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RINGKASAN 
Dhinar Wahyu Lestari (0710410055-41). Pengaruh Aplikasi Pupuk Hijau 
Orok-orok (Crotalaria juncea L.) dan Jumlah Bibit/Lubang Tanam pada 
Tanaman Padi (Oryza sativa L.) Var. Cibogo. Di bawah bimbingan Prof. Dr. 
Ir. Jody Moenandir sebagai pembimbing utama dan Dr. Ir. Titin Sumarni, 
MS. sebagai pembimbing pendamping. 
 

 
Padi (Oryza sativa L.) ialah tanaman penghasil beras dan komoditas 

pangan utama penduduk Indonesia. Produksi padi nasional dalam GKG (Gabah 
Kering Giling) tahun 2008 sebesar 60,3 juta ton, tahun 2009 63,8 juta ton, tahun 
2010 sebesar 66,4 juta ton dan tahun 2011 sebesar 65,4 juta ton. Peningkatan 
produksi dari tahun 2008 hingga 2010 rata-rata 3 juta ton, sedangkan produksi 
dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1 juta ton. Tahun 
2012 ini, pemerintah menetapkan kenaikan 3 juta ton untuk mencapai target total 
produksi nasional 68 juta ton. Perlu adanya usaha yang lebih intensif untuk 
meningkatkan produksi sesuai target tersebut (Anonymous, 2011). Peningkatan 
produksi padi dapat dilakukan dengan upaya peningkatan produktivitas melalui 
upaya-upaya budidaya, salah satunya ialah pemupukan. Saat ini, kebanyakan 
petani menggunakan pupuk anorganik secara terus menerus. Penggunaan pupuk 
anorganik secara terus-menerus tanpa diimbangi oleh pupuk organik akan 
menyebabkan kesuburan tanah rendah. Kesuburan tanah yang rendah 
menyebabkan tanah menjadi cepat mengeras, kurang mampu menyimpan air dan 
menurunkan pH tanah. Oleh karena itu diperlukan pemberian pupuk organik 
untuk mengimbangi penggunaan pupuk anorganik sehingga dapat meningkatkan 
kesuburan tanah. Pupuk organik yang diaplikasikan dapat berupa pupuk hijau. 
Pupuk hijau ialah sisa tanaman legume karena kemampuan tanaman legume 
mengikat N udara, dengan bantuan bakteri penambat N menyebabkan kadar N 
dalam tanah meningkat, selain itu juga dapat meningkatkan kesuburan tanah 
(Anonymous, 2010). Salah satu jenis tanaman pupuk hijau yang dapat digunakan 
ialah tanaman orok-orok (Crotalaria juncea L.). Pupuk hijau yang berasal dari C. 
juncea terdekomposisi menjadi bahan organik tanah menghasilkan koloid atau 
mineral liat yang mengandung humus dan berperan memperbaiki sifat-sifat tanah. 
C. juncea mempunyai kandungan hara nitrogen cukup tinggi sekitar 3,01%. 
Pertumbuhan C. juncea relatif cepat sehingga mampu menghasilkan biomassa 
dengan cepat pula (Sutejo, 2002). Pembenaman pupuk hijau  C. juncea dapat 
menambah kandungan bahan organik tanah sehingga dapat membuat struktur 
tanah menjadi gembur. Struktur tanah yang gembur dapat meningkatkan 
pertumbuhan anakan padi. Pada 1 bibit/lubang, menghasilkan seluruh anakan 
yang berada dibagian samping bibit sehingga hampir seluruh anakan dapat 
berkembang dengan baik dan produktif. Pada 2 bibit/lubang menghasilkan banyak 
anakan dibagian tengah dan samping bibit, sedangkan pada 3 bibit/lubang 
menghasilkan anakan yang tumbuh dibagian tengah bibit sehingga anakan kurang 
dapat produktif. Jumlah anakan berhubungan dengan jumlah malai dan bulir 
sehingga makin tinggi jumlah anakan makin tinggi pula jumlah malai dan bulir 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil. 

Penelitian ini dititikberatkan pada peningkatan hasil tanaman padi dengan 
pupuk hijau C. juncea dan penggunaan jumlah bibit/lubang tanam. Kombinasi 
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dosis pupuk hijau C. juncea dan penggunaan jumlah bibit/lubang tanam yang 
optimal untuk peningkatan hasil tanaman padi. Hipotesis yang diajukan ialah 
peningkatan dosis pupuk hijau C. juncea dapat menurunkan jumlah bibit/lubang 
tanam. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan April 2011 sampai Agustus 2011 
di KP UB-Jatikerto, Malang. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi: cangkul, meteran, tempat semai, tempat uji benih, timbangan analitik, 
penggaris, oven  dan Leaf Area Meter (LAM). Bahan-bahan yang digunakan ialah 
benih padi var. Cibogo, benih C. juncea, pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk KCl. 
Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial yang dirancang dengan 
Rancangan Acak Kelompok (RAK), meliputi 2 faktor yang diulang 3 kali. Faktor 
1 ialah pemberian pupuk hijau C. juncea dengan 4 level meliputi tanpa pupuk 
hijau (C1), dengan pupuk hijau 5 ton ha-1 (C2), dengan pupuk hijau 10 ton ha-1 (C3) 
dan dengan pupuk hijau 15 ton ha-1 (C4). Sedangkan untuk faktor 2 ialah jumlah 
bibit/lubang dengan 3 level meliputi jumlah 1 bibit/lubang tanam (B1), jumlah 2 
bibit/lubang tanam (B2), jumlah 3 bibit/lubang tanam (B3). Pengamatan yang 
dilakukan meliputi pengamatan pertumbuhan tanaman dan pengamatan hasil. 
Pengamatan pertumbuhan meliputi panjang tanaman, jumlah anakan, luas daun, 
bobot kering total tanaman, indeks luas daun (ILD) dan Crop Growth Rate (CGR). 
Pengamatan dilakukan secara destruktif pada umur tanaman 15, 30, 45, 60, 75, 90 
dan terakhir mengambilan sampel pada saat panen. Pengamatan hasil ialah jumlah 
malai/rumpun, jumlah bulir/malai, hasil gabah ton ha-1, persentase gabah isi dan 
bobot 1000 butir. Data pengamatan yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan analisis ragam pada taraf 5%. Bila hasil pengujian diperoleh 
perbedaaan yang nyata maka dilanjutkan dengan uji perbandingan antar perlakuan 
dengan menggunakan Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi pupuk hijau C. juncea tidak 
mempengaruhi penggunaan jumlah bibit/lubang namun aplikasi pupuk hijau C. 
juncea dan jumlah bibit/lubang berpengaruh nyata pada hasil tanaman padi. 
Perlakuan pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-1 menghasilkan gabah sebesar 6,38 ton 
ha-1, hasil ini lebih tinggi 12,13% dibandingkan tanpa pupuk hijau C. juncea. 1 
bibit/lubang menghasilkan gabah yang tidak berbeda nyata dengan 2 bibit/lubang 
dan 3 bibit/lubang, sehingga jumlah bibit/lubang yang dapat digunakan ialah 1 
bibit/lubang. 
 


