan Agustiani
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi
ABSTRACT
The Growth and Yield Of Three Types Of Rice Varieties On Two Techniques
Of Water Saving Irrigation. Aspects of rice cultivation techniques of water saving
irrigation several years ago time ago has been becoming one of the important
issues of research at ICRR. Maximum water saturation level in paddy soil, during
vegetative and generative phase is then be used as a based development for the
application of intermittent irrigation for rice crops. At the field level, indicator that
could be used is “perched water tube”. This study aims to determine the agronomic
character of three types of rice varieties in two different water management. The
study was designed using a split plot design with four replications, that was carried
out in farmers fields Magelang District in Central Java, WS 2009. Treatment
consists of water management as main plots and varieties as subplot. Irrigation
W1, where intermittent water supply is done when water level has reached 15
cm below the soil surface and irrigation W2 is land always flooded. Watering W1
and W2 will be stopped at all started 10–14 days before harvest. Varieties of rice
used was hybrid is Rokan (V1), PTB BP360 (V2), and inbred Ciherang (V3).
The results showed that (1) productivity varies among rice varieties, the highest
achieved by the hybrid varieties of Rokan was 8.74 tonnes/ha, followed by the
inbred Ciherang and PTB BP360 with productivity amounted to 7.61 tonnes/ha
and 6.68 tons/ha under flooded conditions. While on the condition of intermittent
consecutive 7.82 tonnes/ha for hybrid Rokan; 7.04 tonnes/ha for inbred Ciherang
and 5.64 tonnes/ha for PTB BP360 and (2) watering intermittent manner can save
water needs (8,396 m3/ha/season) compared the continous flooded (10.019 m3/
ha/season). However, water consumption savings by intermittent has not been
accompanied by increased water use efficiency, because efficiency of about
0.78 kg/m3 on the conditions of flooded then only increase upto 0.91 kg/m3 at
intermittent conditions. This is apparently more due to the low rice productivity as
consequently more dense weeds in intermittent conditions.
Key words: Intermitten, fooded, agronomical of rice performance.
ABSTRAK
Aspek teknik budidaya tanaman padi irigasi hemat air sejak beberapa waktu lalu
telah menjadi salah satu isu penting penelitian di BB Padi. Tingkat kejenuhan
air maksimal pada tanah sawah, baik pada fase vegetatif dan generatif inilah
yang kemudian digunakan sebagai dasar pemikiran bagi penerapan irigasi
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intermitten untuk tanaman padi sawah. Di tingkat lapangan, indikator yang dapat
dinggunakan adalah ”perched water tube” atau paralon berlubang. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui keragaan agronomis tiga tipe varietas padi pada dua
pengelolaan air yang berbeda. Penelitian dirancang menggunakan rancangan split
plot dengan 4 ulangan di lahan petani Kabupaten Magelang Jawa Tengah pada
MH 2009. Perlakuan terdiri atas cara pengelolaan air sebagai petak utama dan
varietas sebagai anak petak. Cara pengairan W1, intermitten dimana pemberian
air dilakukan ketika tinggi muka air sudah mencapai 15 cm di bawah permukaan
tanah dan cara pengairan W2, lahan selalu digenang. Pengairan W1 maupun W2
akan dihentikan sama sekali mulai 10–14 hari menjelang panen. Varietas atau galur
yang digunakan yaitu hibrida Rokan (V1), PTB BP360 (V2), dan inbrida Ciherang
(V3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) produktivitas padi bervariasi
antar varietas, yang tertinggi dicapai oleh varietas hibrida Rokan sebesar 8,74 t/
ha, disusul oleh inbrida Ciherang dan PTB BP360 dengan produktivitas masingmasing sebesar 7,61 t/ha dan 6,68 t/ha pada kondisi digenang. Sedangkan pada
kondisi intermitten berturut-turut sebesar 7,82 t/ha untuk hibrida Rokan; 7,04 t/
ha untuk inbrida Ciherang dan 5,64 t/ha untuk PTB BP360 dan (2) pengairan
dengan cara intermitten dapat menghemat kebutuhan air (8.396 m3/ha/musim)
dibandingkan yang digenang terus (10.019 m3/ha/musim). Namun demikian
penghematan konsumsi air dengan cara intermitten ini belum diikuti dengan
peningkatan efisiensi penggunaan air, karena efisiensinya dari sekitar 0,78 kg/m3
pada kondisi digenang baru mampu meningkat menjadi 0,91 kg/m3 pada kondisi
intermitten. Hal ini karena rendahnya produktivitas akibat investasi gulma yang
lebih padat pada kondisi intermitten.
Kata kunci: Intermitten, tergenang, keragaan agronomis padi.
PENDAHULUAN
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi) sebagai Balai Nasional dengan
mandat menangani masalah produksi padi dituntut untuk memberikan teknologi
yang dapat meningkatkan produksi padi. Dimasa mendatang produksi pertanian
akan terus dipengaruhi oleh anomali dan ketidakpastian iklim. Gejolak pasokan
air yang menyebabkan terjadinya kekeringan akan terus merupakan ancaman bagi
usahatani. Di daerah irigasi yang memperoleh pasokan air dari waduk Jatiluhur
sekalipun, ancaman kekurangan air mulai tampak. Pada musim kemarau tahun
2003 misalnya: terjadi kekeringan pada areal seluas 29.000 ha atau sekitar 28%
areal irigasi Kabupaten Karawang walaupun pasokan air ke Jakarta tetap dipenuhi
(Surono 2003 dalam Pasandaran 2005). Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman
pangan pada musim hujan relatif lebih mudah bahkan sebagian besar air dibuang
sebagai run-off. Sebaliknya pada musim kemarau dengan kondisi ketersediaan air
yang relatif terbatas, sehingga perlu pemilihan jenis komoditas bahkan varietas
padi sawah yang sesuai dengan pemberian air irigasi (volume dan interval) yang
memadai agar air yang terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya.
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Varietas unggul bila ditanam pada kondisi tergenang mempunyai efisiensi
penggunaan air yang mirip dalam hal transpirasi seperti tanaman serealia yaitu 2
g biji per kg air yang ditranspirasikan (Bouman dan Tuong 2001). Pengetahuan
mengenai tanggapan (response) hasil tanaman padi sawah terhadap cekaman
kekeringan menunjukkan bahwa besarnya (magnitude) reduksi hasil tergantung
tidak hanya pada intensitas dan durasi cekaman kekeringan tetapi juga oleh
waktu terjadinya cekaman kekeringan tersebut. Jadi, untuk varietas padi tertentu,
pengaruh cekaman kekeringan harus dievaluasi dalam hal intensitas, durasi
cekaman kekeringan dan fase pertumbuhan tanaman. Padi tipe baru dan hibrida
memiliki sistem perakaran yang lebih dalam serta lebih toleran terhadap defisit air
tanah dibanding padi VUB
Dalam upaya penanggulangan kekurangan air terutama selama musim
kemarau dalam jangka panjang, pengembangan tanaman padi sawah yang adaptif
terhadap defisit ketersediaan air merupakan salah satu pendekatan yang penting, di
samping upaya pengembangan teknik manajemen air itu sendiri. Teknik pengairan
alternasi genangan dan non genangan air (AWD) atau biasa disebut dengan
intermitten merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan produktivitas
air dalam kondisi pasokan air terbatas. Akhir-akhir ini kejadian iklim ekstrem
dengan frekuensi dan intensitas yang makin meningkat mengakibatkan pasokan
air irigasi berkurang dan tidak menentu. Dampak kejadian iklim ekstrem adalah
ketidakstabilan produksi padi dan gangguan OPT meningkat. Sementara padi
sawah termasuk pengguna air terbesar (hampir 80%).
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di lahan petani Jawa Tengah pada MH 2009 menggunakan
rancangan split plot dengan 4 ulangan. Perlakuan terdiri atas cara pengelolaan
air sebagai petak utama dan varietas sebagai anak petak. Cara pengairan W1
yaitu intermitten, dimana pemberian air dilakukan ketika tinggi muka air sudah
mencapai 15 cm di bawah permukaan tanah dan cara pengairan W2 yaitu lahan
digenang terus. Pengairan akan dihentikan sama sekali mulai 10-14 hari menjelang
panen. Namun demikian selama 10 hari pertama setelah tanam dan pada saat
pemberian pupuk kondisi lahan dibuat macak-macak, baik pada W1 maupun
W2. Untuk memonitor ketinggian air pada petak W1 dan W2 digunakan pralon
berlubang (perched water depth). Varietas atau galur yang digunakan dibedakan
menurut perbedaan karakter panjang malai dan jumlah anakan, V1: malai panjang
dengan jumlah anakan banyak (hibrida Rokan), V2: malai panjang dengan jumlah
anakan sedikit (PTB BP360), dan V3: malai pendek dengan jumlah anakan banyak
(inbrida Ciherang). Secara skematis pengaturan air digambarkan seagai berikut:
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Gambar 1. Skema pemberian air pada kondisi intermitten dan digenang.
Bibit padi ditanam pada umur 15 hari setelah sebar dengan jumlah 2–3
bibit per lubang dan jarak tanam 25 cm x 25 cm. Seluruh plot diberi pupuk N, P
dan K dengan dosis yang sama, masing-masing 300 kg/ha urea atau setara 135
kg/ha N, 100 kg/ha SP18 atau setara 18 kg/ha P2O5 dan 50 kg/ha KCl atau 30
kg/ha K2O. Variabel yang akan dikumpulkan meliputi: (1) indeks luas daun, (2)
komponen hasil dan hasil, (3) investasi gulma, dan (4) konsumsi serta effisiensi
penggunaan air. Pengaruh perlakuan dianalisis dengan sidik ragam dan perbedaan
antar perlakuan diuji dengan DMRT.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Indeks luas daun (ILD)
Daun merupakan organ utama yang berfungsi sebagai organ fotosintesis yang
menghasilkan fotosintat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis sangat ditentukan oleh luas
daun. Menurut Gardner et al. (1991), indeks luas daun (ILD) menunjukkan rasio
permukaan daun terhadap luas lahan yang ditempati. ILD diukur berdasarkan
luasan daun dalam setiap satuan lahan pada daun yang masih aktif melakukan
fotosintesis yang ditandai dengan adanya klorofil atau masih berwarna hijau. Hasil
pengamatan terhadap ILD tiga tipe varietas padi dan pengaruh perbedaan kondisi
pengairan yaitu intermitten maupun tergenang disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Nilai indeks luas daun pada dua cara pengelolaan air dan pada tiga tipe
varietas padi, Jawa Tengah MH 2009
Perlakuan

Indeks luas daun (ILD)

Cara pengelolaan air

W



Intermitten

w1

4,23 a



Digenang

w2

5,59 a

Tipe varietas

V



Hibrida Rokan

v1

5,58 a



PTB BP360

v2

3,77 b

 Inbrida Ciherang
v3
5,38 a
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 0,05%
DMRT.

Cara pengairan tidak nyata mempengaruhi ILD, dilain pihak hibrida Rokan
mempunyai indeks luas daun (ILD) tertinggi yaitu 5,58, diikuti Inbrida Ciherang
(5,38) dan PTB BP360 (3,77). Fenomena ini terkait dengan sifat yang dimiliki
varietas, bahwa padi Hibrida mempunyai jumlah anakan lebih banyak dan daun
lebih lebar, sebaliknya PTB hanya beranak sedikit dan jumlah anakan padi Inbrida
diantara keduanya. Dengan demikian tingginya ILD pada hibrida Rokan dan
inbrida Ciherang tidak lepas dari karakter tanamannya yang memiliki jumlah
anakan lebih banyak dibanding galur PTB. Sehingga kedua varietas ini memiliki
luas daun yang lebih luas dibanding galur PTB.
Komponen hasil
Komponen hasil padi diamati dari 12 tanaman sampel untuk masing-masing
perlakuan. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap komponen hasil meliputi
jumlah malai/rumpun, jumlah gabah/malai, persentase gabah isi dan bobot 1000
butir, disajikan pada Tabel 2.
Kemampuan tanaman padi menghasilkan komponen hasil dapat berbeda
tergantung pada faktor genetik dan lingkungannya. Banyak dilaporkan bahwa
kemampuan tanaman menghasilkan komponen hasil dipengaruhi oleh genetiknya
terutama dalam hal jumlah gabah/malai, persen gabah isi dan bobot 1000 butir.
Hasil penelitian ini juga sejalan dengan laporan tersebut yang menunjukkan bahwa
komponen hasil yang diperoleh berbeda tergantung pada tipe varietas. Sementara
cara pengaturan pemberian air tidak menyebabkan perbedaan komponen hasil.
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Tabel 2. Komponen hasil pada dua cara pengelolaan air dan pada tiga tipe
varietas padi, Jawa Tengah MH 2009
Komponen hasil

Perlakuan
Jumlah malai per rumpun

Jumlah
gabah per
malai

Persen
gabah isi
(%)

Bobot 1000 butir
(gram)

Cara pengelolaan air

W



Intermitten

w1

19,03 a

131,3 a

75,58 a

27,32 a



Digenang

w2

18,91 a

136,5 a

75,44 a

27,28 a

Tipe varietas

V



Hibrida Rokan

v1

19,56 a

136,4 b

70,32 b

28,42 a



PTB BP360

v2

17,81 b

155,6 a

69,38 b

25,44 c

 Inbrida Ciherang
v3
19,53 a
109,8 c
86,83 a
28,04 b
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 0,05%
DMRT.

Jumlah malai hibrida Rokan dan inbrida Ciherang lebih tinggi dibandingkan galur PTB BP360. Hal ini terkait dengan kemampuan membentuk anakan dari
masing-masing tipe varietas sebab jumlah malai per rumpun merupakan jumlah
anakan yang produktif dalam rumpun tersebut. Oleh sebab itu, jumlah anakan yang
terbentuk pada fase vegetatif akan berhubungan erat dengan malai yang terbentuk.
Menurut Abdulrachman at al. (2008) bahwa jumlah anakan yang terbentuk pada
saat fase vegetatif berkorelasi positif dengan jumlah malai (r = 0,790** untuk
kondisi digenang dan r = 0,785** untuk kondisi intermitten). Selain itu oleh
Abdullah (2007) juga dilaporkan bahwa kelompok varietas PTB mempunyai
panjang malai terpanjang diikuti oleh varietas hibrida dan varietas inbrida. Juga
dilaporkan bahwa jumlah gabah berkorelasi positif dengan panjang malai, hal
ini yang mengindikasikan bahwa malai yang panjang akan menghasilkan jumlah
gabah lebih banyak. Jumlah gabah per malai dari masing-masing tipe varietas
yang diuji adalah 1.556 untuk galur PTB BP360, 136 untuk hibrida Rokan dan
110 untuk inbrida Ciherang.
Disisi lain, semakin banyak jumlah gabah yang dihasilkan secara teoritis,
maka berat gabah akan meningkat apabila didukung oleh komponen hasil lainnya.
Gabah hampa merupakan biji yang gagal dibuahi saat terjadinya anthesis atau
adanya denaturasi saat mulai pengisian biji berlangsung. Hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa vareitas PTB masih memiliki kehampaan tertinggi (>30%)
dibandingkan kedua varietas lainnya.
Varietas hibrida menghasilkan bobot biji tertinggi tetapi tidak berbeda
dengan Ciherang. Diduga bahwa perbedaan bobot biji antar varietas dipengaruhi
oleh bentuk dan ukuran morfologi gabah masing-masing varietas. Ukuran sekam
pada biji menentukan berat biji, semakin besar ukuran sekam, maka bobot biji akan
meningkat. Yoshida (1981) menyatakan bahwa ukuran bulir kuat dikendalikan
oleh ukuran sekam.
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Produksi
Produksi padi yang dikemukakan disini adalah hasil gabah pada kandungan
air 14%. Besarnya hasil padi per hektar ditentukan oleh komponen produksinya.
Komponen hasil yang dimaksud diantaranya adalah jumlah malai, jumlah gabah
per malai, bobot 1000 biji dan persen gabah isi atau tingkat kehampaan bulir.
Akan tetapi pertumbuhan tanaman sejak fase vegetatif awal sampai generatif dan
pemasakan juga dapat menentukan tingkat hasil gabah yang diperoleh.
Produktivitas berbeda antar varietas yang diuji. Produktivitas tertinggi
dicapai oleh varietas hibrida Rokan sebesar 8,74 t/ha dibanding dengan inbrida
Ciherang dan PTB BP360 yang produksinya masing-masing sebesar 7,61 t/ha dan
6,68 t/ha pada kondisi digenang. Sedangkan pada kondisi intermitten berturutturut sebesar 7,82 t/ha untuk hibrida Rokan; 7,04 t/ha untuk inbrida Ciherang dan
5,64 t/ha untuk PTB BP360.
Tabel 3. Hasil pada tiga tipe varietas padi dan pada dua cara pengelolaan air,
Jawa Tengah MH 2009
Varietas
Hibrida Rokan
PTB BP360
Inbrida Ciherang
Rata-rata

Hasil GKG (t/ha)
Digenang
Intermitten
8,74
6,68
7,61
7,68 a

7,82
5,64
7,04
6,83 b

Rata-rata
(t/ha)
8,28 a
6,16 c
7,33 b

Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 0,05%
DMRT.

Tingginya produktivitas padi ini salah satunya disebabkan oleh kemampuan
heterosis yang dimiliki oleh varietas hibrida, termasuk Rokan. Selain itu,
tingkat produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan
komponen-komponen produksi. Pada kondisi ketersediaan hara tanah terpenuhi
optimal, serapan hara akan meningkat sehingga kebutuhan untuk pertumbuhan
terpenuhi secara optimal dan tingkat produksi akan tinggi. Hasil analisis korelasi
menunjukkan bahwa produksi gabah/hektar berkorelasi positif dengan jumlah
malai (r = 0,605–0,768*) dan bobot 1000 butir (r = 0,251–0,424*).
Investasi Gulma
Pertumbuhan tanaman padi secara garis besar terdiri tiga fase yakni fase
vegetatif yang berlangsung dari saat pindah tanam sampai stadia pembentukan
primordia, fase reproduktif atau generatif yang berlangsung dari saat pembentukan
primordia sampai stadia pembungaan, dan fase pemasakan yang berlangsung dari
stadia pembungaan sampai stadia gabah matang mati (Tobing dan Chosin 1980).
Selama fase tersebut, keberadaan gulma selalu berkompetisi dengan tanaman
padi dalam hal pengambilan air, cahaya dan nutrisi. Hasil analisis berat kering
gulma pada umur 20 HST dan 40 HST menunjukkan bahwa pengelolaan air
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dengan sistem intermitten populasi gulma di pertanaman meningkat dibandingkan
pada kondisi tergenang terus. Selain itu, pada kondisi digenang tidak dijumpai
populasi gulma Lindernia crustaceae seperti ditemui pada pertanaman dengan
pola pengairan intermitten (Tabel 4).
Peningkatan populasi gulma di pertanaman dengan cara pengelolaan air
intermitten diduga mempengaruhi penurunan produksi. Persaingan unsur hara
dan lingkungan tumbuh antara tanaman pokok dengan gulma mengurangi tingkat
optimalnya hasil yang bisa dicapai.
Tabel 4. Investasi gulma pada dua cara pengelolaan air, Jawa Tengah MH 2009
Investasi Gulma

Species

Cara pengelolaan air (W)
Intermitten (W1)
Digenang (W2)
Monochoria vaginalis,
Monochoria vaginalis,
Fimbbristilis miliacea,

Fimbbristilis miliacea,

Leptocloa cinensis,

Leptocloa cinensis,

Limnocharis flava,

Limnocharis flava,

Cyperus diformis,

Cyperus diformis,

Cyperus iria,

Cyperus iria,

Spenoclea zeyanica,

Spenoclea zeyanica,

Marsilea crenata,

Marsilea crenata,

Ludwigia adcendens,

Ludwigia adcendens,

Pistia stratiotes,

Pistia stratiotes,

Azolla sp,

Azolla sp,

Echinocloa colonum, dan

Echinocloa colonum

Lindernia crustaceae
Bobot kering gulma
 20 HST
 40 HST

5,21 gr/0,5 m2
3,00 gr/0,5 m2

3,65 gr/0,5 m2
1,67 gr/0,5 m2

Konsumsi dan Effisiensi Penggunaan Air
Rata-rata konsumsi air lebih rendah pada kondisi intermitten (8.397 m3/
ha/musim) dibandingkan yang digenang terus (10.019 m3/ha/musim). Namun
demikian, penghematan konsumsi air dengan cara intermitten ini belum diikuti
dengan peningkatan secara nyata efisiensi penggunaan air, karena efisiensinya
dari sekitar 0,78 kg/m3 pada kondisi digenang baru sedikit naik pada kondisi
intermitten, yaitu menjadi 0,91 kg/m3 (Tabel 5). Peningkatan efisiensi yang masih
relatif kecil ini diduga lebih disebabkan karena rendahnya produktivitas pada
kondisi inttermiten akibat investasi gulma yang lebih padat, bukan oleh faktor
yang lain.
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Efisiensi penggunaan air berkorelasi positif dengan kandungan air relatif di
daun. Efisiensi penggunaan air menurun diikuti oleh pengurangan kandungan air
relatif maupun berat daun spesifik. Pada varietas yang efisien penggunaan airnya
seperti IR5178 dicirikan oleh kandungan air relatif yang lebih tinggi dan berat
daun spesifik yang tinggi. Laju transpirasi meningkat bilamana kandungan air
relatif daun cukup tinggi dan varietas yang mempunyai berat daun spesifik rendah
seperti UPLR 5 mempunyai efisiensi penggunaan air yang rendah karena hasil
gabahnya lebih rendah meskipun kandungan air relatif di daun cukup tinggi.
Tabel 5. Konsumsi dan efisiensi penggunaan air pada dua cara pengelolaan air
dan pada tiga varietas padi, Jawa Tengah MH 2009
Perlakuan

Konsumsi air (m3/ha/
musim)

Effisiensi

(kg/m3)
Cara pengelolaan air
W
 Intermitten
w1
8397 b
0,91 a
 Digenang
w2
10019 a
0,78 a
Tipe varietas
V
 Hibrida Rokan
v1
9489 a
0,89 a
 PTB BP360
v2
8963 b
0,82 a
 Inbrida Ciherang
v3
173 ab
0,83 a
Angka-angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut 0,05%
DMRT.

Menurut Setiobudi (2004), efisiensi penggunaan air bervariasi menurut
varietas berkisar antara 2,35 mg jaringan/g H2O dan 4,01 mg jaringan/g H2O.
Tingkat keragaman efisiensi penggunaan air ini ditentukan oleh variabel berat daun
spesifik (specific leaf weight) dan kandungan air relatif (relative water content)
di daun. Berat daun spesifik berkisar antara 32 g/m2 dan 44 g/m2 sedangkan
kandungan air relatif bervariasi antara 84,9% sampai 90,7%. Apabila sifat-sifat
yang dimiliki tanaman padi seperti ini dikombinasikan dengan cara pengeloaan
air intermitten diharapkan dapat berdampak lebih besar terhadap penghematan
konsumsi air.
Penghematan kebutuhan air melalui sistem intermitten tersebut menjadi
penting sehubungan kelangkaan air global telah menjadi isu dan keprihatinan
dunia belakangan ini. Para ilmuwan air International Rice Research Institute
(IRRI) memperkirakan pada tahun 2025 dua pertiga dataran bumi akan mengalami
kekurangan air baik secara fisik maupun ekonomis. Dua pertiga bagian itu
merupakan kawasan tropis dan subtropis yang juga menjadi lahan-lahan utama
sentra budidaya padi dunia.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1.

Produktivitas padi bervariasi antar varietas, yang tertinggi dicapai oleh
varietas hibrida Rokan sebesar 8,74 t/ha, disusul oleh inbrida Ciherang dan
PTB BP360 dengan produktivitas masing-masing sebesar 7,61 t/ha dan 6,68 t/
ha pada kondisi digenang. Sedangkan pada kondisi intermitten berturut-turut
sebesar 7,82 t/ha untuk hibrida Rokan; 7,04 t/ha untuk inbrida Ciherang dan
5,64 t/ha untuk PTB BP360.

2.

Pengairan dengan cara intermitten dapat menghemat kebutuhan air (8396 m3/
ha/musim) dibandingkan yang digenang terus (10.019 m3/ha/musim). Namun
demikian penghematan konsumsi air dengan cara intermitten ini belum
diikuti dengan peningkatan efisiensi penggunaan air, karena efisiensinya dari
sekitar 0,78 kg/m3 pada kondisi digenang baru mampu meningkatkan menjadi
0,91 kg/m3 pada kondisi intermitten. Hal ini diduga lebih disebabkan karena
rendahnya produktivitas akibat investasi gulma yang lebih padat pada kondisi
intermitten.

3.

Kelangkaan ketersedian air untuk budidaya padi sawah sudah saatnya untuk
mulai di lakukan antisipasi. Pemberian air dengan cara intermitten tidak saja
mampu menghemat konsumsi air seperti pada hasil penelitian di atas, tetapi
juga dilaporkan mampu menurunkan emisi GRK. Bentuk adaptasi dengan cara
penerapan teknik pemberian air intermitten dan pemilihan varietas toleran
kekeringan disarankan untuk dapat diterapkan dalam satu wilayah pengairan.
Pengelolaan air mikro melalui intermitten ini diharapkan akan lebih bermakna
apabila diterapkan: (1) pada musim kemarau, (2) di daerah beririgasi dengan
pola tanam padi 3 kali setahun, dan (3) pada saat menghadapi musim kemarau
panjang.

4.

Pada sistem intermitten kondisi lahan relatif kering akibatnya investasi
gulma lebih padat. Untuk mengurangi kompetisi dalam hal kebutuhan tempat
hidup, cahaya dan makanan bagi tanaman pokoknya, maka diperlukan teknih
pengendalaian gulma terpadu. Keberhasilan pengendalian gulma diharapkan
dapat diikuti dengan meningkatnya produktivitas dan efisiensi penggunaan
air serta keberlanjutan sistem produksi.
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PENYUSUNAN ANJURAN DOSIS PEMUPUKAN SPESIFIK LOKASI
PADA PADI SAWAH DI KABUPATEN SUMENEP
Zainal Arifin, Dwi Setyorini, dan Indriana Ratna Dewi
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur
ABSTRACT
The Recommendation Arrangement Of Fertilizer Dosage For Specific
Location On Lowland In District Of Sumenep. Fertilization is one important
factor in increasing rice production. Efficient use of fertilizer is basically giving
fertilizer in the number, kinds and shapes to suit the needs of plants. The research
objective is to develop fertilization recommendation site specific in lowland
rice in Sumenep district. The research was conducted in 18 villages in Sumenep
district. Preparation of digital maps recommended dosage of fertilizer in lowland
rice on soil nutrient status obtained from soil sampling based on clusters in
decomposit represent an area 25 ha. Assessment results indicate that in Sumenep
district 6 soil type i.e. Aluvial hidromorf; Aluvial kelabu kekuningan; Litosol;
Komplek Mediteran Merah dan Litosol; Komplek Brown Forest Soil, Litosol
dan Mediteran; dan Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol, and
5 climate type Oldeman, i.e. E3, E4, E5, D3, dan D4. Based on the analysis of
land of 248 villages in Sumenep district, there are 12 site specific fertilization
recommendation, namely: (a) 250 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl,
(b) 250 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (c) 275 kg/ha urea + 80 kg/
ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (d) 275 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl,
(e) 275 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (f) 275 kg/ha urea + 100 kg/
ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (g) 275 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl,
(h) 300 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (i) 300 kg/ha urea + 90 kg/
ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (j) 300 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (k)
300 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (l) 300 kg/ha urea + 100 kg/ha
SP36 + 100 kg/ha KCl.
Key words : Fertilizer dosage recommendation, lowland rice, Sumenep District
ABSTRAK
Pemupukan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produksi
padi. Penggunaan pupuk yang efisien pada dasarnya adalah memberi pupuk
dalam jumlah, macam dan bentuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tujuan
penelitian adalah menyusun anjuran pemupukan spesifik lokasi pada padi sawah
di wilayah Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilaksanakan di 18 desa di wilayah
Kabupaten Sumenep. Penyusunan peta digital anjuran dosis pemupukan pada padi
didasarkan pada status hara tanah yang diperoleh dari pengambilan sample tanah
berdasarkan kluster secara komposit mewakili luasan 25 ha. Hasil pengkajian
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menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten Sumenep terdapat 6 jenis tanah, yaitu
Aluvial hidromorf; Aluvial kelabu kekuningan; Litosol; Komplek Mediteran
Merah dan Litosol; Komplek Brown Forest Soil, Litosol dan Mediteran; dan
Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol, serta 5 tipe iklim berdasarkan
Oldeman, yaitu E3, E4, E5, D3, dan D4. Berdasarkan hasil analisis tanah dari 248
desa di wilayah Kabupaten Sumenep, terdapat 12 anjuran pemupukan spesifik
lokasi, yaitu (a) 250 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (b) 250 kg/ha
urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (c) 275 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 +
90 kg/ha KCl, (d) 275 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (e) 275 kg/
ha urea + 90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (f) 275 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 +
90 kg/ha KCl, (g) 275 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (h) 300 kg/
ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (i) 300 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 +
90 kg/ha KCl, (j) 300 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (k) 300 kg/
ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (l) 300 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 +
100 kg/ha KCl.
Kata kunci : Anjuran dosis pemupukan, padi sawah, Kabupaten Sumenep
PENDAHULUAN
Padi merupakan komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan
strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara nasional kontribusi
produksi Jawa Timur untuk komoditas padi mencapai 17,38% (Diperta Kab.
Sumenep 2009). Tanaman padi merupakan komoditas strategis bagi pemenuhan
kebutuhan pangan, serta memiliki sensitivitas politik, ekonomi dan kerawanan
sosial, sehingga program swasembada beras terus ditingkatkan untuk memenuhi
kebutuhan beras yang terus meningkat.
Penggunaan pupuk yang efisien pada dasarnya adalah memberi pupuk baik
unsur hara makro maupun hara mikro dalam jumlah, macam dan bentuk yang
sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan cara dan saat pemberian yang tepat
sesuai kebutuhan dan tingkat pertumbuhan tanaman. Kelebihan pemberian pupuk
selain merupakan pemborosan dana, juga mengganggu keseimbangan unsurunsur hara dalam tanah dan pencemaran lingkungan (Sri Adiningsih et al. 1989;
Moersidi et al. 1991; Sri Rochayati et al. 1991), sedangkan pemberian pupuk yang
terlalu sedikit tidak dapat memberikan tingkat produksi yang optimal. Tisdale
et al. (1985 ) dan Bastari (1996) menambahkan bahwa pemberian pupuk yang
melebihi kebutuhan tanaman yang dilakukan untuk meningkatkan produksi apabila
dilakukan secara terus-menerus dan tanpa upaya pengembalian unsur-unsur yang
diserap tanaman akan berakibat merugikan kesuburan tanah dan merusak sifat
fisik dan kimia tanah.
Pemerataan dan pemacuan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah
Kabupaten Sumenep telah dilakukan secara berkesinambungan yang didasarkan
pada potensi wilayah khususnya di bidang pertanian. Pembangunan sektor
pertanian menempati posisi yang strategis bagi pembangunan di Kabupaten
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Sumenep. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 74,49%
(BPS Kab. Sumenep 2009). Selain itu besarnya konstribusi sektor pertanian
terhadap PDRB Kabupaten Sumenep tahun 2006 sebesar 38,18%, kemudian
sektor perdagangan 29,58% serta sektor perhotelan dan restoran sebesar 14,40%.
Penelitian ini bertujuan menyusun anjuran pemupukan spesifik lokasi pada
padi sawah di wilayah Kabupaten Sumenep.
BAHAN DAN METODE
Penggalian permasalahan dan potensi usahatani padi merupakan upaya menentukan
inovasi teknologi secara tepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan
produksi dan produktivitas tanaman padi. Bentuk kegiatan berupa penyusunan
anjuran pemupukan spesifik lokasi pada tanaman padi di masing-masing desa
wilayah Kabupaten Sumenep sehingga dapat digunakan sebagai pedoman
dalam berusahatani tanaman padi secara efisiensi dan berkesinambungan dalam
memperoleh produksi tanaman padi secara optimal.
Kegiatan pengkajian ini mencakup metode desk-study, survey lapang
dengan melibatkan petani secara partisipatif. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam 5
tahap, yaitu (1) persiapan, (2) survey pendahuluan, (3) pengambilan sample tanah
berdasarkan kluster secara dekomposit mewakili luasan 25 ha, (4) penyusunan
data status hara tanah, dan (5) penyusunan data dan peta anjuran pemupukan
spesifik lokasi pada padi sawah.
Analisis data meliputi: analisis database data status hara tanah dan anjuran
pemupukan, analisis data pendukung lapang (fisiografi) dan analisis iklim.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara administrasi wilayah Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 18 kecamatan
dan 248 desa dengan luas wilayah daratan 1.156, 09 km2. Penggunaan lahan
didominasi oleh lahan tegalan dan sawah tadah hujan dengan tingkat kesuburan
tanah sangat rendah dan tergolong beriklim kering dengan bulan basah antara 1–4
bulan dan bulan kering 6–11 bulan, sehingga mempengaruhi dosis pemupukan
pada padi sawah (Gambar 1).
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Gambar 1. Peta anjuran pemupukan pada padi di wilayah Kabupaten Sumenep.
Terdapat 12 anjuran pemupukan spesifik lokasi, yaitu (a) 250 kg/ha urea +
100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (b) 250 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/
ha KCl, (c) 275 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (d) 275 kg/ha urea +
80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (e) 275 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha
KCl, (f) 275 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (g) 275 kg/ha urea +
100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (h) 300 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/
ha KCl, (i) 300 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (j) 300 kg/ha urea +
90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (k) 300 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha
KCl, (l) 300 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl.
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Kecamatan Kota Sumenep
Luas Kecamatan Kota Sumenep 27,84 km2 terdiri 16 desa, terbagi 3 jenis
tanah dan tipe iklim Oldeman D3 serta anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel
1). Anjuran pemupukan di Kecamatan Kota Sumenep terdapat 3 macam dosis
pupuk urea yaitu 250, 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36
terdiri dari 80, 90 dan 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl 90 dan 100 kg/ha.
Tabel 1. Anjuran pemupukan urea, SP36, dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Kolor

● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Litosol
● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol
dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol
dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol
dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol
dan litosol

Pabian
Marengan Daya
Kacongan
Paberasan

Parsanga

Bangkal
Pangarangan
Kepanjin
Pajagalan
Bangselok
Karangduak
Pandian
Pamolokan
Kebunan

Kebonagung

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea
SP36
KCl
250
100
90
275
250
300

100
100
100

100
90
100

300

100

100

300

90

100

300

Pemukiman
100

100

Pemukiman
Pemukiman
Pemukiman
Pemukiman
Pemukiman
300
300

80
100

100
100

300

100

100
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Kecamatan Batuan
Luas Kecamatan Batuan 27,10 km2 terdiri dari 7 desa, terbagi 4 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman D3 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 2).
Anjuran pemupukan di Kecamatan Batuan terdapat 2 macam dosis pupuk urea
yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha serta
anjuran dosis pupuk KCl 100 kg/ha.
Tabel 2. Anjuran pemupukan urea, SP36, dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Batuan, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
urea

SP36

KCl

Patean

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

100

100

Babalan

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial hidromorf

300

100

100

Gedungan

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Gunggung

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial Hidromorf

275

100

100

Batuan

● Komplek mediteran merah dan litosol; litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

100

100

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial hidromorf

300

100

100

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

100

Torbang

Gelugur
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Kecamatan Manding
Luas Kecamatan Manding 68,88 km2 terdiri 11 desa, terbagi 3 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 3).
Tabel 3. Anjuran pemupukan urea, SP36, dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Manding, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

275

100

100

Kasengan

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

Lalangon

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

90

Tenonan

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Lanjuk

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Litosol

300

100

100

Gadding

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Giring

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

100

Gunung Kembar

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Jaba’an

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Manding Laok

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

90

Manding Daya

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Manding Timur

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

90

100

Anjuran pemupukan di Kecamatan Manding terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri dari 90
dan 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Kalianget
Luas Kecamatan Kalianget 30,19 km2 terdiri dari 7 desa, terbagi 3 jenis tanah dan
tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 4).
Tabel 4. Anjuran pemupukan urea, SP36, dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Kalianget, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Pinggirpapas

● Aluvial hidromorf

Tambak garam

Karanganyar

● Aluvial hidromorf
● Litosol

275

100

Marengan Laok

● Aluvial hidromorf
● Litosol

275

100

100

Kertasada

● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Kalimo’ok

● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

250

100

90

Kalianget Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

300

90

90

Kalianget Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

300

90

90

90

Anjuran pemupukan di Kecamatan Kalianget terdapat 3 macam dosis pupuk
urea yaitu 250, 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri
dari 90 dan 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Batuputih
Luas Kecamatan Batuputih 112,31 km2 terdiri dari 14 desa, terbagi 3 jenis
tanah dan tipe iklim Oldeman E5 dengan pemupukan spesifik lokasi (Tabel 5).
Anjuran pemupukan di Kecamatan Batuputih terdapat 3 macam dosis pupuk urea
yaitu 250, 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha
serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
Tabel 5. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Batuputih, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP-36

KCl

Larangan Barma

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

100

Batuputih Laok

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan Litosol

275

100

100

Batuputih Kenek

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

250

100

90

Aeng Merah

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Tengedan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

100

Juruan Laok

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Juruan Daya

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

275

100

100

Badur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

250

100

100

Gedang-gedang

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

100

Batuputih Daya

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

275

100

90

Bantelan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

275

100

100

Larangan Kerta

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

Bulaan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

90

Sergang

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

275

100

100
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Kecamatan Gapura
Luas Kecamatan Gapura 65,78 km2 terdiri dari 17 desa, terbagi 4 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 6).
Anjuran pemupukan di Kecamatan Gapura terdapat 2 macam dosis pupuk urea
yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri dari 90 dan
100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
Tabel 6. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Gapura, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Poja

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Gapura Barat

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

300

100

100

Beraji
Gersik Putih

Karang Budi

Gapura
Tengah

Baban

Mandala

Batudinding
Gapura
Timur
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● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf
● Aluvial
● Litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

Tambak garam

300

100

100

275

100

100

275

100

100

275

100

100

275

100

100

275

100

90
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Desa

Banjar Barat

Andulang

Banjar Timur

Longos

Paloloan
Grujugan
Panagan

Jenis tanah
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

275

100

100

300

100

100

300

100

100

300

100

100

300

90

100

300

100

90

300

90

100
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Kecamatan Batang-batang
Luas Kecamatan Batang-batang 80,36 km2 terdiri 16 desa, terbagi 5 jenis
tanah dan tipe iklim Oldeman E4, anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 7).
Tabel 7. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Batang-batang, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Tamedung

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Bilangan

● Regosol cokelat kekuningan
● komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

300

100

100

Batang-batang Laok ● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Dapenda

● Regosol cokelat kekuningan
● Aluvial hidromorf

300

100

100

Totosan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Legung Timur

● Regosol cokelat kekuningan

300

100

100

Banuaju Barat

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

100

Legung Barat

● Regosol cokelat kekuningan

300

100

100

Banuaju Timur

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan
● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

Jangkong

● Regosol cokelat kekuningan

300

100

100

Jenangger

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Nyabakan Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

300

100

100

Nyabakan Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan
● Aluvial hidromorf

300

100

100

Batang-batang Daya ● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

300

100

100

Lombang

● Regosol cokelat kekuningan
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

300

100

90

Kolpo

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Anjuran pemupukan di Kecamatan Batang-batang terdapat 2 macam dosis
pupuk urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri
dari 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Dungkek
Luas Kecamatan Dungkek 63,35 km2 terdiri 15 desa, terbagi 5 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 8).
Tabel 8. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Dungkek, Kabupaten Sumenep
Desa

Dosis pupuk (kg/ha)

Jenis tanah

Urea

SP36

KCl

Jadung

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

100

Romben Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

90

Romben Rana

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Romben Guna

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

90

Bicabbi

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

Dungkek

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Lapa Laok

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf
● Regosol cokelat kekuningan

300

100

90

Lapa Daya

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf
● Regosol cokelat kekuningan
● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

100

Lapa Taman

● Regosol cokelat kekuningan
● Aluvial hidromorf
● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

90

Bungin Bungin ● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf
● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

100

Bun Penang

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

100

Tamansare

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

90

Candi

● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

90

Bancamara

Kepulauan

Banraas

Kepulauan

Anjuran pemupukan di Kecamatan Dungkek terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha
serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Ambunten
Luas Kecamatan Ambunten 50,54 km2 terdiri 15 desa, terbagi 2 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E3 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 9).
Tabel 9. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Ambunten, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Ambunten Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Ambunten Tengah

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

Ambunten Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

Tabaagung Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Tambaagung Tengah

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Tambaagung Ares

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

90

Sogian

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

300

90

90

Keles

● Aluvial kelabu kekuningan
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

90

100

Tambaagung Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

90

Bukabu

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

275

80

100

Campor Barat

● Aluvial kelabu kekuningan

275

80

90

Campor Timur

● Aluvial kelabu kekuningan
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Beluk Ares

● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

100

Beluk Kenek

● Aluvial kelabu kekuningan
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

90

100

Beluk Raja

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

80

100

Anjuran pemupukan di Kecamatan Ambunten terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri dari 80,
90 dan 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Pasongsongan
Luas Kecamatan Pasongsongan 119,03 km2 terdiri 10 desa, terbagi 3 jenis
tanah dan tipe iklim Oldeman E4, anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 10).
Tabel 10. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Pasongsongan, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Montorna

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Prancak

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Campaka

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Rajun

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Lebeng Timur

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Lebeng Barat

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

100

Soddara

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Pasong songan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Panaongan

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

100

Padang dangan

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Anjuran pemupukan di Kecamatan Pasongsongan terdapat 2 macam dosis
pupuk urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri
100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Dasuk
Luas Kecamatan Dasuk 64,50 km2 terdiri dari 15 desa, terbagi 3 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 11).
Anjuran pemupukan di Kecamatan Dasuk terdapat 2 macam dosis pupuk urea
yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri dari 80, 90
dan 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha
Tabel 11. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Dasuk, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Batubelah Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Batubelah Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Kecer

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Bates

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Bringin

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

90

Jelbudan

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Nyapar

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

90

90

Mantajun

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Dasuk Laok

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Dasuk Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

275

90

100

Dasuk Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Regosol cokelat kekuningan

275

100

100

Kerta Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

90

Kerta Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Semaan

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

90

Slopeng

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

1234
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Kecamatan Rubaru
Luas Kecamatan Rubaru 84,46 km2 terdiri dari 11 desa, terbagi 4 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 12).
Anjuran pemupukan di Kecamatan Rubaru terdapat 2 macam dosis pupuk urea
yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri dari 90 dan
100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
Tabel 12. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Rubaru, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Basoka

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Banasare

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

90

100

Mandala

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

100

Bunbarat

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

90

Karangnangka

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

90

Kalebengan

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan

300

90

90

Pakondang

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Rubaru

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial kelabu kekuningan
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

100

Matanair

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Duko

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

90

Tambaksari

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100
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Kecamatan Bluto
Luas Kecamatan Bluto 51,25 km2 terdiri dari 20 desa, terbagi 4 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E5 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 13).
Anjuran pemupukan di Kecamatan Bluto terdapat 2 macam dosis pupuk urea yaitu
275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha serta anjuran
dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
Tabel 13. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Bluto, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Guluk manjung

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol
● litosol
Kapedi
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol
Pakandangan Barat ● Komplek mediteran merah dan litosol
Pakandangan
Tengah
Pakandangan
Sangra
Aengdake
Aengbaja Kenek
Bluto
Lobuk
Bungbungan

Masaran

Palongan

Aengbaja Raja
Karang Cempaka
Sera Timur
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Dosis pupuk (kg/ha)
Urea
300

SP36
100

KCl
100

275

100

100

275

100

100

● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

90

● Komplek mediteran merah dan litosol
● komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran;
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial hidromorf
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

275

100

100

275

100

100

250

100

90

275
275

100
100

90
90

275

100

90

300

100

100

275
275

100
100

90
100

275

100

100
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Desa
Sera Tengah
Sera Barat
Gilang
Errabu
Gingging

Jenis tanah
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

275

100

100

275

100

100

275

100

100

275

100

100

300

100

100
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Kecamatan Saronggi
Luas Kecamatan Saronggi 67,71 km2 terdiri 14 desa, terbagi 6 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 14).
Tabel 14. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Saronggi, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Aeng tongtong ● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial kelabu kekuningan

275

100

90

Kebundadap
Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

100

90

Juluk

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial kelabu kekuningan
● Aluvial hidromorf

275

100

100

Kebundadap
Barat

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

100

90

Saronggi

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

100

90

Saroka

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

100

90

Tanah Merah

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Aluvial hidromorf

275

80

100

Nambakor

● Aluvial kelabu kekuningan
● Aluvial hidromorf

275

100

90

Langsar

● Komplek mediteran merah dan litosol

275

100

100

Muangan

● Aluvial hidromorf
● Aluvial kelabu kekuningan

300

100

90

Pagarbatu

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol

275

100

90

Talang

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial kelabu kekuningan
● Aluvial hidromorf

300

100

90

Tanjung

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Asosiasi litosol dan mediteran cokelat kemerahan
● Litosol

300

100

90

Kambingan
Timur

● Aluvial kelabu kekuningan
● Aluvial hidromorf
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

90

Anjuran pemupukan di Kecamatan Saronggi terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 terdiri dari 80
dan 100 kg/ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Pragaan
Luas Kecamatan Pragaan 57,84 km2 terdiri 14 desa, terbagi 4 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman E4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 15).
Tabel 15. Anjuran pemupukan urea, SP36, dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Pragaan, Kabupaten Sumenep
Desa
Kaduara Timur

Jenis tanah

● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial hidromorf
Sendang
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial hidromorf
Rombasan
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Sentol Laok
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial hidromorf
Larangan Pereng ● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
Sentol Daya
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
Pakamban Daya ● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
Pakamban Laok ● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Aluvial hidromorf
Jaddung
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
● Aluvial hidromorf
Pragaan Laok
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Pragaan Daya
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Prenduan
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
Aengpanas
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
Karduluk
● Komplek mediteran, grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea SP36
KCl
300
100
90

300

100

90

300

100

90

300

100

90

300

100

100

300

100

100

275

100

90

300

100

100

300

100

90

300

100

100

300
300

100
100

100
90

300

100

100

300

100

100

Anjuran pemupukan di Kecamatan Pragaan terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha
serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Ganding
Luas Kecamatan Ganding 53,97 km2 terdiri 14 desa, terbagi 4 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman D3 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 16).
Tabel 16. Anjuran pemupukan urea, SP36, dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Ganding, Kabupaten Sumenep
Desa

Jenis tanah

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea

SP36

KCl

Ketawang
Parebaan

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● litosol

300

100

100

Bataal Barat

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

100

Bataal Timur

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Rombiya Barat

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Rombiya Timur ● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol

275

100

100

Talaga

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol

275

100

100

Bilapora Barat

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol

275

100

100

Bilapora Timur

● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Ganding

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Gadu Timur

● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Gadu Barat

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol

300

100

100

Ketawang
Larangan

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol

300

100

100

Ketawang
Daleman

● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol

300

100

100

Ketawang
Karay

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Litosol

275

100

100

Anjuran pemupukan di Kecamatan Ganding terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha
serta anjuran dosis pupuk KCl 100 kg/ha.
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Kecamatan Guluk-guluk
Luas Kecamatan Guluk-guluk 59,57 km2 terdiri 11 desa, terbagi 3 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman D3 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 17).
Tabel 17. Anjuran pemupukan urea, SP-36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep
Dosis pupuk (kg/ha)
Desa
Bakeyong

Jenis tanah

Urea

SP36

KCl

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

100

Payudan Dundang ● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

● Litosol
Pordapor

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

90

Guluk-guluk

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

90

Ketawang Laok

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

275

100

100

Penanggungan

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

300

100

100

275

100

90

275

100

100

275

100

100

275

100

100

275

100

100

● Litosol
Bragung

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Litosol

Payudan Nangger

● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Litosol
● komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

Payudan Daleman ● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Litosol
Payudan
Karangsokon

● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran

Batuampar

● Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol

● Litosol
● Litosol
● Komplek Brown Forest Soil, Litosol dan Mediteran

Anjuran pemupukan di Kecamatan Guluk-guluk terdapat 2 macam dosis
pupuk urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/
ha serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
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Kecamatan Lenteng
Luas Kecamatan Lenteng 71,41 km2 terdiri 20 desa, terbagi 6 jenis tanah
dan tipe iklim Oldeman D4 dengan anjuran pemupukan spesifik lokasi (Tabel 18).
Tabel 18. Anjuran pemupukan urea, SP36 dan KCl pada tanaman padi di Kec.
Lenteng, Kabupaten Sumenep
Desa
Bilapora Reba

Jenis tanah

● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
Poreh
● Aluvial hidromorf
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Auvial kelabu kekuningan
Moncek Barat
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
Cangkreng
● Aluvial kelabu kekuningan
● Aluvial hidromorf
Moncek Tengah ● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
Daramesta
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Moncek Timur ● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
Jambu
● Litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Banaresep Barat ● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
● Komplek mediteran merah dan litosol
Ellak Daya
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Lembung Barat ● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
Ellak Laok
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek brown forest soil, litosol dan mediteran
Lembung Timur ● Komplek mediteran merah dan litosol
Lenteng Timur ● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
Banaresep
● Komplek mediteran merah dan litosol
Timur
● Litosol
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Dosis pupuk (kg/ha)
Urea
SP36
KCl
300
100
100

300

100

100

275

100

100

275

100

100

300

100

100

300

100

100

300

100

100

300

100

100

275

100

90

300

100

100

300

100

100

300

100

100

275
300

100
100

90
90

300

100

100
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Desa
Lenteng Barat

Kambingan
Barat
Tarogan

Sendir

Jenis tanah
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Komplek mediteran grumosol, regosol dan litosol
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Komplek mediteran merah dan litosol
● Litosol
● Aluvial hidromorf
● Aluvial hidromorf
● Aluvial kelabu kekuningan
● Litosol

Dosis pupuk (kg/ha)
Urea
SP36
KCl
275
100
100

300

100

100

300

90

90

300

100

100

Anjuran pemupukan di Kecamatan Lenteng terdapat 2 macam dosis pupuk
urea yaitu 275 dan 300 kg/ha, sedangkan anjuran dosis pupuk SP36 100 kg/ha
serta anjuran dosis pupuk KCl yaitu 90 dan 100 kg/ha.
KESIMPULAN
1.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 18
kecamatan dan 248 desa dengan luas wilayah daratan 1.156, 09 km2.

2.

Terdapat 6 jenis tanah di wilayah Kabupaten Sumenep, yaitu Aluvial
hidromorf; Aluvial kelabu kekuningan; Litosol; Komplek Mediteran Merah
dan Litosol; Komplek Brown Forest Soil, Litosol dan Mediteran; dan
Komplek Mediteran Grumosol, Regosol dan Litosol, serta mempunyai 5 tipe
iklim berdasarkan Oldeman, yaitu E3, E4, E5, D3, dan D4.

3.

Terdapat 12 anjuran dosis pemupukan spesifik lokasi di wilayah Kabupaten
Sumenep, yaitu (a) 250 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (b) 250
kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (c) 275 kg/ha urea + 80 kg/ha
SP36 + 90 kg/ha KCl, (d) 275 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl,
(e) 275 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (f) 275 kg/ha urea + 100
kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (g) 275 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/
ha KCl, (h) 300 kg/ha urea + 80 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl, (i) 300 kg/ha
urea + 90 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (j) 300 kg/ha urea + 90 kg/ha SP36 +
100 kg/ha KCl, (k) 300 kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 90 kg/ha KCl, (l) 300
kg/ha urea + 100 kg/ha SP36 + 100 kg/ha KCl.
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VARIETAS PADI TOLERAN RENDAMAN DAN CARA PEMUPUKAN
UNTUK MENGURANGI KEHILANGAN HASIL PADI AKIBAT BANJIR
Ikhwani dan A. Karim Makarim
Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
ABSTRACT
The Rice Variety Tolerant to Submergence and Fertilizer Application to
Reduce The Yield Caused By Flooded. Flooding and submergence which
frequently occur on flood prone lowland areas may decrease rice yield up to
zero (puso). Planting submergence tolerance rice varieties (STRV) and fertilizer
application may reduce yield declining due to submergence, as the objective
of this experiment. An experiment was conducted during 2010 2nd cropping
season at Sukamandi Experimental Station, ICRR, Subang, West Java on special
submerging ponds. A Split plot design with three replications was used. Main
plots (fertilizer application as much as 135 kg N/ha): (U-prilled urea, split 3x;
G-granule urea, slow release SCU 1x) and subplot (STRVs): (V1) IR64 sub1 (Inpara 5), (V2) Swarna sub-1 (Inpara 4), (V3) Inpara 3, and (V4) Inpari 10
(control). Submergence of whole plant parts as long as 14 days (14–28 DAT or
vegetative stage) caused all of the rice varieties tested were not able to survive
(dead), whereas those at primordial stage (28–35 DAT) caused yield reduction
of all varieties with some degrees of difference. Swarna sub-1 (Inpara 4) variety
under submergence treatment produced 4.7 t wet grain/ha (the highest) or equal
to 10% reduction from the non-submergence one, whereas IR64 sub-1 (Inpara 5)
produced 1.8 t wet grain/ha (the lowest) or equal to 55% reduction from the nonsubmergence one. The other varieties having yield reduction due to submergence
as much as 12% and 11.3%, namely for Inpari 10 and Inpara 3, respectively. The
effect of N fertilizer application (urea split 3x versus SCU applied 1x) on this
experiment was not different on rice yield due to there are some different benefits
of both treatments. All tested rice varieties have different characteristics of the
yield components, except panicle length.
Key words: Submergence, submergence tolerance rice variety, sulfur coated urea.
ABSTRAK
Banjir dan rendaman sering terjadi pada lahan sawah rawan banjir yang dapat
menurunkan hasil padi hingga puso. Penggunaan varietas toleran rendaman dan
cara pemberian pupuk diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil padi akibat
rendaman, sebagai tujuan dari penelitian ini. Percobaan dilaksanakan pada MT-2
2010 di KP Sukamandi, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi menggunakan kolam
khusus perendaman. Rancangan Petak Terpisah digunakan dengan tiga ulangan.
Petak Utama (pemberian pupuk135 kg/ha N): (U-urea pril split 3x; G-urea granul
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slow release SCU 1x) dan Anak petak (varietas toleran rendaman): (V1) IR64
sub-1 (Inpara 5), (V2) Swarna sub-1 (Inpara 4), (V3) Inpara 3, dan (V4) Inpari 10
(kontrol). Perendaman seluruh bagian tanaman selama 14 hari (14–28 HST atau
fase vegetatif) menyebabkan semua varietas yang diuji tidak dapat bertahan hidup
(mati), sedangkan perendaman pada fase primordia (28–35 HST) menyebabkan
semua varietas tetap hidup hingga panen, namun terjadi penurunan hasil yang
berbeda. Varietas Swarna sub-1 (Inpara 4) dengan perendaman menghasilkan 4,7
t/ha GKP (tertinggi) atau turun 10% dibandingkan bila tidak terendam, sedangkan
IR64 sub-1 (Inpara 5) menghasilkan 1,8 t/ha GKP (terendah) atau turun 55%
dibandingkan bila tidak terendam. Varietas toleran rendaman lainnya mengalami
penurunan hasil akibat perendaman masing-masing Inpari 10 12,0% dan Inpara 3
11,3%. Pengaruh bentuk pupuk N (urea diberikan 3x versus SCU diberikan 1x)
pada percobaan ini tidak nyata terhadap hasil tanaman padi, karena masing-masing
mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Empat varietas yang diuji sangat nyata
berbeda dan mempengaruhi semua komponen hasil, kecuali panjang malai.
Kata kunci: Perendaman, varietas toleran rendaman, urea terbungkus sulfur
PENDAHULUAN
Cekaman abiotik terhadap tanaman padi yang berupa rendaman akibat banjir
merupakan salah satu faktor pembatas produksi padi di wilayah tropik.
Rendaman menyebabkan kehilangan hasil cukup besar pada pertanaman padi dan
menyebabkan kerugian besar bagi petani, serta dapat mengakibatkan terjadinya
kekurangan pangan bagi penduduk. Luas areal pertanaman padi yang mengalami
cekaman rendaman diperkirakan akan semakin bertambah, akibat kerusakan
lingkungan (IPCC 1990) dan dampak pemanasan global yang berakibat pada
peningkatan curah hujan dan kenaikan permukaan air laut (CGIAR 2006).
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan (2010) melaporkan banjir di
Indonesia pada MH 2009/2010 melanda 12 provinsi, menggenangi 34.220
ha sawah dan 8.577 ha di antaranya terendam sampai gagal panen (puso).
Luas areal terkena banjir tersebut masih lebih rendah dibandingkan pada
MH 2008/2009 yaitu 129.212 ha dan diantaranya puso 24.198 ha. Luas ratarata dalam 5 tahun, areal sawah terendam banjir di Indonesia 85.665 ha, di
antaranya puso 28.084 ha.
Meskipun padi merupakan tanaman yang dapat beradaptasi pada kondisi
tanah yang airnya berlebih, namun secara umum tanaman padi akan mati jika
seluruh bagian tanamannya terendam selama seminggu atau lebih (Ito et al.
1999). Tanaman padi yang masih muda biasanya lebih rentan terhadap cekaman
rendaman (Jackson dan Ram 2003). Cekaman rendaman air terhadap tanaman
terjadi akibat terhambatnya proses fotosintesis dan respirasi sebagai akibat
menurunnya kecepatan difusi gas di air yang lebih lambat 104 kali dibanding
di udara (Armstrong dan Drew 2002). Rendahnya hasil gabah akibat cekaman
rendaman sering dikarenakan oleh berkurangnya populasi tanaman per satuan
luas dan berkaitan dengan persentase kemampuan hidup tanaman setelah
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diberi cekaman rendaman atau recovery. Persentase kemampuan hidup akibat
cekaman rendaman berkorelasi erat dengan kandungan karbohidrat pada batang,
kemampuan penuaan daun dan kandungan klorofil a dan b (Jackson et al. 1987;
Ella dan Ismail 2006).
Respon varietas padi toleran rendaman dan pemupukan terhadap cekaman
rendaman yang berbeda menurut lama dan waktu rendaman (fase tanaman)
menyebabkan perbedaan perubahan komponen pertumbuhan tanaman dan
komponen hasil, bertambahnya umur tanaman atau lambat panen, serta terjadinya
penurunan hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
perbedaan cara pemberian pupuk dan waktu perendaman terhadap berbagai peubah
pertumbuhan varietas padi toleran rendaman, serta mengidentifikasi komponen
teknologi budi daya yang dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan
banjir terutama rendaman.
BAHAN DAN METODE
Kegiatan penelitian dilaksanakan di kolam rendaman KP Sukamandi pada
MT-2 2010. Pada percobaan ini banjir disimulasi dengan menggunakan kolam
rendaman buatan khusus yang dapat merendam pertanaman hingga penuh
dan lama rendamannya dapat diatur. Pada lahan sawah rawan rendaman yang
sesungguhnya, seperti di jalur Pantura Jawa Barat, banjir terjadi sekitar bulan
Januari saat pertumbuhan vegetatif (berumur 10 s/d 20 HST) atau pada saat
tanaman menjelang berbunga (primordia). Pada percobaan ini menggunakan
tiga kolam perendaman untuk mensimulasi masing-masing yaitu kolam 1 untuk
banjir/perendaman sewaktu tanaman berumur 14–28 HST, kolam 2 untuk banjir/
perendaman sewaktu tanaman berumur 35–49 HST dan kolam 3 sebagai kontrol,
yaitu tanpa perendaman.
Perlakuan disusun secara petak terpisah dengan 3 ulangan. Petak utama
adalah dua cara pemberian pupuk (U-urea pril 135 kg/ha N displit 3x; G-urea
granul slow release SCU 135 kg/ha N diberikan 1x), sedangkan anak petak adalah
varietas padi toleran rendaman, yaitu (V1) IR64 sub-1 (Inpara 5), (V2) Swarna
sub-1 (Inpara 4), (V3) Inpara 3, dan (V4) kontrol, Inpari 10 (tabel 1).
Jarak tanam yang digunakan untuk semua perlakuan adalah 20 cm x 20
cm. Ukuran petak terkecil 4 m x 5 m. Sebagai pembanding, dilaksanakan pula
perlakuan yang serupa tanpa adanya perendaman di kolam 3. Perawatan tanaman
lainnya meliputi pengendalian hama, penyakit dan gulma sesuai prinsip PHT dan
PGT.
Kekeruhan air perendam dianalisis menggunakan metoda APHA, ed
20.1998,2130-B/Turbidimeter, dalam satuan NTU (Nephelometric Turbidity Unit).
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Tabel 1. Perlakuan pemberian pupuk pada tanaman padi sawah pada kolam
khusus pengujian rendaman, KP Sukamandi, MT II, 2010
Waktu rendaman
No.

Perl.

14-28
HST

35-49
HST

Tanpa
rendaman

Waktu pemupukan N (HST)
7

21

35

42

49

52

Kolam 1 (Rendam 14-28 HST)
1
2

U1

√

√

G1

√

√

√

√

Kolam 2 (Rendam 35-49 HST)
3

U2

√

√

4

G2

√

√

√

√

Kolam 3 (Tanpa Rendaman)
1

U3

√

√

2

G3

√

√

√

√

√ = macam perlakuan yang diberikan pada tiap petak dalam tiap kolam.

Pengamatan meliputi (1) Jumlah anakan dan tinggi tanaman setiap 2
minggu mulai umur 14 HST hingga panen, (2) Penampilan tanaman berdasarkan
skor kehijauan daun, (3) Kecepatan pemanjangan batang selama perendaman,
dihitung dengan cara mengukur tinggi tanaman (cm) setelah selesai perendaman
dikurangi dengan tinggi tanaman sesaat sebelum perendaman (cm) dibagi lamanya
perendaman (hari); (4) Kerusakan tanaman akibat rendaman ditentukan secara
visual/kualitatif terhadap rumpun tanaman yang baru selesai direndam. Kerusakan
daun dalam % dihitung dari jumlah daun tanaman yang menguning atau rusak
akibat rendaman dibagi total jumlah daun dikali 100%, sedangkan % recovery
dihitung dari jumlah daun berwarna hijau (normal) setelah 7 hari selesai rendaman
dibagi jumlah daun total tanaman dikali 100%, (5) Hasil tanaman: bobot gabah
bersih dan bobot jerami per pot; serta komponen hasil: panjang malai, jumlah
malai/pot, jumlah gabah isi/malai, jumlah gabah total/pot, % gabah isi, bobot 1000
butir gabah isi.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Lingkungan Percobaan
Hasil analisis contoh tanah pada masing-masing kolam perendaman disajikan pada
Tabel 2. Tekstur tanah ketiga kolam relatif sama yaitu Lempung berdebu dengan
kandungan pasir yang sangat rendah (<10%) untuk kolam 3 dan sedang untuk
kolam 2 dan 1 (>10%). Kemasaman tanah termasuk baik, yaitu sedikit masam.
Kadar N dan C organik termasuk sedang. Nilai Ca-dd dan Mg-dd termasuk
sedang-tinggi, sedangkan K-dd dan K total termasuk kritik. Hara P total tanah
termasuk rendah.
Tabel 2. Hasil analisis tanah sawah pada kolam 1, 2 dan 3 yang digunakan dalam
percobaan, KP Sukamandi tahun 2010
Peubah sifat dan ciri tanah

Kolam 1

Kolam 2

Kolam 3

Pasir (%)

20

13

6

Debu (%)

43

44

43

Liat (%)

37

43

51

pH H2O (1 : 2.5)

5,5

5,5

5,4

pH KCl (1: 2.5)

4,8

4,6

4,6

C organik (%)

1,33

1,16

1,57

N total (%)

0,11

0,10

0,13

P total (ekstraks HCl 25%) (mg P2O5/100g)

36

30

56

K total (ekstraks HCl 25%) (mg K2O/100g)

8

7

8

Ca-dd (cmol/kg)

12,85

12,05

11,84

Mg-dd (cmol/kg)

3,52

3,32

3,25

K-dd (cmol/kg)

0,16

0,13

0,16

Na-dd (cmol/kg)

0,88

0,99

0,8

Hasil analisis kekeruhan air pada kolam rendaman sewaktu merendam tanaman
(perlakuan rendaman) dari hari ke-1 hingga ke-14 disajikan pada Gambar 1.
Kekeruhan air rendaman selama perlakuan perendaman tanaman berkisar
antara 40 dan 81 NTU. Pada hari pertama perendaman pertanaman, kekeruhan
air mencapai 63 NTU (Nephelometric Turbidity Unit), kemudian menurun hingga
41 NTU yang selanjutnya berfluktuasi. Fluktuasi kekeruhan air rendaman ini
bergantung pada kekeruhan air irigasi yang masuk, ke kolam dan curah hujan
yang turun pada saat kegiatan penelitian.
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Gambar 1. Kekeruhan air kolam rendaman selama 14 hari perendaman KP
Sukamandi MT 2 2010
1. Pengaruh perendaman terhadap tinggi tanaman padi
Setelah mengalami perendaman selama 14 hari pada fase vegetatif (14–
24 HST) tanaman mati sedangkan pada fase primordia (rendaman 35–49 HST)
tanaman yang direndam dapat bertahan hidup dan recover dibandingkan dengan
tanaman yang tidak mengalami perendaman. Varietas toleran rendaman yang
mengalami perendaman lebih pendek (<100 cm) dibandingkan dengan varietas
yang sama namun tidak direndam.
Tanpa perendaman

Tinggi tanaman (cm)

120
100
80

IR64sub1

60

swarna sub1

40

Inpara3

20

Inpari 10

0
14

28

42

56

panen

Gambar 2. Perbandingan tinggi tanaman yang mengalami perendaman dan yang
tidak mengalami perendaman, KP Sukamandi, MT 2, 2010
Keempat varietas memiliki pola tinggi tanaman yang sama pada saat
mengalami perendaman namun lebih pendek dibandingkan dengan varietas yang
tidak direndam.
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Pengaruh pemberian pupuk terhadap tinggi tanaman tidak berbeda nyata atau
sama antara tinggi tanaman yang diberi pupuk urea pril maupun granul. Pengaruh
perlakuan perendaman menyebabkan tanaman lebih pendek dibandingkan yang
tanpa perendaman (kontrol) (Gambar 3).

Tinggi tanaman (cm)

120
100
80

RU

60

RG

40

TR U

20

TR G

0
14

28

42

56 panen

Umur (hst)
Gambar 3. Tinggi tanaman yang mengalami perendaman (R) dan tidak direndam
(TR), masing-masing yang diberi urea 3x (U) dan granul 1x (G), KP
Sukamandi, MT 2, 2010.
2. Pengaruh rendaman terhadap kecepatan pemanjangan batang

pemanjangan

batang (cm/hari )

Kecepatan pemanjangan batang (pertambahan tinggi tanaman) selama 14
hari (35–49 HST), antara varietas toleran rendaman yang mengalami perendaman
dan yang tidak direndam disajikan pada Gambar 4. Varietas Inpara 3 yang
mengalami perendaman, kecepatan pemanjangan batangnya melebihi tiga varietas
lainnya yaitu 2,5 cm/hari, sedangkan IR64 sub-1, Suwarna sub-1 dan Inpari 10
masing-masing 1,2; 1.1 dan 1.9 cm/hari.
3.0
2.5

2.1

2.2

2.0
1.5
1.0

1.2

2.5
2.2

2.1
1.9
direndam

1.1

tanpa perendaman

0.5
0.0

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

2.1 2.2
1.8
1.5

U
G

direndam

IR64sub1swarna sub1Inpara3
Inpari 10
(a)

tanpa perendaman

(b)

(a)
(b)
Gambar 4. Kecepatan pertambahan tinggi tanaman akibat perendaman terhadap
(a) varietas (b) pengaruh pupuk, KP Sukamandi,MT 2, 2010.
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Hal ini dapat diterangkan bahwa Inpara 3 merupakan varietas padi rawa
yang dirakit untuk daerah rawa lebak dan pasang surut yang selalu tergenang dan
mempunyai gen untuk memperpanjang batang pada saat terendam air. Pada saat
tidak ada perendaman, keempat varietas tersebut memiliki pertambahan tinggi
tanaman yang hampir sama berkisar antara 2,1 dan 2,2 cm /hari.
Kecepatan pemanjangan batang selama perendaman pada perlakuan pupuk
granul SCU (urea dilapisi sulfur) yang diberikan 1 kali pada 7 HST adalah 1,8 cm/
hari, nyata lebih cepat dibandingkan tanaman yang diberi urea prill biasa yaitu 1,5
cm/hari.
3. Pengaruh perendaman terhadap jumlah anakan

Juml ah anakan per rumpun

Jumlah anakan tanaman berbeda pada masing-masing varietas toleran
rendaman, baik yang direndam maupun tidak direndam. Jumlah anakan terbanyak
baik yang direndam maupun tidak terdapat pada varietas Swarna Sub-1, yaitu 14
anakan per rumpun pada perlakuan perendaman dan 16 anakan per rumpun bila
tanaman tidak direndam (Gambar 5).
16
14
12
10
8
6
4
2
0

v1
v2
v3
v4
14

28

42

56

86

Umu r tanaman (hst)

(a)
(b)
Gambar 5. Jumlah anakan per rumpun pada varietas toleran rendaman (a)
direndam dan (b) tidak direndam, KP Sukamandi, MTII, 2010
Jumlah anakan per rumpun rata-rata varietas toleran rendaman pada
perlakuan urea granul (SCU) lebih tinggi dibandingkan dengan pada perlakuan
urea pril, baik yang mengalami rendaman (12 anakan per rumpun) maupun
yang tidak (15 anakan per rumpun), sedangkan pada perlakuan urea pril jumlah
anakannya masing-masing 11 dan 13 anakan per rumpun, masing-masing untuk
yang direndam dan yang tidak direndam. Pada perendaman fase primordia
recovery tanaman sangat baik (Gambar 6).
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Jumlah anakan
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Gambar 6. Jumlah anakan pada dua cara pemberian pupuk N yang mengalami
perendaman (a) dan tanpa perendaman (b), KP Sukamandi, MT 2,
2010.
4. Persentase kerusakan
Besarnya kerusakan tanaman akibat rendaman dihitung dari jumah rumpun
tanaman yang mati/menguning hingga cokelat busuk setelah tanaman.selesai
direndam. Selanjutnya, dilakukan penghitungan secara kuantitatif terhadap jumlah
rumpun yang hidup/tidak rusak/daun belum busuk. Dalam percobaan ini semua
varietas yang tahan rendaman ataupun kontrol rusak seratus persen atau mati pada
perlakuan perendaman selama 14 hari pada fase vegetative (14–28 HST) sehingga
tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang perlakuan. Varietas toleran rendaman
100% rusak dan mati pada saat perendaman fase vegetatif dan recovery (sembuh)
100% pada varietas toleran rendaman yang direndam pada fase primordia.
Sebagian besar kultivar Oryza sativa akan mati bila tergenang penuh selama
1 minggu. Hanya beberapa kultivar saja, seperti O. sativa ssp. indica kultivar
FR13A, sangat toleran dan dapat bertahan hidup hingga 2 minggu dalam rendaman
penuh. Kultivar tersebut memiliki satu lokus trait kuantitatif utama (a major
quantitative trait locus) yang disebut Submergence 1 (Sub-1) dekat centromere
dari khromosom 9 (Xu et al. 2006). Adanya ketidak-seimbangan antara produksi
dan konsumsi asimilat diperparah dengan adanya percepatan pemanjangan dan
penuaan daun akibat adanya etilen (Jackson dan Ram 2003). Menurut Ram et
al. (2002) dua faktor penting yang berpengaruh terhadap daya hidup tanaman
padi dalam kondisi terendam penuh adalah terbatasnya difusi gas dalam air, dan
terhambatnya sinar sehingga mengurangi fotosintesis dan efisiensi penggunaan
karbohidrat. Dengan demikian, daya hidup tanaman dalam rendaman bergantung
pada besarnya persediaan karbohidrat sebelum tanaman terendam dan kapasitas
untuk mempertahankan produksi energi melalui fermentasi alkohol yang cepat
dalam kondisi kurang oksigen.
Selama terendam akibat banjir, ada faktor ketiga yang mempengaruhi daya
hidup tanaman yaitu aerobic shock ketika tanaman kembali tidak terendam.
Perubahan konsentrasi antioksidan dan enzim-enzim seperti superoksida dismutase
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(SOD) pada kultivar-kultivar padi yang toleran rendaman mengeluarkan sistim
perlindungan terhadap udara setelah tanaman terekspos ke lingkungan hypoksik
atau anoksik.
5. Pengaruh varietas dan cara pemupukan terhadap hasil dan komponen hasil

Gambar 7. Pengaruh pupuk N terhadap hasil (t/ha GKP) KPSukamandi, MT 2,
2010.
Pemberian pupuk urea biasa (pril) pada tanaman yang mengalami
perendaman menyebabkan persentase penurunan rata-rata hasil varietas toleran
rendaman sebesar 16,8%. Sedangkan penggunaan pupuk urea granul (SCU)
penurunan hasil sebesar 23%. Pendugaan hasil akibat perlakuan pupuk dengan
data ubinan sedikit berbeda dibandingkan dengan pendugaan hasil dari komponen
hasil. Persentase penurunan hasil akibat penggunaan pupuk urea prill sebesar
24,8% lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian pupuk slow release pada
perlakuan perendaman sebesar 12,0%. Hal ini terjadi karena pada saat panen
ubinan di lapang keadaan pertanaman dan sekitarnya sedang mengalami wabah
hama wereng coklat sehingga menyebabkan penuruan hasil ubinan yang cukup
siginfikan. Penggunaan urea granul pada perlakuan perendaman menurunkan hasil
14,6% lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan urea pril sebesar 24,8%
berdasarkan pendugaan hasil dari komponen hasil.
Hasil varietas toleran rendaman akibat pemberian pupuk urea biasa (prill)
sebesar 4,1 ton/ha GKP. Penggunaan pupuk granul slow release (SCU) pada
tanaman yang direndam menghasilkan gabah sebesar 3,5 t/ha GKP. Pada varietas
toleran rendaman yang tidak mengalami perendaman penggunaan pupuk urea prill
menghasilkan gabah sebesar 4,5 ton GKP/ha, sedangkan urea granul meghasilkan
gabah sebesar 4,3 t/ha (GKP). Penggunaan pupuk granul berdasarkan hasil ubinan
belum terlihat efektif pada lahan rawan rendaman (Gambar 7).
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Penggunaan varietas toleran perendaman menghasilkan rata-rata sebesar
4,7 t/ha GKP untuk varietas Swarna sub-1 (sekarang diberi nama Inpara 4) yang
mengalami perendaman tertinggi dibandingkan dengan tiga varietas toleran
rendaman yang lain. Sedangkan hasil terendah pada varietas IR64 sub-1 (Inpara
5) menghasilkan gabah terendah rata-rata sebesar 1,8 t/ha (GKP). Persentase
penurunan hasil gabah terendah akibat perlakuan perendaman pada varietas Inpara
4 sebesar 10% sedangkan penurunan hasil tertinggi ada pada varietas Inpara 5
sebesar 55,0% (gambar 8). Sedangkan untuk 2 varietas toleran rendaman lain
penurunan hasil sebesar 12,0% untuk Inpari 10 dan 11,3% untuk Inpara 3 akibat
pengaruh perendaman (Gambar 8).

Gambar 8. Pengaruh perendaman (R= rendam, TR= tidak direndam) terhadap
hasil varietas toleran rendaman, KP Sukamandi, MT 2, 2010.
Empat varietas toleran rendaman yang diuji sangat nyata berbeda dan
mempengaruhi semua komponen hasil kecuali panjang malai. Sedangkan
pemupukan nyata mempengaruhi jumlah gabah isi baik perlakuan yang direndam
maupun tidak direndam. Bobot gabah total varietas yang mengalami perendaman
sangat berbeda nyata dibandingkan tanpa perendaman. Sedangkan interaksi antara
pupuk dan varietas berpengaruh sangat nyata pada jumlah malai pada tanaman
yang tidak mengalami perendaman. Persentase penurunan bobot gabah isi akibat
perendaman tertinggi pada varietas IR64 sub-1 sebesar 38,8%, varietas inpari 10
sebesar 32,2%, varietas Swarna sub-1 sebesar 6,2% dan terrendah varietas Inpara
3 sebesar 1,5% (tabel 4). Akibat perendaman, bobot 1000 butir varietas IR64 sub1 dan Inpara 3 sebesar 19,9 g dan 23,3 g lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa
perendaman 19,2 g dan 22,7 gr.
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Tabel 3. Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan rendaman terhadap
komponen hasil, KP Sukamandi 2010
Jumlah
malai

TT

Sumber
keragaman
Pupuk

Panjang
Malai

Bobtgbh
total

%tase gabh
isi

Jumlah

R*

TR*

R*

TR*

R*

TR*

R*

TR*

R*

TR*

R*

TR*

**

**

*

**

ns

ns

ns

ns

*

*

Ns

ns

Varietas

**

**

**

**

ns

**

**

ns

**

**

*

**

Pupuk x varietas

**

**

ns

**

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Ns

ns

Tabel 4. Komponen hasil varietas tahan rendaman KP Sukamandi MT 2 2010
Komponen hasil
(g/malai)

IR64 sub-1
R

Swarna sub-1

TR

R

TR

Inpara 3

Inpari 10

R

TR

R

TR

Jumlah gabah isi

774,8

1344,7 1162,0 1087,5

789,2

816,8

774,7

1061,8

Jumlah gabah hampa

284,8

113,5

557,3

603,5

867,2

874,7

351,5

208,8

Bobot gabah isi

15,3

25,0

20,9

22,2

18,3

18,5

18,3

27,1

Bobot gabah hampa

1,3

0,5

2,2

3,2

3,3

4,0

2,0

1,2

Bobot gabah total

16,5

25,4

23,1

25,5

21,5

22,6

20,4

28,3

Persentase gabah isi

73,1

92,2

67,6

64,3

47,6

48,3

68,8

83,6

Bobot jerami

140,3

95,1

116,6

109,4

109,3

105,9

108,7

108,9

Bobot 1000 butir

19,9

19,2

18,0

20,4

23,3

22,7

23,7

25,5

Jumlah malai per rumpun

13,8

13,8

14,0

13,0

10,7

14,0

10,8

15,3

Panjang malai (cm)

22,3

26,1

23,4

23,6

24,8

26,3

23,8

27,1

Ket ; R = rendam, TR = tidak direndam

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.

Pengaruh perendaman selama 14 hari pada fase vegetatif semua tanaman
mati, sementara pada fase primordia, tanaman lebih kuat bertahan hidup dan
tumbuh kembali (recovery) hingga berproduksi.

2.

Penggunaan pupuk slow release (SCU) sama pengaruhnya dengan urea biasa
pada lahan rawan rendaman.

3.

Varietas toleran rendaman Swarna sub-1 (Inpara 4) merupakan varietas
toleran rendaman yang terbaik pada penelitian ini, karena menghasilkan
gabah tertinggi dan mempunyai daya tahan lebih baik dibandingkan dengan 3
varietas toleran rendaman yang diuji.
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ABSTRACT
The Respon of Five New Development Varieties On The Different Plant
Spacing. Performance of rice varieties in conditions of wide spacing with
sufficient nutrients and water, can be considered a “genetic expression of a
variety”, while in the narrow spacing condition is genetic expression x environment
x crop management. The purpose of this study to evaluate the performance of
new varieties and get a high yield through varieties and cultivation approaches,
especially the spacing and fertilization. Field experiment were conducted at Muara
Experimental Field, Bogor, during dry season, MT1 2010, soil type Latosol, acid
soil, dusty clay texture, total N-and C-soil organic matter including the medium,
and P are very low. Experimental design used is split plot with 3 replications. The
main plot: spacing and fertilizer (J1, J2, J3 and J4), while the subplot is the fifth
new high yielding varieties: Inpari 1, Hipa 3, Cimelati, Inpari 9 Elo, and Ciherang.
The results showed that the tiller numbers per hill is strongly influenced by plant
spacing. At harvest time, the number of panicles per hill at narrow spacing only
4.9/hill, while at the wide spacing (40 cm x 40 cm) become 36.7/hill. The diversity
among varieties of panicle number is not too large, the average ranges between
12.1 and 17.1 panicles/hill. The highest dry grain yield in Inpari 1 (6.51 t/ha GKG)
and Cimelati varieties (5.99 t/ha GKG), at the treatment plant spacing of 20 cm
x 20 cm (J3). The highest grain yield of varieties Hipa 3 and Ciherang (5.33 and
6.34 t/ha GKG) at treatment narrow plant spacing combined with increasing the
dosage of fertilizer (J2).
Keywords: Wide spacing, narrow spacing, rice variety, high yield.
ABSTRAK
Penampilan varietas padi pada kondisi jarak tanam lebar dengan cukup hara dan air
dapat dianggap sebagai “ekspresi genetik suatu varietas”, sedangkan pada kondisi
jarak tanam sempit merupakan ekspresi genetik x lingkungan x pengelolaan. Tujuan
penelitian ini mengevaluasi keragaan varietas unggul baru dan mendapatkan hasil
tinggi melalui pendekatan varietas dan budidaya, khususnya jarak tanam dan
pemupukan. Percobaan lapang dilaksanakan di KP Muara Bogor pada MT1 2010,
berjenis tanah Latosol agak masam, bertekstur liat berdebu, N-total dan C-organik
tanah termasuk sedang, dan P tersedia sangat rendah. Rancangan percobaan yang
digunakan adalah Petak Terpisah dengan 3 ulangan. Petak utama: Jarak tanam dan
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pemupukan (J1, J2, J3, dan J4), sedangkan anak petak adalah 5 varietas unggul
baru: Inpari 1, Hipa 3, Cimelati, Inpari 9 Elo, dan Ciherang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jumlah anakan sangat dipengaruhi oleh jarak tanam. Pada
saat panen, jumlah malai per rumpun pada jarak tanam rapat hanya 4,9 sedangkan
pada jarak tanam lebar (40 cm x 40 cm) menjadi 36,7 malai/rumpun. Keragaman
jumlah malai antar varietas tidak terlalu besar, yaitu rata-ratanya berkisar antara
12,1 dan 17,1 malai/rumpun. Hasil gabah kering giling tertinggi pada varietas
Inpari 1 (6,51 t/ha GKG) dan varietas Cimelati (5,99 t/ha GKG) pada perlakuan
jarak tanam 20 cm x 20 cm (J3). Hasil gabah kering varietas Hipa 3 dan Ciherang
tertinggi (5,33 dan 6,34 t/ha GKG) pada perlakuan jarak tanam rapat dengan
takaran pupuk ditingkatkan (J2).
Kata kunci: Jarak tanam lebar, jarak tanam rapat, varietas padi, hasil tinggi.
PENDAHULUAN
Hasil padi merupakan hasil perkalian yang telah dipengaruhi interaksi antar
komponen hasil sebagai berikut: jumlah rumpun/m2 x jumlah malai/rumpun x
jumlah gabah/malai x prosentase gabah isi x bobot 1000 butir gabah isi. Namun,
setiap perbaikan satu komponen akan diikuti oleh perubahan kualitas komponen
lainnya yang besarnya belum diketahui.
Malai tanaman padi menopang gabah yang merupakan sink yang perlu
dipenuhi dengan materi/fotosintat dari berbagai sumber (source) dalam tanaman.
Menurut Yoshida (1981) malai mencapai hasil tinggi ketika jumlah gabah per m2
banyak, persentase gabah isi tinggi dan bobot 1000 butir gabah isi tinggi. Untuk
mencapai jumlah gabah yang banyak, dapat dilakukan: (1) pengaturan jarak tanam
optimal (spesifik varietas dan kesuburan tanah); (2) pemberian pupuk N dan/atau
bahan organik yang optimal (sesuai kondisi lahan).
Semakin banyak jumlah malai per m2 dengan cara meningkatkan populasi
tanaman, semakin pendek malai yang dihasilkan. Dengan cara mempersempit
jarak tanam, pada umumnya varietas padi akan mengalami penurunan kualitas
pertumbuhan dari potensinya, seperti jumlah anakan atau malai per rumpun yang
lebih sedikit, panjang malai yang lebih pendek, dan tentunya jumlah gabah
per malai berkurang dibandingkan pada kondisi jarak tanam lebar (potensial).
Pada suatu kondisi iklim (tempat dan musim) tertentu, suatu varietas dengan
genetik tertentu memiliki potensi hasil tertentu pula, yang disebut potensi hasil G
x E atau sering diistilahkan potensi hasil saja (Kropff et al. 1994). Potensi hasil
adalah hasil maksimal atau batas kemampuan varietas tanaman untuk berproduksi
pada kondisi iklim (radiasi surya dan suhu udara maksimum dan minimum)
tertentu pada suatu lokasi dengan tanpa adanya kendala seperti kekurangan air,
hara, keracunan besi, Al, Mn, garam, asam-asam organik, sulfida, kondisi sangat
reduktif, serangan hama, penyakit dan sebagainya. Dengan demikian, populasi
optimum untuk mencapai hasil maksimum tidak konstan, tetapi berkaitan dengan
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umur bibit, jumlah bibit dan musim atau kondisi iklim atau lokasi/ketinggian
tempat.
Hasil padi tertinggi yang pernah dicapai dilaporkan Yoshida (1981) untuk
daerah tropik 10–11 t/ha, sedangkan di daerah sub tropik seperti di Cina, Australia
dan California (USA) 13–15 t/ha. Lebih tingginya potensi hasil padi di daerah
subtropik dibandingkan di daerah tropik disebabkan oleh lebih rendahnya suhu
udara di daerah subtropik sehingga fase tumbuhnya terutama fase pengisian
gabah lebih lama. Varietas-varietas padi yang berumur panjang, sedang maupun
pendek (genjah) di daerah tropik memiliki fase pengisian gabah yang hampir sama
(Peng et al. 1994) dan lebih singkat dibandingkan fase pengisian gabah di daerah
subtropis karena suhu udara yang lebih dingin di daerah subtropis.
Pada jarak tanam rapat dilakukan penambahan hara dua kali lipat, baik N,
P dan K. Hal ini dimaksudkan untuk mencukupi hara bagi individu tanaman,
sehingga penurunan produktivitas individu tanaman dapat dikurangi. Pemberian P
tambahan dimaksudkan juga untuk memperkokoh batang tanaman dan perakaran,
sedangkan K tambahan dimaksudkan untuk peningkatan ketahanan jaringan
tanaman terhadap penyakit dan hama. Alternatif lain, pengolahan tanah dalam
memungkinkan perakaran tanaman menjelajah ke volume tanah lebih besar,
sehingga kendala kahat hara dapat diatasi. Hara yang cukup jumlah diperlukan
untuk mendukung hasil yang tinggi.
Pemberian takaran N bertingkat dari 0 hingga 195 kg/ha N nyata
meningkatkan jumlah malai per rumpun dua kali lipat (dari 7,1 menjadi 15,8),
jumlah gabah per malai dari 80,8 menjadi 100,5; jumlah gabah isi per malai dari
70,8 menjadi 93,1; dan bobot 1000 butir dari 23,5 menjadi 25,9 (Setiobudi et al.
2003). Abdulrachman et al. (2004) melaporkan bahwa pemberian pupuk N, P, K,
dan kombinasinya pada varietas IR64 di Sukamandi berpengaruh terhadap jumlah
malai per rumpun dan jumlah gabah per malai, namun tidak berpengaruh terhadap
bobot 1.000 butir gabah.
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keragaan varietas unggul baru dan
mendapatkan hasil tinggi melalui pendekatan varietas dan budi daya, khususnya
jarak tanam dan pemupukan.
BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan di KP Muara MT1 2010, tanam pada akhir bulan Maret
sampai dengan bulan Juli 2010. Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Petak Terpisah dengan 3 ulangan. Petak utama: jarak tanam dan pemupukan
(J1, J2, J3, dan J4), sedangkan anak petak adalah varietas (V1 s/d V5). Susunan
perlakuan selengkapnya disajikan pada Tabel 1. Varietas yang akan digunakan
dalam penelitian ini adalah: (V1) Inpari 1 (VUB), (V2) HIPA3 (hibrida); (V3)
Cimelati; (V4) Inpari 9 Elo; (V5) Ciherang. Kedalaman olah tanah 20 cm, standar
kedalaman pengolahan tanah di KP Muara dengan ukuran petak 6 m x 6 m.
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Tabel 1. Perlakuan jarak tanam dan pemupukan
Takaran pupuk (kg/ha)
Perlakuan

Jarak tanam

N

P2O5

K2O

J1

135

36

60

20 cm x 5 cm

J2

BWD

72

120

20 cm x 5 cm

J3

135

36

60

20 cm x 20 cm

J4

135

36

60

40 cm x 40 cm

Untuk perlakuan J1, J3 dan J4 pemberian pupuk nitrogen 3 kali yaitu
pada umur 7 HST, 21 HST dan 42 HST (menjelang primordia), masing-masing
sepertiga takaran yaitu sebanyak 100 kg/ha urea. Pupuk fosfat diberikan pada saat
tanam 200 kg/ha SP18, dan pupuk KCl diberikan pada umur 7 HST dan 42 HST
masing-masing sebesar 50 kg/ha KCl.
Pada perlakuan (J2), pemberian pupuk nitrogen pada umur 7 HST sebanyak
45 kg/ha N (100 kg/ha urea), selanjutnya pemberian pupuk N susulan tergantung
pada nilai skala BWD. Aplikasi pupuk urea susulan 3 kali yaitu pada umur 21
HST, 42 HST dan 56 HST, penambahan pupuk dengan takaran 100 kg/ha urea.
Pupuk fosfat diberikan pada saat tanam sebanyak 400 kg/ha SP18, pupuk KCl
diberikan dua kali pada umur 7 HST dan 42 HST masing-masing setengah bagian
(100 kg/ha KCl)
Parameter yang diamati: tinggi tanaman, jumlah anakan dan skala warna
daun diamati setiap minggu, mulai umur 14 hari setelah tanam sampai tanaman
berbunga, lingkar tajuk, umur berbunga, panjang dan lebar daun bendera.
Pengambilan biomas tanaman yang meliputi bagian atas tanaman (batang, daun
dan malai), primordia bunga (42 HST) saat awal keluar berbunga (70 HST), dan
pada stadia masak susu (84 HST). Pada saat panen dilakukan pengamatan hasil
dan komponen hasil padi. Komponen hasil yang diamati antara lain: jumlah malai,
jumlah gabah isi dan jumlah gabah hampa per malai, persentase gabah isi, bobot
1000 butir gabah isi, panjang malai, bobot gabah per rumpun.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keragaan Tanah dan Iklim
Hasil analisis tanah Latosol dari Inlitpa Muara, berdasarkan kriteria dari Pusat
Penelitian Tanah dan Agroklimat (1994), pH tanah termasuk agak masam,
kandungan N-total tanah dan C-organik tanah termasuk katagori sedang,
kandungan unsur P berdasarkan metode Bray I sangat rendah. Kandungan unsur
kalsium, natrium dan kalium yang dapat dipertukarkan termasuk katagori sedang,
unsur magnesium yang dapat dipertukarkan termasuk tinggi. Kapasitas tukar
kation termasuk sedang.
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Suhu udara maksimum, minimum dan suhu rata-rata, data kelembaban
udara, data radiasi surya dan curah hujan selama percobaan berlangsung disajikan
pada Gambar 1 dan 2. Menurut Shihua et al. (1991), suhu optimal untuk mencapai
sterilitas rendah antara 23–270C. Suhu udara rata-rata pada saat percobaan
berlangsung berkisar antara 25,2–27,10C, suhu udara maksimum berkisar antara
30,0–34,40C, sebaliknya suhu udara minimum berkisar antara 22,3–23,90C.
Selama pertumbuhan tanaman padi, kelembaban udara rata-rata berkisar antara
75,8–91,1%, pada malam hari kelembaban udara maksimum berkisar antara 89,8–
96,7%, sebaliknya pada siang hari kelmbaban udara berkisar antara 53,6–66,5%
(agak kering).
Selama percobaan berlangsung radiasi surya berkisar antara 10,5–17,2
MJ/m2 (Gambar 2). Pada umumnya data radiasi dan data curah hujan saling
berlawanan, pada saat curah hujan tinggi, data radiasi suryanya rendah. Sebagai
contoh pada dekade ketiga bulan Februari data curah hujan sangat rendah,
sebaliknya data radiasi suryanya tertinggi mencapai angka 17,2 MJ/m2 (Gambar
2). Kadang-kadang radiasi surya rendah karena tertutup awan, tetapi tidak disertai
dengan hujan yang lebat. Pada saat berbunga dan pengisian biji radiasi surya
berkisar antara 12–14 MJ/m2, seharusnya berada pada kisaran diatas 19 MJ/m2
(tanpa awan), hal inilah yang menyebabkan rendahnya hasil padi dan kehampaan
gabah juga tinggi.
Data suhu udara dari bulan Februari - Juni 2010 di K.P. Muara
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Gambar 1. Data suhu udara dan kelembaban udara rata-rata per dekade, selama
pelaksanaan percobaan, di Kebun Percobaan Muara, Bogor
Perkembangan tinggi tanaman dari umur 14 hari setelah tanam (HST)
sampai 91 HST disajikan pada Tabel 2. Jarak tanam rapat maupun jarak tanam
yang umum digunakan yaitu 20 cm x 20 cm tidak banyak pengaruhnya terhadap
tinggi tanaman, hanya pada jarak tanam yang lebar (40 cm x 40 cm), rata-rata
tinggi tanaman terendah sampai umur 42 HST, selanjutnya tidak berbeda dengan
perlakuan lainnya. Diduga hal ini disebabkan karena pada awal pertumbuhan,
konsentrasi pada pembentukan anakan, sehingga pemanjangan tanaman agak
terganggu.
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Radiasi surya (MJ / m2)

Data radiasi surya dari bulan Februari - Juni 2010
di K.P. Muara, Bogor
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Datacurah hujan dari bulan Februari - Juni 2010 di K.P. Muara, Bogor
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Gambar 2. Data radiasi surya dan curah hujan rata-rata per dekade, selama
pelaksanaan percobaan di Kebun Percobaan Muara, Bogor.
Tabel 2. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap perkembangan tinggi
tanaman 5 varietas padi dari umur 14–91 HST KP Muara, Bogor, 2010
Jarak tanam dan
varietas
Pupuk & Jatam
20 cm x 5 cm (J1)
20 cm x 5 cm (J2)
20 cm x 20cm (J3)
40 cm x 40cm (J4)
Varietas Padi
Inpari 1
Hipa 3
Cimelati
Inpari 9 Elo
Ciherang
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Perkembangan tinggi tanaman padi dari umur 14–91 HST (cm)
14

21

28,79 A
30,35 A
28,06 A
27,86 A

41,77 A
41,73 A
40,08 AB
39,04 B

25,91 b
28,59 b
28,59 b
32,43 a
28,31 b

35,30 C
40,32 B
41,88 B
46,42 A
39,37 B

28

42

53,17 AB 76,10 A
54,78 A 74,07 A
50,67 BC 72,97 AB
47,71 C 68,55 B
44,73 C
51,68 B
53,00 B
58,34 A
50,15 B

62,74 C
72,85 B
75,38 B
83,37 A
70,36 B

56

70

84

91

87,18 A
84,21 A
85,78 A
87,91 A

107,94 A 109,07 A
104,76 A 104,43 B
107,42 A 108,57 AB
105,44 A 106,85 AB

105,41 A
105,30 A
109,20 A
105,36 A

75,33 D
88,29 B
88,96 B
96,63 A
82,15 C

94,18 D
108,82 B
113,78 A
113,77 A
101,41 C

92,79 D
108,29 B
110,39 B
119,20 A
100,91 C

93,09 D
108,66 B
112,88 B
120,28 A
101,23 C
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Dari awal pertumbuhannya sampai panen, tinggi tanaman varietas Inpari 9
Elo selalu lebih tinggi dibandingkan dengan varietas lainnya (Tabel 4), sebaliknya
varietas yang konsisten paling rendah adalah Inpari 1. Pada awal pertumbuhannya
(14 HST), jumlah rumpun yang hidup per meter persegi sama dengan pada saat
tanam, dilakukan penyulaman sampai umur 2 minggu karena beberapa rumpun
tanaman di makan oleh keong mas. Pada umur 21 HST terjadi penurunan jumlah
rumpun tanaman terutama pada perlakuan dengan jarak tanam rapat. Setelah umur
42 HST sampai panen jumlah rumpun tanaman pada perlakuan jarak tanam yang
rapat tetap 97 rumpun dari yang seharusnya 100 rumpun.
Pengamatan perkembangan jumlah anakan per rumpun dan jumlah anakan
per meter persegi, dari umur 14 HST sampai 91 HST datanya disajikan pada
Tabel 3 dan Gambar 3. Pada awal pertumbuhannya (pada umur 14 HST), ratarata jumlah anakan per rumpun varietas yang digunakan hampir sama, setelah
itu jumlah anakan per rumpun varietas Inpari 1 dan Hipa 3 hampir sama sampai
dengan umur 70 HST, selanjutnya varietas Inpari 1 anakan per rumpun tertinggi
dibandingkan dengan keempat varietas yang digunakan.
Rata-rata jumlah anakan per rumpun pada jarak tanam rapat umur 14
hari hanya 3,9–4,4 anakan, jumlah anakan meningkat sampai umur 28 hari dan
selanjutnya menurun sampai panen. Sebaliknya pada perlakuan jarak tanam lebar
(40 cm x 40 cm), dari awal pertumbuhan jumlah anakan per rumpun meningkat
terus sampai umur 56 HST, selanjutnya pada saat menjelang berbunga terjadi
penurunan jumlah anakan per rumpunnya.
Tabel 3. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap perkembangan
jumlah anakan/rumpun 5 varietas padi dari umur 14–91 HST KP Muara,
Bogor, 2010
Jarak tanam dan
Varietas

Perkembangan jumlah anakan/rumpun padi dari umur 14–91 HST
14

21

28

42

56

70

84

91

20 cm x 5 cm (J1)

3,9 B

5,8 C

8,1 C

7,9 C

6,3 C

5,2 C

4,9 C

4,5 C

20 cm x 5 cm (J2)

4,4 B

6,4 C

8,4 C

7,9 C

6,9 C

5,4 C

4,6 C

4,5 C

20 cm x 20 cm (J3)

3,7 B

8,5 B

14,8 B

20,0 B

17,5 B

17,5 B

11,8 B

11,7 B

40 cm x 40 cm (J4)

6,9 A

12,3 A

22,0 A

41,4 A

48,0 A

44,4 A

38,2 A

35,6 A

Inpari 1

5,4 a

9,0 ab

15,5 a

21,3 a

20,8 ab

20,7 a

18,2 a

17,1 a

Hipa 3

4,9 ab

9,3 a

14,4 a

20,7 ab

21,0 a

19,4 b

14,7 b

14,9 b

Cimelati

4,2 b

7,3 b

10,8 a

17,7 b

17,8 c

15,2 d

13,5 b

12,9 cd

Pupuk & Jatam

Varietas Padi

Inpari 9 Elo

4,4 ab

7,7 ab

12,9 ab

18,5 b

20,5 ab

18,4 bc

13,0 b

12,1 d

Ciherang

4,8 ab

8,0 ab

13,1 ab

18,3 b

18,5 bc

16,8 cd

15,0 b

13,4 bc
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Pada jarak tanam yang umum dilakukan yaitu 20 cm x 20 cm, jumlah anakan
per rumpun meningkat sampai umur 42 HST, selanjutnya terjadi penurunan jumlah
anakan sampai menjelang panen. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa pada
jarak tanam rapat, jumlah anakan maksimum per rumpun dicapai lebih cepat
dibandingkan dengan jarak tanam yang umum (20 cm x 20 cm), semakin lebar
jarak tanam semakin lama waktu untuk pembentukan jumlah anakan. Menurut
Murata dan Matsushima (1978), kadar nitrogen tanaman di atas 3,5% sudah cukup
untuk merangsang pembentukan anakan, sedangkan pada kadar 2,5% pembentukan
anakan akan terhenti dan bila kadar N tanaman kurang dari 1,5% anakan-anakan
akan mati. Pada jarak tanam lebar kebutuhan N tanaman hanya digunakan oleh
beberapa rumpun tanaman per meter perseginya (6,25 rumpun), sedangkan untuk
jarak tanam rapat populasi permeter perseginya sampai 100 rumpun.

Perkembangan jumlah anakan per meter persegi varietas Inpari 1
pada 4 jarak tanam

Perkembangan jumlah anakan per meter persegi varietas Hipa 3
pada 4 jarak tanam
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Perkembangan jumlah anakan per meter persegi varietas Inpari 9 Elo
pada 4 jarak tanam

Perkembangan jumlah anakan per meter persegi varietas Cimelati
pada 4 jarak tanam
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Perkembangan jumlah anakan per meter persegi varietas Ciherang
pada 4 jarak tanam
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Gambar 3. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap perkembangan
jumlah anakan per meter persegi 5 varietas padi dari umur 14–91
HST KP Muara, Bogor, 2010.
Pengaruh jarak tanam terhadap jumlah anakan per meter persegi, datanya
disajikan pada Gambar 3. Jumlah anakan maksimum pada varietas Inpari 1 pada
umur 28 HST bisa mencapai sampai 1055 per meter perseginya, selanjutnya
menurun. Meskipun terjadi penurunan jumlah anakan, namun jumlah anakan
pada jarak tanam rapat masih lebih tinggi dibandingkan dengan jarak tanam yang
umum digunakan 20 cm x 20 cm.
Data bobot daun, batang, malai dan bobot tanaman pada umur 42 hari setelah
tanam (HST), 70 HST, dan 84 HST per rumpun dan bobot per meter persegi serta
data Indeks Luas Daun (ILD) disajikan pada Tabel 4.
Dari data pada Tabel 4, pada perlakuan jarak tanam rapat, bobot tanaman per
rumpunnya paling rendah, makin lebar jarak tanamnya maka bobot tanamannya
juga meningkat. Indeks luas Daun (ILD), diartikan sebagai luas daun pada tiap
satuan luas lahan. Dengan demikian ILD menyangkut jarak tanam atau populasi
tanaman pada tiap satuan luas. Indeks Luas pada jarak tanam rapat umur 42 HST
paling tinggi mencapai 7, semakin lebar jarak tanamnya semakin rendah nilai
ILDnya. Pada umur 70 HST, nilai rata-rata ILD pada jarak tanam rapat sudah
menurun, sebaliknya pada jarak tanam yang lebih lebar nilai rata-rata ILD masih
meningkat, tetapi pada pengamatan 84 HST nilai ILD semua perlakuan sudah
menurun (Tabel 4).
Sebaliknya pada data bobot tanaman per meter persegi luas area, dimana
pada jarak tanam rapat bobot tanaman per meter persegi tertinggi. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan jumlah tanamannya, dimana pada jarak tanam rapat
populasi tanaman/m2 sebanyak 100 tanaman, pada jarak tanam 20 cm x 20 cm
populasi tanaman/m2 separuhnya, hanya 25 tanaman.
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Pada umur 84 HST, pemberian tambahan pupuk nitrogen sebanyak 100 kg
urea/ha pada perlakuan jarak tanam rapat, menghasilkan bobot tanaman tertinggi
pada keempat varietas yang digunakan, kecuali pada varietas Cimelati tidak
menunjukkan peningkatan bobot tanaman secara nyata.
Pada saat setelah stadia pembungaan, cuaca di KP Muara kurang mendukung
bagi tanaman untuk berfotosintesis secara maksimal. Setiap hari sering berawan
dan disertai dengan hujan. Terjadi kerebahan tanaman hampir 60% pada varietas
Cimelati, kerebahan juga terjadi pada varietas Hipa 3 (30,8%), Ciherang (14,2%)
dan Inpari 1 (12,5%). Hanya varietas Inpari 9 Elo tingkat kerebahannya rendah
(7,5 %).
Disamping itu, kondisi cuaca seperti tersebut diatas mengundang serangan
bakteri hawar daun (BLB), meskipun sudah dilakukan pencegahan dengan
menggunakan bakterisida dengan 3 kali aplikasi yaitu pada saat pembentukan
anakan, pada stadia primordia dan pada stadia berbunga, namun serangan BLB
masih tetap ada terutama pada jarak tanam rapat.
Komponen hasil yang diamati antara lain: jumlah malai, jumlah gabah isi
dan hampa per malai, bobot gabah per rumpun dan per meter persegi, bobot 1.000
butir gabah isi, panjang malai dan persentase gabah isi dan gabah hampa, datanya
di sajikan pada Tabel 5 dan 6. Keragaan bobot gabah kering panen dan kering
giling 5 varietas yang digunakan disajikan pada Gambar 4.
Hasil gabah sangat ditentukan oleh komponen hasil yang mendukungnya,
secara fisiologis hasil padi sangat ditentukan oleh jumlah butir gabah tiap satuan
luas, persentase gabah isi (bernas) dan bobot 1.000 butir gabah isi (Yoshida 1981).
Dari hasil pengamatan komponen hasil, ternyata bahwa perlakuan jarak
tanam tidak begitu berpengaruh terhadap rata-rata tinggi tanaman, panjang malai
dan jumlah gabah isi per malai (Tabel 5 dan 6). Sebal iknya perlakuan jarak tanam
berpengaruh nyata terhadap jumlah malai per rumpun, jumlah gabah total per
malai, bobot gabah isi dan bobot gabah total per malai serta persentase gabah isi
(Tabel 5 dan Tabel 6).

1268

Suhartatik et al : Respon Lima Varietas Unggul Baru Terhadap Perubahan Jarak....

Tabel 4. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap bobot daun, batang,
malai, bobot tanaman/rumpun dan ILD 5 varietas padi umur 42, 70, dan
84 HST KP Muara, Bogor, 2010
Jarak tanam dan Bobot daun (g/ Bobot batang Bobot malai
varietas
rumpun)
(g/rumpun) (g/rumpun)
Pupuk & Jatam

Bobot
tanaman (g/
rumpun)

Indeks luas
daun

Bobot bagian tanaman pada umur 42 HST

20 cm x 5 cm (J1)

3,57 C

3,79 C

-

7,36 C

7,30 C

20 cm x 5 cm (J2)

3,13 C

4,01 C

20 cm x 20 cm (J3)

6,69 B

7,41 B

-

7,14 C

7,00 C

-

14,10 B

40 cm x 40 cm (J4)

10,17 A

9,88 A

3,10 B

-

20,05 A

1,17 A

Varietas Padi :
Inpari 1

5,76 a

6,38 a

-

12,14 a

4,39 a

Hipa 3

5,54 a

6,09 a

-

11,63 a

4,81 a

Cimelati

6,24 a

6,36 a

-

12,59 a

4,67 a

Inpari 9 Elo

5,90 a

6,15 a

-

12,06 a

5,05 a

Ciherang

5,99 a

6,38 a

-

12,38 a

4,30 a

Pupuk & Jatam

Bobot bagian tanaman pada umur 70 HST

20 cm x 5 cm (J1)

3,13 C

5,88 C

2,46 B

11,47 C

20 cm x 5 cm (J2)

2,87 C

6,03 C

2,26 B

11,15 C

6,37 A
5,67 A

20 cm x 20 cm (J3)

8,19 B

17,45 B

5,08 B

30,72 B

3,47 B

40 cm x 40 cm (J4)

27,93 A

50,31 A

13,10 A

91,33 A

3,20 B

Varietas Padi :
Inpari 1

9,17 a

18,72 a

8,32 a

36,20 a

4,01 b

Hipa 3

9,79 a

18,37 a

6,63 a

34,78 a

4,51 ab
4,91 ab

Cimelati

11,34 a

21,35 a

5,96 a

38,65 a

Inpari 9 Elo

12,00 a

22,56 a

1,40 b

35,96 a

5,43 a

Ciherang

10,35 a

18,60 a

6,30 a

35,24 a

4,53 ab

Pupuk & Jatam

Bobot bagian tanaman pada umur 84 HST

20 cm x 5 cm (J1)

2,07 C

5,00 C

5,67 C

12,74 C

20 cm x 5 cm (J2)

2,12 C

20 cm x 20 cm (J3)

6,01 B

40 cm x 40 cm (J4)

21,34 A

Inpari 1
Hipa 3
Cimelati

8,23 a

18,16 ab

Inpari 9 Elo

9,50 a

21,93 a

Ciherang

7,99 a

18,30 ab

22,11 a

4,12 A

5,60 C

6,37 C

14,08 C

4,08 A

16,66 B

19,84 B

42,52 B

2,71 B

45,89 A

44,83 A

112,06 A

2,35 B

6,05 b

15,97 b

17,17 ab

39,19 b

2,50 c

7,66 ab

17,08 b

18,05 ab

42,78 ab

3,20 bc

22,68 a

49,07 a

3,44 ab

15,88 b

47,31 a

4,05 a

48,39 a

3,39 ab

Varietas Padi :
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Tabel 5. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap tinggi tanaman dan
komponen hasil 5 varietas padi KP Muara, Bogor, 2010
Tinggi
tanaman
(cm)

Jumlah
malai/
rumpun

Panjang
malai (cm)

20 cm x 5 cm (J1)

105,41 A

4,9 C

22,33 B

98,6 B

68,8 AB

29,5 B

20 cm x 5 cm (J2)

105,30 A

5,0 C

21,81 B

88,5 B

61,6 B

26,9 B

20 cm x 20 cm (J3)

109,20 A

9,8 B

22,56 B

103,4 AB

71,7 AB

33,0 AB

40 cm x 40 cm (J4)

105,36 A

36,7 A

23,71 A

117,7 A

75,8 A

41,9 A
21,4 c

Jarak tanam dan
varietas

Jumlah
Jumlah
Jumlah gbh
gbh total
gbh hmp
isi permalai
permalai
permalai

Pupuk & jatam

Varietas Padi:
Inpari 1

92,79 d

13,2 b

21,77 bc

83,3 b

61,5 b

Hipa 3

108,29 b

14,5 ab

24,42 a

114,5 a

66,1 ab

50,1 a

Cimelati

110,39 b

13,8 ab

22,97 b

104,7 a

72,6 ab

32,2 bc

Inpari 9 Elo

119,20 a

12,6 b

22,17 bc

108,9 a

72,0 ab

36,9 ab

Ciherang

100,91 c

16,4 a

21,67 c

98,7ab

75,2 a

23,5 bc

Rata-rata jumlah malai per rumpun pada jarak tanam rapat hanya 4,9 malai,
dengan memperlebar jarak tanam, maka jumlah anakan/rumpun juga meningkat,
terutama pada jarak tanam 40 cm x 40 cm mencapai 36,7 anakan/rumpun. Ratarata persentase gabah isi (berdasarkan bobot gabah) tertinggi pada perlakuan jarak
tanam 20 cm x 20 cm, untuk perlakuan jarak tanam lainnya tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata.
Tabel 6. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap komponen hasil 5
varietas padi. KP Muara, Bogor, 2010
Jarak tanam dan
Varietas

Bobot gabah Bobot gabah Bobot gabah
perumpun isi perumpun 1000 butir
(g)
(g)
(g)

% gabah
isi berdasar
bobot gabah

% gabah
isi berdasar
jumlah
gabah

Pupuk & jatam
20cm x 5 cm (J1)

9,42 C

8,07 C

23,62 B

85,84 A

70,42 A

20cm x 5 cm (J2)

8,99 C

7,72 C

24,48 B

86,48 A

71,24 A

20cm x 20 cm (J3)

18,17 B

16,19 C

23,05 B

89,13 A

70,55 A

40cm x 40 cm (J4)

67,81 A

58,73 B

26,91 A

86,08 A

65,22 A

Varietas Padi :
Inpari 1

22,00 b

19,11 b

24,01 b

88,87 a

74,70 a

Hipa 3

24,32 b

20,26 b

22,99 b

85,01 a

58,55 b

Cimelati

25,87 b

22,63 b

23,72 b

87,96 a

69,81 a

Inpari 9 Elo

26,55 ab

22,76 b

23,33 b

84,61 a

67,12 ab

Ciherang

31,73 a

28,62 a

28,52 a

87,97 a

76,61 a
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Varietas Ciherang mempunyai jumlah malai per rumpun, bobot gabah total,
bobot gabah isi dan bobot gabah isi 1.000 butir tertinggi, dibandingkan dengan
varietas lainnya, komponen hasil lainnya perbedaannya kecil sekali. Komponen
hasil utama tersebut yang menyebabkan hasil gabah kering bersih varietas
Ciherang tertinggi.
Rata-rata hasil gabah kering panen varietas Inpari 1 dan Ciherang pada jarak
tanam rapat dan jarak tanam yang umum (20 cm x 20 cm) diatas 7 t/ha, sedangkan
untuk varietas lainnya hasil gabah kering panen <7 t/ha (Gambar 5). Pada jarak
tanam lebar, hasil gabah kering panen untuk keempat varietas yang digunakan
rendah, kecuali pada varietas Inpari 1 dan Cimelati.
Hasil gabah kering giling tertinggi pada varietas Inpari 1 dengan jarak tanam
20 cm x 20 cm (6,51 t/ha GKG) dan pada veriatas Cimelati (5,99 t/ha GKG). Hasil
gabah kering varietas Hipa 3 dan Ciherang tertinggi (5,33 dan 6,34 t/ha GKG)
pada perlakuan jarak tanam rapat dengan takaran pupuk ditingkatkan (J2).
Setelah dikeringkan sampai kadar air 14%, ternyata penurunan hasil
gabah-nya cukup tinggi berkisar antara 10,3–30,7%, bila gabah hampanya
dibersihkan (dibuang) penurunan hasilnya lebih tinggi berkisar antara 23,3–48,6%
dibandingkan dengan hasil gabah kering panen.
Pengaruh jarak tanam terhadap hasil gabah kering

8,0

7,0

7,0

6,0

6,0
5,0

20cm x 5cm
20cm x 5cm (BWD)

4,0

20cm x 20cm
40cm x 40cm

3,0

Hasil gabah (t GKG/ha)

Hasil Gabah (t GKP/ha)

Pengaruh jarak tanam terhadap hasil gabah kering panen

5,0
20cm x 5cm

4,0

20cm x 5cm (BWD)
20cm x 20cm

3,0

40cm x 40cm

2,0

2,0

1,0

1,0

0,0

0,0
Inpari 1

Hipa 3

Cimelati Inpari 9 Ciherang
Varietas Padi

Inpari 1

Hipa 3

Cimelati Inpari 9 Ciherang
Varietas Padi

Gambar 5. Pengaruh jarak tanam dan takaran pupuk terhadap bobot gabah kering
panen dan kering giling 5 varietas padi, KP Muara, Bogor, 2010.
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KESIMPULAN
1.

Keragaan varietas tanaman padi pada jarak lebar (40 cm x 40 cm) sangat
berbeda dibandingkan pada jarak tanam rapat (20 cm x 5 cm) terutama jumlah
malai. Penurunan jumlah malai per rumpun berkisar antara 36,7 (jarak tanam
lebar) menjadi 4,9 (jarak tanam rapat).

2.

Untuk mendapatkan hasil lebih dari 7 t/ha, jarak tanam yang terbaik adalah
pada jarak tanam rapat dan jarak tanam yang umum (20 cm x 20 cm)

3.

Hasil gabah kering giling tertinggi pada varietas Inpari 1 dengan jarak tanam
20 cm x 20 cm (6,51 t/ha GKG) dan pada veriatas Cimelati (5,99 t/ha GKG).
Hasil gabah kering varietas Hipa 3 dan Ciherang tertinggi (5,33 dan 6,34 t/ha
GKG) pada perlakuan jarak tanam rapat dengan takaran pupuk ditingkatkan
(J2).
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