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Absract
Percobaan dilaksanakan di Kebun Praktikum Fakultas Pertanian Universitas

Brawijaya, Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Dengan
ketinggian ± 540 meter di atas permukaan laut dan suhu 23 - 26 0C. Percobaan
dilaksanakan pada bulan Februari 2011 sampai Juni 2011. Pada penelitian ini
menggunakan Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan 8 perlakuan, 4 perlakuan sebagai
petak utama yaitu periode pengeringan (P) dan 2 perlakuan sebagai anak petak yaitu jarak
tanam (J) yang diulang 3 kali. Adapun masing-masing perlakuan dari 8 perlakuan yang
ada yaitu: petak utama, yaitu perlakuan pengeringan (P) : P0 : periode pengeringan 0 hari,
P1 : periode pengeringan 3 hari, P2 : periode pengeringan 5 hari, P3 : periode pengeringan
7 hari. Sedangkan anak petak, yaitu jarak tanam (J) : J1 : 25 x 25 cm, J2 : 35 x 35 cm.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam 25x25
cm dengan perlakuan periode pengeringan 5 hari menunjukkan hasil produksi yang
tertinggi yaitu 7.85 ton ha-1 dibanding dengan perlakuan yang lain. Selain itu perlakuan
jarak tanam 25x25 cm dan 35x35 cm tidak memberikan perbedaan pada sebagian besar
parameter pengamatan.
Kata kunci : padi, kerapatan, kompetisi, air irigasi

Experiments conducted at the Garden Practical UB, Village Kepuharjo,
Karangploso district, Malang regency. With a height of ± 540 meters above sea level and
temperature of 23 - 26 0C. Experiments was conducted in February 2011 to June 2011.
This study used Split Plot Desaign (RPT), which is repeated three times with treatment :
main plots, that are the drying treatment (P) : P0: 0-day drying period, P1: 3-day drying
periods, P2: 5-day drying periods, P3: 7-days drying periods. Subplot, that are the plant
spacing (J) : J1: 25 x 25 cm, J2: 35 x 35 cm. Result from the research shown that the
treatment plant spacing of 25 x 25 cm with a treatment period of 5 days of drying gave a
production of 7.85 tons ha-1 compared with other treatments. Besides the treatment plant
spacing 25x25 cm and 35x35 cm no differences on most parameter of observations.
Keywords : rice, density, competition, water irrigation
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PENDAHULUAN
Tanaman padi (Oryza sativa L.) ialah

tanaman penghasil beras yang digunakan
sebagai bahan pangan utama hampir 90 %
penduduk Indonesia. Pada tahun 2009,
kebutuhan beras nasional mencapai sekitar
32 juta ton yang diperoleh dari 66 juta ton
gabah padi dari areal luas panen di seluruh
Indonesia 13,2 juta hektar (BPS, 2010).
Kebutuhan akan pangan beras ini diprediksi
akan terus meningkat seiring dengan laju
pertambahan populasi penduduk Indonesia
yang tahun 2011 telah mencapai 230 juta
jiwa.

Tanaman padi di Indonesia lazim
dibudidayakan di lahan sawah, yakni lahan
dengan media tanah berlumpur yang
dijenuhi air dan hanya sebagian kecil saja
yang dibudidayakan di lahan kering, lahan
subak, rawa atau lahan pasang surut.
Problem utama produksi padi di Indonesia
adalah lahan sawah di Pulau Jawa yang
semakin terbatas akibat kompetisi dengan
infrastruktur, sedangkan lahan luar Jawa
belum siap dan belum berproduksi optimal.
Berbagai cara telah diupayakan untuk
meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa
yang cenderung leveling-off, antara lain
sistem Tanam Benih Langsung (Tabela),
sistem tanam Jajar Legowo, penggunaan
benih Hibrida dan belakangan dikenalkan
pula System of Rice Intensification (SRI).

System of Rice Intensification (SRI)
adalah teknik budidaya dengan
memanfaatkan teknik pengelolaan tanaman,
tanah dan air. Metode ini pertama kali
dikenalkan oleh seorang biarawan asal
Perancis, F.R. Henri de Laulanie, S.J di
Madagaskar pada tahun 1983 (DISIMP,
2006). Pada sistem tanam SRI digunakan
jarak tanam yang lebar, yakni 25 x 25 cm
atau 30 x 30 cm bahkan 40 x 40 cm dengan
bibit berumur muda, yakni 7 hari dan jumlah
bibit 1 tanaman per lubang tanam.
Penggunaan jarak tanam lebar bertujuan
untuk meningkatkan jumlah anakan

produktif sedangkan penggunaan bibit muda
untuk mengurangi stres tanaman waktu
dipindahtanam (Suryanto, 2010). Dijelaskan
pula penggunaan satu bibit per lubang
tanam bermanfaat untuk mengurangi
kompetisi serta meningkatkan potensi
anakan produktif per rumpun. Penggunaan
sistem tanam ini mampu meningkatkan
produksi hingga 50 % daripada sistem jarak
tanam bujur sangkar. Pengelolaan
lingkungan tanam pada SRI ditampilkan
pula dengan pengairan yang hemat, yakni
dengan sistem pengairan yang intermitten
atau sistem pengairan berselang. Pengairan
teknik berselang, yaitu air di areal
pertanaman diatur pada kondisi tergenang
dan kering secara bergantian dalam periode
tertentu. Pada saat tanaman dalam fase
berbunga, ketinggian air di areal pertanaman
harus dipertahankan sekitar 3 – 5 cm sampai
fase pengisian biji selesai. Suryanto (2010)
menjelaskan, pengairan berselang pada
sistem SRI, dilakukan terutama pada fase
vegetatif. Pada saat itu, dilakukan pada
masa kering yang agak panjang, yakni
sekitar 1 minggu, hingga tanah sebagai
media tanam, kering dan pecah. Dengan
sistem pengairan berselang sistem SRI ini,
pemakaian air dapat dihemat hingga 50 %.

Secara umum interaksi antara
pengaturan jarak tanam dan irigasi berselang
pada padi SRI diketahui berpengaruh pada
pertumbuhan dan hasil padi. Walaupun
demikian, pengaturan jarak tanam dan
irigasi berselang yang optimum masih
belum diketahui dengan tepat. Oleh karena
itu, penelitian mengenai pengaturan jarak
tanam dan irigasi berselang pada tanaman
padi SRI masih sangat penting untuk
dilakukan, sehingga mampu mendukung
pertumbuhan dan perkembangan tanaman
serta mendapatkan hasil yang semakin
meningkat.
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BAHAN DAN METODE

Percobaan dilaksanakan di Kebun
Praktikum Fakultas Pertanian Universitas
Brawijaya, Desa Kepuharjo, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang. Dengan
ketinggian ± 540 meter di atas permukaan
laut dan suhu 23 - 26 0C. Percobaan
dilaksanakan pada bulan Februari 2011
sampai Juni 2011. Alat yang digunakan
dalam penelitian ialah rol meter/penggaris,
timbangan analitik, oven dan Leaf Area
Meter, kamera. Bahan yang digunakan ialah
benih padi varietas Ciherang, pupuk N yang
berupa urea (46% N), pupuk P yang berupa
SP-36 (36% P205), pupuk K yang berupa
KCl (60% K2O), menggunakan rodentisida
Klerat RM-B yang berbahan aktif
brodifakum serta insektisida serta pupuk
organik.

Metode percobaan yang digunakan
ialah Rancangan Petak Terbagi (RPT) yang
diulang 3 kali. Perlakuan periode
pengeringan diletakkan sebagai petak
utama, terdiri dari perlakuan pengeringan
(P) : P0 : periode pengeringan 0 hari, P1 :
periode pengeringan 3 hari, P2 : periode
pengeringan 5 hari, P3 : periode
pengeringan 7 hari. Perlakuan jarak tanam
diletakkan sebagai anak petak, terdiri dari
perlakuan jarak tanam 25x25 cm (J1) dan
perlakuan jarak tanam 35x35 cm (J2).

Variabel pengamatan pertumbuhan
meliputi : panjang tanaman per rumpun,
jumlah anakan per rumpun, jumlah anakan
produktif per rumpun, luas daun, indeks
luas daun (ILD), bobot kering total
tanaman, laju pertumbuhan tanaman (Crop
Growth Rate / CGR). Pengamatan
komponen hasil meliputi : jumlah malai per
rumpun, jumlah gabah/malai, bobot gabah
kering giling (GKG), produksi gabah (ton
ha -1) dan bobot 1000 butir. Pengamatan
dilakukan pada komponen pertumbuhan
vegetatif dan generatif. Pengamatan
dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada saat

tanaman berumur 30, 45, 60 dan 75 hst.
Pengamatan pertumbuhan tanaman
dilakukan secara destruktif dengan
mengamati tanaman contoh (sample).
Panen dilakukan pada petak tersendiri
seluas 1 m2. Data pengamatan yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan
analisa ragam (uji F) dengan taraf 5%
untuk mengetahui pengaruh perlakuan.
Perbedaan antar perlakuan akan diuji lanjut
dengan menggunakan uji BNT taraf 5% (P
0.05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan ialah proses perubahan
yang terjadi dalam kehidupan tanaman.
Pertumbuhan ditandai dengan pertambahan
organ tanaman yang tidak bisa kembali
(irreversible). Pertumbuhan tersebut dapat
diketahui dari perubahan penampilan pada
tanaman. Penampilan suatu tanaman
merupakan hasil interaksi antara faktor
genetik dan lingkungan, dimana lingkungan
yang baik adalah lingkungan yang mampu
menyediakan segala kebutuhan tanaman,
meliputi unsur hara, air, cahaya, udara dan
tempat tumbuh.

Hasil penelitian menunjukkan tidak
terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan
jarak tanam dan periode pengeringan pada
parameter pertumbuhan tanaman yang
meliputi panjang tanaman, jumlah anakan
per rumpun, jumlah anakan produktif, luas
daun, indeks luas daun (ILD), bobot kering
tanaman serta laju pertumbuhan tanaman.
Dari dua perlakuan yang ada antara
pengaturan jarak tanam dengan periode
pengeringan, yang lebih berpengaruh ialah
perlakuan pengeringan. Hal tersebut
sebagian besar disebabkan oleh keberadaan
air yang sangat penting bagi tanaman dan
dari faktor lingkungan lain. Berdasarkan
data Tabel 3 memperlihatkan panjang
tanaman terus meningkat hingga 75 hst.
Pada periode pengeringan 5 hari

http://www.pdfdesk.com


menunjukkan hasil panjang tanaman
tertinggi dibandingkan dengan periode
pengeringan 0, 3 dan 7 hari antara umur
pengamatan 30 dan 60 hst. Untuk umur
pengamatan 45 hst dan 75 hst tidak
memberikan perbedaan hasil dengan
perlakuan periode pengeringan yang lain.
Panjang tanaman dipengaruhi faktor tumbuh
tanaman, yaitu interaksi antara air dan
cahaya matahari. Tanaman yang mengalami
kekurangan air aktivitas pertumbuhan akan
terganggu, baik dari segi seluler atau
molekuler. Kramer (1980) menyatakan
bahwa tanaman yang mengalami cekaman
kekeringan mencakup perubahan ditingkat
seluler dan molekuler seperti perubahan
pada pertumbuhan tanaman, volume sel
menjadi lebih kecil, penurunan luas daun,
daun menjadi tebal, adanya rambut pada
daun, peningakatan ratio akar-tajuk,
sensitivitas stomata, penurunan laju
fotosintesis, perubahan metabolisme karbon
dan nitrogen, perubahan produksi aktivitas
enzim dan hormon, serta perubahan ekspresi
gen. Tanaman akan tumbuh dengan optimal
apabila asupan air cukup. Selain itu juga
dipengaruhi oleh cahaya matahari. Cahaya
matahari merupakan energi utama yang
berperan dalam proses fotosisntesis yang
menghasilkan fotosintat. Cahaya matahari
berpengaruh besar terhadap pertumbuhan
besar dan arah batang dan daun. Kekurangan
energi matahari akan menyebabkan tanaman
mengalami etiolasi atau pemanjangan batang
yang diikuti daun guna mencari sumber
cahaya matahari, tentu secara penampilan
tanaman akan lebih panjang daripada
tanaman yang cukup cahaya. Nana (2011)
menyatakan bahwa tanaman yang tumbuh
dengan cukup cahaya, daunnya mempunyai
epidermis dan lapisan palisade yang tebal
dengan ruang antar sel. Tanaman di daerah
gelap cenderung untuk mempunyai batang
yang panjang dan lemah, daun yang tumbuh
dengan jaringan tidak berklorofil. Perbedaan
panjang tanaman yang terjadi antara umur

pengamatan 30 dan 60 hst dengan 45 dan 75
hst tentu dipengaruhi oleh ketidakstabilan
distribusi cahaya matahari, baik dari kualitas
dan lama penyinaran pada suatu waktu
tertentu sehingga berpengaruh pada panjang
tanaman.

Pada data penelitian pada komponen
pertumbuhan memperlihatkan luas daun
tanaman terus meningkat hingga 60 hst
kemudian menurun. Pada luas daun
maksimal, perlakuan periode pengeringan 5
hari memberikan hasil luas daun tanaman
tertinggi dibandingkan dengan periode
pengeringan 0, 3 dan 7 hari. Hal tersebut
dipengaruhi oleh sirkulasi air dan hara yang
seimbang. Daun tanaman akan menggulung
apabila terjadi kekurangan air. Kondisi
tersebut merupakan cara tanaman
beradaptasi dengan lingkungan sekitar, yaitu
dengan cara mengurangi transpirasi dengan
melakukan penutupan pada stomata.
Penutupan stomata pada kebanyakan spesies
akibat kekurangan air pada daun akan
mengurangi laju penyerapan CO2 pada
waktu yang sama dan pada akhirnya akan
mengurangi laju fotosintesis (Goldsworthy
dan Fisher, 1991). Pada kondisi periode
pengeringan 5 hari diperoleh sirkulasi air
baik sehingga hasil lebih optimal dibanding
perlakuan periode pengeringan 0, 3 dan 7
hari. Data curah hujan bulan Februari 2011
sampai Juni 2011 menunjukkan bahwa
penelitian dilaksanakan pada musim
penghujan dan pola hujan yang terjadi tidak
stabil. Namun penurunan curah hujan terjadi
saat tanaman memasuki fase pemasakan
bulir dan panen, yaitu pada bulan Juni.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan air
tanaman tercukupi. Pengelolaan air harus
dilakukan secara intensif sehingga perlakuan
air dapat berjalan sesuai dengan rencana
yang telah dirancang. Begitu pula dengan
unsur hara, unsur hara dibutuhkan tanaman
dalam proses fotosintesis, baik dalam
pembentukan klorofil pada tanaman yang
nantinya akan menghasilkan daun sehingga
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daun menjadi semakin besar dan banyak.
Pola yang sama juga ditunjukkan parameter
ILD, perlakuan pengeringan 5 hari
menghasilkan nilai ILD tertinggi dibanding
perlakuan lain dari 30 – 60 hst. Indeks luas
daun adalah harga satuan daun yang
dipengaruhi oleh distribusi daun dan
kerapatan daun. Kerapatan daun
berhubungan erat dengan populasi tanaman
atau jarak tanam. Semakin rapat jarak antar
tanaman semakin tinggi kerapatan diantara
daun dan semakin sedikit radiasi cahaya
yang sampai ke lapisan daun bagian bawah
sampai ke tanah. Jarak tanam 25 x 25 cm
memiliki kerapatan yang lebih tinggi dari
jarak tanam 35 x 35 cm. Pada umur
pengamatan 60 hst diperoleh nilai indeks
luas daun dau maksimal, yaitu masing-
masing sebesar 2.51 dan 1.47. Begitu pula
dengan periode pengeringan 5 hari, pada
periode pengeringan 5 hari menunjukkan
hasil indeks luas daun tertinggi
dibandingkan dengan periode pengeringan
lain antara umur pengamatan 30 sampai 60
hst. Pada umur pengamatan 60 hst diperoleh
nilai indeks luas daun dau maksimal, yaitu
sebesar 3.04. Nilai indeks tersebut
mendekati nilai optimum untuk tanaman
padi. Menurut Yoshida (1983) nilai indeks
luas daun optimum untuk tanaman padi ialah
sebesar 4.

Pada data penelitian pada komponen
pertumbuhan memperlihatkan jumlah
anakan terus meningkat hingga 60 hst. Pada
periode pengeringan 5 hari menunjukkan
hasil jumlah anakan tertinggi dibandingkan
dengan periode pengeringan 0, 3 dan 7 hari
antara umur pengamatan 30 dan 60 hst.
Untuk umur pengamatan 45 hst dan 75 hst
tidak memberikan perbedaan hasil dengan
periode pengeringan yang lain. Jumlah
anakan yang ada pada tiap perlakuan
berbanding lurus dengan anakan produktif.
Berdasarkan data penelitian memperlihatkan
anakan produktif pada periode pengeringan
5 hari menunjukkan hasil anakan produktif

tertinggi diantara perlakuan lain, yaitu
periode pengeringan 0, 3 dan 7 hari. Selain
faktor air, hal tersebut juga disebabkan oleh
jumlah bibit per lubang tanam. Dalam SRI
bibit yang ditanam 1 lubang/bibit.
Penggunaan jumlah bibit per lubang tanam
berkolerasi pada produksi akhir tanaman,
dimana penggunaan satu bibit per lubang
tanam dapat meningkatkan produktivitas
individu karena mengurangi tingkat
persaingan antar tanaman, tetapi
produktivitas lahan kurang optimal dan
mempunyai kelemahan, apabila terdapat
kematian harus menyulam. Penggunaan dua
atau tiga bibit per lubang tanam memang
tidak memerlukan penyulaman bila terjadi
kematian satu tanaman, namun produktivitas
individu rendah. Kadir (2008)
menambahkan bahwa tanaman padi dalam
satu rumpun padi yang tumbuh berasal dari
2 bibit atau lebih akan mengalami
persaingan dalam menyerap hara dari dalam
tanah. Persaingan dalam menyerap hara
tidak terjadi kalau satu rumpun berasal dari
satu bibit. Penggunaan jumlah bibit per
lubang tanam yang banyak akan
menimbulkan kompetisi antar tanaman yang
sangat kuat dalam memperoleh cahaya,
ruang gerak, air, dan unsur hara. Hal
tersebut sesuai dengan Yoshida (1981) yang
menyatakan bahwa kerapatan tanaman
berpengaruh pada pertumbuhan jumlah
anakan dan anakan produktif. Umumnya
jumlah anakan dalam satu rumpun padi
sebanyak 40 anakan, dimana terdiri 9
anakan utama, 21 anakan sekunder, dan 10
anakan tersier. Pada kenyataannya, tidak
setiap anakan menghasilkan malai, atau
biasa disebut anakan produktif.

Komponen hasil tanaman
memperlihatkan terjadi interaksi antara
perlakuan pengaturan jarak tanam dan
periode pengeringan pada gabah kering
giling (g m-2) dan produksi gabah (ton ha-1),
sedangkan pada komponen hasil jumlah
gabah permalai dan bobot kering 1000 butir
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tidak terdapat perbedaan serta pada
komponen hasil jumlah malai per tanaman
terjadi perbedaan. Adapun interaksi tersebut
tersaji pada Tabel 12.

Berdasarkan data komponen hasil
memperlihatkan pada jarak tanam 35 x 35
cm diperoleh hasil jumlah malai/tanaman
tertinggi dibanding pada jarak tanam 25 x 25
cm. Pada periode pengeringan 5 hari
menghasilkan jumlah malai/tanaman lebih
tinggi dibandingkan periode pengeringan 0,
3 dan 7 hari. Peningkatan tersebut masing-
masing sebesar 23.72%, 16.20% dan
28.84% serta tidak berpengaruh pada
komponen hasil gabah/malai. Kondisi
tersebut menunjukkan jarak tanam yang
lebar lebih menguntungkan bagi tanaman.
Tanaman memperoleh asupan kebutuhan
faktor tumbuh yang lebih dari jarak tanam
yang sempit. Anonymous (2011)
menyatakan bahwa jarak tanam lebar
dimaksudkan untuk penyerapan unsur hara,
sinar matahari dan udara optimal sehingga
memberi kesempatan pada tanaman
terutama pada pembentukan anakan,
pertumbuhan akar dan pertumbuhan lebih
optimal. Pembentukan anakan dapat berjalan
dengan baik Jumlah anakan berkorelasi
dengan jumlah anakan produktif. Dapat
dikatakan apabila jumlah anakan banyak,
maka jumlah anakan produktif banyak
sehingga jumlah malai yang dihasilkan juga
banyak, sejalan dengan jumlah anakan
produktif yang dihasilkan.

Berdasarkan data Tabel 12 pada
komponen hasil memperlihatkan perlakuan
jarak tanam 25 x 25 cm dengan perlakuan
periode pengeringan 5 hari menunjukkan
hasil gabah kering giling tertinggi yaitu
576.83 g/m2. Terjadi peningkatan produksi
sebesar 69.49% dari hasil produksi terendah
yang diproleh dari perlakuan jarak tanam 35
x 35 cm dengan periode pengeringan 0 hari
dengan hasil produksi sebesar 340.33 g/m2.
Begitu juga dengan hasil produksi (ton ha-1),
pada perlakuan jarak tanam 25 x 25 cm

dengan perlakuan periode pengeringan 5
hari menunjukkan hasil produksi tertinggi
yaitu 7.85 ton/ha. Terjadi peningkatan
produksi sebesar 232.62% dari hasil
produksi terendah yang diproleh dari
perlakuan jarak tanam 35 x 35 cm dengan
periode pengeringan 0 hari dengan hasil
produksi sebesar 2.36 ton ha-1. Secara
umum, komponen hasil tanaman sangat
dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan
tanaman. Apabila proses pertumbuhan
tanaman optimal maka hasil tanaman yang
diperoleh juga optimal. Semua proses
pertumbuhan diawali dari proses utama yang
terjadi pada tanaman Proses tersebut adalah
proses fotosintesis. Proses fotosintesis
adalah proses penyusunan senyawa komplek
dari senyawa sederhana, atau penyusunan
(sintesa) senyawa organik dari senyawa
anorganik dengan bantuan energi cahaya
(foto). Dapat juga diartikan sebagai proses
asimilasi yang menggunakan cahaya
(matahari) sebagai sumber energi. Proses
tersebut terjadi pada semua organ tanaman
yang memiliki klorofil, seperti pada daun
sebagai alat fotosintesis utama pada
tanaman. Klorofil merupakan pigmen utama
yang berfungsi menyerap cahaya dan
mengubahnya menjadi energi kimia yang
dibutuhkan dalam mereduksi karbon
dioksida menjadi karbohidrat dalam proses
fotosintesis. Proses tersebut berantai, saling
berkaitan antara satu dengan yang lain,
misalkan pada daun. Dari data nilai luas
daun dan indeks luas daun mempengaruhi
efektifitas dan efisiensi dalam
memanfaatkan energi cahaya menjadi
fotosintas yang nanti akan menjadi biomassa
tanaman. Biomassa tanaman yang tersusun
mempengaruhi pembentukan anakan
sehingga menjadi banyak. Jumlah anakan
yang banyak akan mempengaruhi jumlah
anakan produktif. Yoshida (1981)
menyatakan bahwa kerapatan tanaman
berpengaruh pada pertumbuhan jumlah
anakan dan anakan produktif. Anakan
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produktif akan mempengaruhi jumlah malai
pertanaman yang terbentuk dan selanjutnya
akan mempengaruhi hasil produksi gabah
kering tanaman. Rokhmania (2010) juga
menyatakan bahwa kerapatan populasi
tanaman dalam satuan luas tertentu
mempengaruhi pertumbuhan dan hasil
tanaman padi. Hal tersebut juga sesuai
dengan Gardner et al. (1991) yang
mengatakan bahwa, investasi hasil
fotosintesa pada organ vegetatif sangat
menentukan produktifitas pada tingkat
perkembangan selajutnya, yaitu generatif
dan hasil panen.
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Perlakuan
Rata-rata pengamatan pada komponen hasil padi

Jarak tanam
Gabah kering giling (g m-2) Produksi gabah (ton h-¹)

Interval
pengeringan : 25 x 25 cm 35 x 35 cm 25 x 25 cm 35 x 35 cm

0 hari 424.17 c 340.33 a 5.77 a 2.36 a
3 hari 487.50 f 425.00 c 6.63 c 2.95 c
5 hari 576.83 g 446.33 d 7.85 d 3.10 d
7 hari 471.33 e 379.50 b 6.41 b 2.63 b

Tabel 12. Rerata hasil akibat terjadi interaksi antara perlakuan jarak tanam dan periode
pengeringan.

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata
berdasarkan uji BNT 5%
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