
I .PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Produksi pertanian harus selalu ditingkatkan seiring dengan bertambahnya

penduduk dunia, untuk itu penggunaan pupuk tetap digunakan untuk menambah

unsur hara bagi tanaman. Pupuk yang sering digunakan adalah pupuk kimia yang

diproduksi dengan energi fosil yang membutuhkan biaya tinggi sehingga

harganya semakin mahal, dan pengaruhnya pun terhadap tanah semakin rendah.

Untuk mengatasi dan menyubtitusi penggunaan pupuk kimia, diperlukan

penggunaan pupuk organik. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan oleh

petani adalah pupuk hijau yang juga berperan meningkatkan bahan organik dalam

tanah. Bahan organik tanah merupakan bagian penting dalam struktur  tanah baik

fisik, kimia maupun biologi. Lahan pertanian di Indonesia (baik lahan kering

maupun sawah) banyak yang mempunyai kadar bahan organik < 1 %. Sedangkan

kadar bahan organik yang optimum untuk  pertumbuhan tanaman sekitar 3 - 5%

(Adiningsih, 2005).

Sebelum tahun lima puluhan penggunaan pupuk organik pada lahan pertanian

relatif tinggi dibandingkan dengan pupuk anorganik. Namun sejak tahun 1960-an

penggunaan pupuk anorganik mulai mendominasi, bahkan peran dari pupuk

organik seolah terabaikan, akibatnya lahan yang terdegradasi semakin luas, yang
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disebabkan turunnya kadar bahan organik tanah (Kurnia dkk., 2005). Jenis pupuk

organik tertua yang digunakan pada budidaya pertanian  adalah pupuk hijau, yaitu

pupuk organik yang berasal dari tanaman/tumbuhan atau sisa panen. Bahan

tanaman ini dibenamkan pada  waktu masih hijau atau segera setelah

dikomposkan. Salah satu pupuk hijau yang dapat digunakan adalah Azolla.

Penggunaan Azolla sebagai pupuk sudah banyak dipraktikan atau diaplikasikan

pada sawah sawah di Negara Cina. Hasil penelitian dan percobaan menunjukan

bahwa pemanfaatan sebagai pupuk dasar dan pupuk susulan sebelum dan sesudah

tanam secara nyata meningkatkan hasil gabah secara nyata (Immanudin, 2009).

Hasil penelitian di China menunjukan bahwa penggunaan Azolla sebagai pupuk

dasar meningkatkan hasil padi sekitar 600 700 kg ha-1. Penanaman Azolla di

tanah sawah tidak hanya meningkatkan hasil saja tetapi juga meningkatkan

kualitas beras karena kandungan protein meningkat. Kualitas Azolla berpengaruh

pada kesuburan tanah, apabila pertumbuhan Azolla baik, maka nitrogen yang

dikandung Azolla akan lebih banyak, karena kandungan nitrogen dalam Azolla

memengaruhi hasil padi. Nisbah C/N merupakan indikator kualitas Azolla. Hasil

dekomposisi Azolla akan memasok nitrogen lebih cepat apabila nisbah C/N

rendah. Pada umumnya pertumbuhan tanaman yang berumur lebih panjang

memanfaatkan nitrogen yang dipasok Azolla lebih baik daripada yang berumur

pendek. Oleh sebab itu Azolla dapat digunakan sebagai pupuk hijau sebelum

tanam atau sesudah tanam padi.

Azolla merupakan kelompok paku air yang tumbuh mengapung di permukaan

perairan yang  subur, habitat utama tanaman Azolla adalah di daerah persawahan.

Tanaman Azolla bersimbiosis dengan alga hijau-biru Anabaena azollae, melalui
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proses  fiksasi  nitrogen yang  terjadi dapat  membuat  tanah menjadi  subur dan

kaya  akan nutrisi, khususnya unsur hara Nitrogen. Selain itu, Azolla dapat

menyerap limbah cair, bahan uji  ekotoksikologi, dan merupakan salah satu bahan

pakan ternak yang  mempunyai  nilai  nutrisi  tinggi. Banyaknya  manfaat  yang

dapat  diambil  dari tanaman Azolla ini belum dapat diberdayakan secara optimal.

Keberadaannya  secara  alami  memang  melimpah, namun tidak  mendapat

perhatian yang  baik. Diperlukan penelitian yang mengeksplorasi pertumbuhan

Azolla melalui ketinggian air yang berbeda dan diharapkan terjadi produksi tinggi

pada padi sawah, terjadinya proses penghematan air dan juga penggunaan pupuk

organik secara maksimal (Nugrahapraja, 2008).

Penghematan air dalam pengelolaan air pada padi sawah harus diterapkan karena

pada umumnya pemberian air yang dipraktikkan petani pada padi sawah adalah

dengan digenangi secara terus menerus. Selain tidak efisien, cara ini juga

berpotensi, (1) mengurangi efisiensi serapan hara nitrogen, (2) meningkatkan

emisi gas metan ke atmosfer, dan (3) menaikkan rembesan yang menyebabkan

makin banyak air irigasi yang dibutuhkan. Pengelolaan air pada padi sawah

merupakan upaya untuk menekan kehilangan air di petakan sawah guna

mempertahankan atau meningkatkan hasil gabah per satuan luas dan volume air.

Pengurangan air akibat perkolasi, rembesan dan aliran permukaan dapat

meningkatkan penggunaan air irigasi. Ketersediaan air irigasi untuk budidaya padi

sawah makin terbatas karena, (1) bertambahnya penggunaan air untuk sektor

industri dan rumah tangga, (2) durasi curah hujan makin pendek akibat perubahan

iklim, (3) cadangan sumber air lokal juga berkurang, dan terjadinya pendangkalan

waduk (Batan, 2009).
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Dewasa ini penghematan penggunaan air terus disarankan oleh para ahli, salah

satunya dengan program SRI (System Rice Intensification), merupakan sistem

pertanian padi sawah yang mampu meningkatkan produktifitas padi dengan cara

mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara, terbukti telah berhasil

meningkatkan produktifitas padi sebesar 50 % , bahkan di beberapa tempat

mencapai lebih dari 100%.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari laju pertumbuhan dan  dekomposisi

Azolla pada ketinggian air yang berbeda.

C. Kerangka Pemikiran

Dari beberapa penelitian diperoleh bahwa laju pertumbuhan Azolla adalah 0,36 -

0,39 gram pada hari pertama di laboratorium dan 0,144 - 0,860 gram pada hari

pertama di lapangan, pada umumnya biomassa Azolla maksimum tercapai setelah

14 - 28 hari setelah inokulasi, dalam 20 - 30 hari selapis Azolla yang menutupi 1

ha sawah mengandung kira-kira 15 ton 25 ton biomassa (Kannaiyan, 1986,

1992). Selanjutnya dari hasil penelitian Batan (2006) diketahui bahwa dengan

menginokulasikan 200 gram Azolla segar m-2 maka setelah 3 minggu Azolla

tersebut akan menutupi seluruh permukaan lahan tempat Azolla tersebut

ditumbuhkan. Dalam keadaan ini dapat dihasilkan 30 - 45 kg N ha-1 berarti sama

dengan 100 kg urea (Batan, 2006).
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Pertumbuhan Azolla dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti air, temperatur,

dan cahaya. Air merupakan prasarat bagi kelangsungan hidup Azolla karena

merupakan tempat untuk mengambil mineral. Dalam proses pertumbuhan dan

fiksasi N2 di pengaruhi oleh temperatur, kualitas dan kuantitas cahaya, gas alam,

dan lain-lain. Pada siang hari dengan cuaca cerah, aktivasi fiksasi N2 udara sekitar

8 - 10 %, lebih tinggi daripada dalam keadaan berawan atau hujan. Pada malam

hari, aktivasi fiksasi N2 udara hanya 25 - 30 %. Adapun faktor lingkungan yang

menjadi syarat utama dalam pertumbuhan Azolla adalah air. Ketersediaan air

harus terjamin dan mencukupi selama pertumbuhan Azolla, disebabkan Azolla

merupakan tumbuhan air yang tumbuh dan berkembang diatas permukaan air. Air

yang cukup selama pertumbuhannya dapat meningkatkan laju pertumbuhan

relatif, total biomas, dan kandungan nitrogen. Di samping itu, Azolla

menghendaki kualitas air yang baik dan bebas dari pencemaran (Arifin, 1996).

Azolla tidak dapat bertahan pada kondisi kering sehingga selalu diperlukan

genangan air. Karena Azolla berkembang secara vegetatif, inokulumnya harus

selalu dipertahankan dalam persemaian sepanjang tahun dan diperbanyak untuk

disebarkan sebelum diinokulasikan ke lapang. Suhu tinggi mengakibatkan

meningkatnya serangan hama dan penyakit pada Azolla. Cuaca dingin merupakan

kunci sukses pemanfaatan Azolla. Dalam kondisi kering Azolla mudah

terdekomposisi dan lebih cepat melepaskan N ke udara disebabkan oleh

mikroorganisme tanah yang sangat berperan terhadap dekomposisi bahan organik

tanah dan sebagai produk akhir dari proses ini adalah pelepasan CO2 ke udara

(Arifin, 1996).

D. Hipotesis
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1. Laju pertumbuhan Azolla paling cepat pada tanah sawah dengan genangan air

setinggi 10 cm.

2. Laju dekomposisi Azolla yang dibenamkan dalam tanah semakin tinggi pada

tanah sawah dengan tinggi genangan air 0 cm.


