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II.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Tanaman Padi Gogo

Tanaman padi merupakan tanaman semusim yang banyak dibudidayakan di

Indonesia. Taksonomi tanaman padi secara lengkap menurut Tjitrosoepomo,

(1994) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledoneae

Ordo : Poales

Famili : Graminae

Genus : Oryza

Spesies : Oryza sativa

Padi termasuk ke dalam genus Oryza, keluarga Gramineae atau rumput-rumputan.

Genus Oryza tersebar ke seluruh daerah tropis dan subtropis diseluruh dunia, dan

terdiri dari 23 spesies liar dan dua spesies budidaya yaitu Oryza sativa yang

dibudidayakan di Asia dan Oryza glaberrima yang dibudidayakan di Afrika

(Randhawa dkk., 2006).

Menurut Augstburger dkk. (2002), spesies Oryza sativa terbagi menjadi tiga

subspesis yaitu Japonica, Indica, dan Javanica.  Japonica merupakan subspesies
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yang memiliki ukuran gabah yang pendek dan tekstur nasi yang lebih lengket

yang berasal dari daerah subtropis (Jepang, Korea, dan Cina Utara) sedangkan

subspesies Indica ukuran gabah yang panjang dan tekstur nasi yang tidak lengket

berasal dari daerah tropis.  Subspesies Javanica memiliki ukuran gabah yang

sedang, tekstur nasi lengket, dan hanya dapat tumbuh di Indonesia.

Pertumbuhan tanaman padi dibedakan menjadi tiga fase, yaitu fase vegetatif, fase

generatif (reproduksi), dan fase pemasakan.  Fase vegetatif dimulai dari saat

berkecambah sampai anakan aktif yaitu anakan maksimal, bertambahnya tinggi

tanaman dan tumbuh secara teratur.  Fase reproduktif dimulai dari inisiasi

primordia malai dengan memanjangnya ruas batang, berkurangnya jumlah

anakan, munculnya daun bendera, bunting, dan pembungaan.  Fase pemasakan

dimulai dari berbunga sampai panen, yang ditandai dengan masak susu, masak

tepung, masak kuning, dan masak fisiologis (Yoshida, 1981).

Tanaman padi secara ekologi terbagi menjadi dua yaitu padi irigasi dan padi non

irigasi.  Padi gogo merupakan salah satu jenis padi non irigasi yang mampu

tumbuh pada input yang terbatas salah satunya adalah masalah ketersediaan air.

Kondisi tersebut menjadikan padi gogo dapat tumbuh dan berkembang pada lahan

kering (Dobermann dan Fairhurst, 2000).

Sulistyono dkk. (2005), menyatakan peningkatan produksi padi nasional dapat

diusahakan melalui program ekstensifikasi.  Upaya yang dapat dilakukan melalui

program tersebut yaitu dengan penanaman padi gogo dilahan non irigasi.  Padi

gogo mampu tumbuh dan berproduksi pada tanah-tanah marginal yang memiliki

tingkat kesuburan rendah dan iklim yang kering.
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2.2  Sistem Olah Tanah

Sistem olah tanah dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap

tanah.  Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah,

mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan

menciptakan kondisi kegemburan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan dan

perkembangan tanaman (Gill dan Vanden Berg, 1967).

Sistem olah tanah dimaksudkan untuk menjaga aerasi dan kelembaban sesuai

dengan kebutuhan tanah, sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman

dapat berlangsung dengan baik.  Ada beberapa cara sistem olah tanah yang dapat

dikelompokkan menjadi 3 yaitu tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimum dan

pengolahan tanah intensif (Tyasmoro dkk., 1995).

2.2.1 Olah tanah intensif

Olah tanah intensif (OTI) merupakan pengolahan tanah yang dilakukan dengan

tindakan membajak atau mencangkul tanah yang dapat menambah oksigen ke

dalam tanah,  sehingga dengan adanya aerasi tanah yang baik akan menjadikan

struktur tanah menjadi mantap (Soepardi, 1983).  Mengolah tanah secara intensif

menyebabkan struktur tanah menjadi gembur dan remah, khususnya lahan yang

tanahnya berstruktur berat (Adisarwanto, 2000).

Pengolahan tanah yang efektif akan dapat memperbaiki sifat tanah.  Akan tetapi

pengolahan tanah tanpa menerapkan teknik yang sesuai akan menyebabkan

kerusakan tanah, dapat dikatakan bahwa hancurnya sebagian besar agregat adalah

akibat daya rusak alat pengolah tanah (Sutedjo dan Kartasapoetra, 1988).
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Menurut Utomo (1994), besarnya erosi di Indonesia yang beriklim tropis bukan

hanya karena agroekosistem yang kondusif terhadap degradasi tetapi juga karena

pengolahan tanah yang dilakukan tidak memperhatikan kaidah konservasi.

Pengolahan tanah mempunyai akibat yang menguntungkan dan merugikan

granulasi.  Akibat pengolahan dalam waktu pendek kerap kali menguntungkan.

Pengolahan tanah dalam keadaan kandungan lengas akan memecah bongkah-

bongkah dan menjadikan persemaian lebih menguntungkan.  Pengolahan selama

musim tumbuh terutama akan memecah kerak-kerak keras, yang disebabkan

pukulan curah hujan, menjamin aerasi yang cukup, dan mematikan tanaman

pengganggu (Brady dan Weil, 2008).

Permukaan lahan yang bersih dan gembur memang memudahkan penanaman

benih, tetapi tidak mampu menahan laju aliran air permukaan yang mengalir

deras, sehingga banyak partikel tanah yang mengandung humus dan hara tergerus

dan terbawa oleh air ke hilir.  Sebaliknya pada musim kemarau, oleh karena laju

evaporasi cukup tinggi maka lapisan olah tanah yang tanpa ditutupi mulsa

tersebut tidak mampu menahan aliran uap air ke atas sehingga tanaman

mengalami kekeringan dan produktivitas lahan menurun.  Selain itu, karena

adanya pengolahan tanah aerasi meningkat sehingga pelapukan bahan organik

tanah yang menghasilkan gas CO2 pun meningkat (Utomo, 2012).
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Dengan demikian, di daerah tropika basah seperti Indonesia, sistem olah tanah

intensif di lahan kering justru memacu erosi dan mempercepat pelapukan bahan

organik tanah.  Akibatnya, kesuburan tanah in situ dapat terkuras dan

produktivitas lahan untuk jangka panjang dapat menurun (Utomo, 1994; Utomo,

1995b) dan emisi gas rumah kaca (GRK) meningkat (Utomo dkk., 2009).  Hal ini

berarti, olah tanah intensif sebetulnya berperan sebagai kontributor utama

degradasi lahan kering in situ dan degradasi lingkungan ex situ (Utomo, 2012).

2.2.2  Olah tanah minimum

Olah tanah minimum (OTM) adalah cara pengolahan tanah yang dilakukan

dengan mengurangi frekuensi pengolahan. Pada sistem olah tanah minimum,

tanah diolah seperlunya saja, atau bila perlu tidak sama sekali (Utomo, 1990).

Selain itu pada sistem olah tanah minimum (OTM) gulma atau tumbuhan

pengganggu dikendalikan dengan cara kimia (herbisida) kemudian mulsa dari

gulma dan residu tanaman sebelumnya dibiarkan menutupi permukaan lahan

minimal 30% (Utomo, 2006).

Pengolahan tanah minimum diperlukan untuk menggemburkan tanah supaya

mendapatkan kondisi perakaran yang baik, sehingga unsur hara dapat terserap

dengan optimal untuk pertumbuhan tanaman.  Pengurangan pengolahan tanah

dapat dilakukan untuk menghindari tanah menjadi padat dan dapat dilakukan

pemberian bahan organik pada permukaan tanah sebagai sumber unsur hara

(Suwardjono, 2004).
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Pada tanah-tanah yang tipis top soilnya, demikian juga pada tanah-tanah yang

mempunyai kemiringan, sebaiknya pengolahan tanahnya memperhatikan sistem

pengolahan minimum disertai dengan usaha pengembalian sisa-sisa tanaman

melalui teknik pemulsaan.  Dengan demikian maka kerusakan agregasi tanah

dapat dihindari, juga terdapat usaha pengembalian atau peningkatan bahan-bahan

organik pada tanahnya (Reijntjes dkk., 1999).

2.2.3  Tanpa olah tanah

Tanpa olah tanah (TOT) adalah cara penanaman yang tidak memerlukan

penyiapan lahan, kecuali membuka lubang kecil untuk meletakkan benih.  Tanpa

olah tanah biasanya dicirikan oleh sangat sedikitnya gangguan terhadap

permukaan tanah dan adanya penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa yang

menutupi sebagian besar (60 – 80%) permukaan tanah.  Pada sistem tanpa olah

tanah (TOT) tumbuhan penggangguu dikendalikan dengan cara kimia (herbisida)

dan bersama-sama dengan sisa-sisa tanaman musiman sebelumnya, biomassa

dapat dimanfaatkan sebagai mulsa (Utomo, 2006).

Pada sistem tanpa olah tanah (TOT) yang terus menerus, residu bahan organik

dari tanaman sebelumnya mengumpul pada permukaan tanah, sehingga terdapat

aktivitas mikroba perombak tanah pada permukaan tanah yang lebih besar pada

tanah-tanah tanpa olah jika dibandingkan dengan pengolahan tanah sempurna

(Engelstad, 1997).
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Pengolahan tanpa olah tanah selalu berhubungan dengan penanaman yang cukup

menggunakan tugal atau alat lain yang sama sekali tidak menyebabkan lapisan

olah menjadi rusak dan di permukaan tanah masih banyak dijumpai residu dari

tanaman maupun gulma. Cara ini dapat berjalan dengan baik untuk tanaman

serealia yang ditanam menurut larikan. Residu tanaman yang banyak

dipermukaan tanah tidak  mengganggu perkecambahan dan pertumbuhan benih

(Sutanto, 2002).

2.3  Nitrogen

Nitrogen merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman. Pada

umumnya nitrogen dalam tanah diambil oleh tanaman dalam bentuk ammonium

(NH4
+) dan nitrat (NO3

-), tetapi nitrat yang terserap segera tereduksi menjadi

ammonium melalui enzim yang mengandung molybdenum.  Ion-ion ammonium

dan beberapa karbohidrat mengalami sintesis dalam daun dan diubah menjadi

asam amino, terutama terjadi dalam hijau daun.  Dengan demikian, apabila unsur

nitrogen yang tersedia lebih banyak daripada unsur lainnya, dapat dihasilkan

protein lebih banyak dan daun dapat tumbuh lebih lebar, sebagai akibatnya maka

fotosintesis lebih banyak.  Oleh sebab itu diduga lebarnya daun yang tersedia

bagi proses fotosintesis secara kasar sebanding dengan jumlah nitrogen yang

diberikan (Sarief, 1989).
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Peranan utama nitrogen bagi tanaman padi adalah untuk merangsang

pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya akar, batang, dan daun.  Selain itu,

nitrogen berperan penting dalam mendorong pertumbuhan tanaman dengan cepat,

memperbaiki tingkat hasil, dan kualitas gabah melalui peningkatan jumlah

anakan, pengembangan luas daun, pembentukan gabah, serta pengisian gabah

(Marsono dan Paulus, 2002).

Pemupukan nitrogen akan meningkatkan kadar protein, kadar selulosa, zat hijau

daun, dan produksi tanaman.  Untuk pertumbuhan yang optimum selama fase

vegetatif, pemupukan N harus diimbangi dengan pemupukan unsur lain.

Pembentukkan senyawa N organik tergantung pada imbangan ion-ion lain,

termasuk untuk pembentukan klorofil dan ion fosfat untuk sintesis asam nukleat

(Rosmarkam dan Yuwono, 2002).

Menurut Syekhfani (1997), nitrogen berfungsi sebagai penyusunan komponen

penting organ tanaman, unsur yang terlibat dalam proses fotosintesis, merupakan

unsur kehidupan sel tanaman, penyusun klorofil, dan senyawa organik penting

lainnya.  Pemberian pupuk nitrogen dapat meningkatkan pertumbuhan dan

produksi tanaman.

Pasokan nitrogen dalam tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam

kaitannya dengan pemeliharaan atau peningkatan kesuburan tanah, karena

kebutuhan nitrogen untuk pertumbuhan tanaman tidak tersedia begitu saja dan

N-organik yang ada di dalam tanah tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan
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tanaman. Oleh karena itu perlu penambahan unsur nitrogen dari luar dalam

bentuk pupuk Urea, ZA, dan dalam bentuk pupuk kandang ataupun pupuk hijau

(Sanchez, 1992).

Kadar N urea 45% - 46%, untuk perhitungan praktisnya dipergunakan patokan

45%, termasuk golongan pupuk yang higroskopis dimana pada kelembaban relatif

73% sudah mulai menarik air dari udara.  Berbentuk kristal (butir-butir) putih

bergaris tengah ± 1 mm, larut dalam air, yang dengan pengaruh dan peranan jasad

renik di dalam tanah diubah menjadi amoniumkarbonat.  Reaksi fisiologis urea

adalah asam lemah (Mulyani, 1995).

Tujuan utama dari pemberian pupuk N adalah untuk meningkatkan hasil bahan

kering.  Pada tanaman padi-padian, pemberian nitrogen dapat memperbesar

ukuran butir dan meningkatkan persentase protein dalam biji. Biasanya, tanaman

mengambil 30 - 70% dari N yang diberikan, bergantung pada jenis tanaman,

tingkat dan jumlah N yang diberikan (Engelstad, 1997).

Hasil penelitian Hartoyo, Isnaini, dan Maryati (1997), menunjukkan bahwa

pemberian pupuk Urea dalam bentuk pill dan tablet dapat meningkatkan tinggi

tanaman, jumlah anakan maksimum, dan bobot kering pupus serta bobot kering

tanaman saat panen, banyaknya malai per tanaman, banyaknya gabah per malai,

presentasi gabah isi, bobot 1000 butir, dan hasil padi kering giling.
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2.4  Efisiensi Serapan Nitrogen

Efisiensi N merupakan persentase akumulasi hara N yang terserap atau

termanfaatkan oleh tanaman dari jumlah pupuk N yang diberikan ke dalam tanah

(Roehan dan Partohardjono, 1994). Disamping itu, Hakim dkk. (1986),

menyatakan bahwa efisiensi pemupukan nitrogen di daerah tropik basah

umumnya rendah.

Tanaman padi yang kekurangan nitrogen anakannya sedikit dan pertumbuhannya

kerdil. Daun berwarna hijau kekuning-kuningan dan mulai mati dari ujung

kemudian menjalar ke tengah helai daun.  Sedangkan jika nitrogen diberikan

berlebih akan mengakibatkan kerugian yakni melunakkan jerami dan

menyebabkan tanaman mudah rebah, menurunkan kualitas hasil tanaman, dan

dalam beberapa hal dapat melemahkan tanaman terhadap serangan hama dan

penyakit (Soepardi, 1983).

Untuk itu pengukuran efisiensi N perlu dilakukan agar dapat diketahui jumlah N

yang termanfaatkan oleh tanaman dari jumlah pupuk yang diberikan.  Efisiensi

pemupukan N tergantung kepada tipe tanah, takaran N, musim, dan kombinasi

dengan hara lain.  Tipe tanah sangat erat kaitannya dengan efisiensi, sebab

ketersediaan N tergantung dari tekstur, N total tanah, kandungan liat, dan KTK

tanah (Roehan dan Partohardjono, 1994).
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Dalam praktek pemupukan, nitrogen yang diserap oleh tanaman hanya berkisar

antara 22 - 65%.  Secara umum efisiensi serapan nitrogen pada lahan kering hanya

bisa mencapai 45% dan sisanya sekitar 55% tidak dapat dimanfaatkan oleh

tanaman (Jipelos, 1989).  Dari hasil penelitian Widyawati (2007), dengan

penambahan pupuk organik 2 ton/ha dan 50 kg/ha urea + 100 kg/ha SP-36 + 50

kg/ha ZA mampu meningkatkan serapan N tanaman padi sebesar 40,71%.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk N dapat dilakukan

dengan menanam varietas unggul yang tanggap terhadap pemberian N serta

memperbaiki cara budidaya tanaman, yang mencakup pengaturan kepadatan

tanaman, pengairan yang tepat, serta pemberian pupuk N secara tepat baik

takaran, cara dan waktu pemberian maupun sumber N (Wahid, 2003).

Efisiensi pemupukan sangat ditentukan oleh pola sebaran daun dan kemampuan

tanaman dalam memanfaatkan hara dan air dari dalam tanah. Efisiensi tinggi

selain dapat meningkatkan hasil tanaman juga menghemat pemakaian pupuk serta

mengurangi resiko pencemaran lingkungan (Turmudi, 1999).


