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I.  PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Padi termasuk pada genus Oryza L, yang meliputi lebih kurang 25 spesies

tanaman padi.  Sekarang terdapat dua spesies tanaman padi yang dibudidayakan

yaitu Oryza sativa L. dan Oryza glaberrima Steud. Oryza sativa berkembang

menjadi tiga ras sesuai dengan ekogeografisnya, yaitu Indica, Japonica, dan

Javanica (Nugraha, 1990).

Padi termasuk bahan pangan yang dibutuhkan lebih dari separuh penduduk dunia.

Menurut Soemardi (1982), padi merupakan salah satu bahan pangan stabil yang

paling penting di dunia dan ditanam pada kedua daerah yang beriklim sedang dan

tropis.  Tanaman padi mempunyai adaptasi lingkungan yang luas, dapat tumbuh

baik antara 53°LU dan 35°LS, meliputi daerah kering sampai genangan dengan

kedalaman 1-5 m serta daerah dari dataran rendah sampai dengan ketinggian

sampai 2.000 m dari permukaan laut.

Kebutuhan padi sebagai salah satu sumber pangan utama terus meningkat, karena

selain penduduk terus bertambah dengan laju peningkatan sekitar 2% per tahun,

juga adanya perubahan pola konsumsi dari non beras ke beras.  Pada sisi lain

terjadinya penciutan lahan akibat konversi lahan untuk kepentingan non pertanian,
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dan munculnya fenomena degradasi kesuburan menyebabkan produktivitas padi

cenderung melandai (Toha, 2005).

Sementara itu padi gogo yang tersebar di berbagai daerah belum banyak

berkontribusi dalam peningkatan produktivitas padi di Provinsi Lampung. Saat

ini produktivitas padi gogo pada tahun 2013 baru mencapai 30,70 kw/ha,

sedangkan padi sawah mencapai 52,05 kw/ha.  Hal ini menunjukkan bahwa padi

gogo hanya memberikan kontribusi sekitar 37,09% terhadap produktivitas padi di

Provinsi Lampung (Badan Pusat Statistik, 2013).

Padi gogo merupakan salah satu ragam budidaya padi di lahan kering. Salah satu

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi pada lahan kering

adalah dengan pengolahan tanah. Pengolahan tanah dapat menciptakan kondisi

yang mendukung perkecambahan benih dan diperlukan untuk mengendalikan

gulma serta hama penyakit yang menyerang tanaman. Tetapi pengolahan tanah

juga dapat mengakibatkan efek negatif karena dapat meningkatkan mineralisasi

bahan organik, erosi, dan penguapan.  Selain itu pengolahan tanah juga

memerlukan input energi yang tinggi, yang bisa berasal dari tenaga kerja manusia

atau hewan (Mulyadi dkk., 2001).

Untuk mempertahankan kualitas tanah tetap baik dalam teknik budidaya tanaman

berkelanjutan dapat menggunakan prinsip olah tanah konservasi (OTK).  Olah

tanah konservasi merupakan cara penyiapan lahan yang dapat mengurangi

mineralisasi bahan organik, erosi, dan penguapan dibandingkan dengan cara-cara

penyiapan lahan konvensional (Abdurachman dkk., 1998).  Keberhasilan OTK
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dalam menekan mineralisasi bahan organik, erosi, dan penguapan disebabkan

karena keberadaan sisa-sisa tanaman dalam jumlah yang memadai di permukaan

tanah (Adnan dkk., 2012).

Selain dengan sistem olah tanah konservasi (OTK), usaha untuk meningkatkan

produksi tanaman pangan juga dapat dilakukan dengan pemupukan.  Pemupukan

merupakan suatu tindakan pemberian unsur hara ke dalam tanah atau tanaman

sesuai yang dibutuhkan untuk pertumbuhan normal tanaman (Pulung, 2005).

Menurut Sirrapa (2003), nitrogen merupakan salah satu unsur hara makro yang

menjadi penentu utama dalam pertumbuhan dan produksi tanaman, baik di daerah

tropis maupun daerah-daerah beriklim sedang.  Pemupukan nitrogen diperlukan

untuk pertumbuhan tanaman karena dapat menstimulir bagian-bagian vegetatif

tanaman, seperti daun, batang, dan akar (Sutedjo, 2002) serta memperbesar butir-

butir pada tanaman serealia (Brady dan Weil, 2008).

Hakim dkk. (1986), menyatakan bahwa dari semua unsur hara, nitrogen

dibutuhkan paling banyak, tetapi ketersediannya selalu rendah, karena

mobilitasnya yang sangat tinggi.  Nitrogen umumnya dibutuhkan tanaman

dalam jumlah banyak, namun jumlahnya dalam tanah sedikit sehingga pemberian

pupuk nitrogen yang tepat merupakan suatu keharusan untuk dapat memperoleh

efisiensi dan hasil yang tinggi.

Oleh sebab itu penyiapan lahan dengan sistem OTK dan pemupukan nitrogen

merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan serapan hara dan hasil tanaman.
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Hal ini dapat terjadi karena kelembaban tanah yang tinggi pada sistem OTK

dapat memacu serapan pupuk N, sehingga efisiensi pemupukan N meningkat

(Utomo, 2012).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Apakah sistem olah tanah jangka panjang berpengaruh terhadap efisiensi

serapan nitrogen pada tanaman padi gogo ?

2. Apakah pemupukan nitrogen jangka panjang berpengaruh terhadap efisiensi

serapan nitrogen pada tanaman padi gogo ?

3. Apakah interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan nitrogen jangka

panjang berpengaruh terhadap efisiensi serapan nitrogen pada tanaman padi

gogo ?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian

ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh sistem olah tanah jangka panjang terhadap efisiensi

serapan nitrogen pada tanaman padi gogo.

2. Mengetahui pengaruh pemupukan nitrogen jangka panjang terhadap efisiensi

serapan nitrogen pada tanaman padi gogo.

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan

nitrogen jangka panjang terhadap efisiensi serapan nitrogen pada tanaman

padi gogo.
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1.3  Kerangka Pemikiran

Menurut Suripin (2004), pengolahan tanah dapat memperbaiki daerah perakaran

tanaman, aerasi, mempercepat infiltrasi serta mengendalikan tumbuhan

pengganggu.  Walaupun pengolahan tanah memberikan pengaruh baik terhadap

tanah dan tanaman, akan tetapi ditinjau dari segi konservasi tanah dan air tindakan

tersebut cenderung menyebabkan tanah kehilangan air lebih banyak.  Hal ini

disebabkan tanah menjadi terlalu sarang, daya pegang air oleh butir-butir tanah

menjadi lemah sehingga air mudah menguap oleh sinar matahari.  Menurut

Endriani (2010), penguapan merupakan salah satu faktor penyebab terbesar

kehilangan air dari permukaan tanah yang menyebabkan berkurangnya air tersedia

bagi tanaman budidaya sehingga hasil tanaman tidak memuaskan.

Namun dengan makin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap

konservasi energi dan sumber daya alam pada tahun 1970-an telah membawa

pemikiran baru tentang konsep pengolahan tanah (Mahboubi dkk., 1993).

Pengolahan tanah berlebihan (intensif) untuk jangka panjang telah terbukti

memacu degradasi sumberdaya tanah dan menurunkan produktivitas tanah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, telah dikembangkan konsep olah tanah

konservasi yang bukan hanya mampu meningkatkan produktivitas tanah tetapi

juga mampu melestarikan sumberdaya tanah (Lal, 1989).

Menurut Utomo (1995a), sistem olah tanah konservasi (OTK) adalah sistem olah

tanah yang berwawasan lingkungan.  Pada percobaan jangka panjang pada tanah

Ultisol di Lampung menunjukkan bahwa sistem OTK (olah tanah minimum dan

tanpa olah tanah) mampu memperbaiki kesuburan tanah lebih baik daripada



6

sistem olah tanah intensif. Hasil penelitian Niswati dkk. (1994), menunjukkan

bahwa pada perlakuan pemupukan nitrogen jangka panjang dan sistem olah tanah

konservasi (OTK) mempunyai kandungan bahan organik, KTK, N, P, Mg, Ca, K,

dan pH tanah lebih tinggi dibandingkan olah tanah intensif (OTI).

Syekhfani (1997), menyatakan bahwa selain OTK, nitrogen juga berperan dalam

meningkatkan kesuburan tanah, nitrogen sebagai elemen pembatas pada hampir

semua jenis tanah.  Nitrogen merupakan unsur hara makro yang sangat esensial

bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pemberian pupuk N

yang tepat sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan produksi

tanaman padi.

Pada sistem olah tanah konservasi (OTK), bahan organik yang terdapat pada

permukaan tanah merupakan bagian dari ekosistem yang berhubungan erat dengan

kesuburan tanah (Chen dkk., 2004).  Bahan organik berperan sebagai sumber

hara, meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), meningkatkan stabilitas

struktur tanah, memperbaiki kapasitas menyimpan air, dan mempermudah

perkembangan akar di dalam tanah (Tate, 1987).

Selain itu kandungan bahan organik yang tinggi mengakibatkan semakin

meningkatnya daya sangga dan efisiensi penggunaan pupuk (Adiningsih dkk.,

1987). Hasil penelitian Utomo (1995b), menyatakan bahwa hasil perhitungan dua

musim tanam tahun pertama menunjukkan rerata efisiensi pemupukan N tanaman

jagung pada TOT mencapai 37,8%, sedangkan pada OTI hanya mencapai 16,6%.
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1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem tanpa olah tanah (TOT) dapat meningkatkan efisiensi serapan nitrogen

lebih tinggi daripada sistem olah tanah minimum (OTM) maupun sistem olah

intensif (OTI).

2. Pemupukan nitrogen dengan dosis 100 kg N ha-1 dapat meningkatkan

efisiensi serapan nitrogen lebih tinggi daripada pemupukan nitrogen dengan

dosis 50 kg N ha-1.

3. Sistem tanpa olah tanah (TOT) dan pemupukan nitrogen dengan dosis 100

kg N ha-1 dapat meningkatkan efisiensi serapan nitrogen tertinggi daripada

kombinasi lainnya.


