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ABSTRACT

 Experiments to study the effect of appropriate dosage N, P, K fertilizer on
growth and yield rice (Oryza sativa L.) ratooning and was done at paddy’ field in
Sumbersari district, Malang, about +  475 m  asl, with Alluvial soil type. It was
done at maret until october 2009. This Experiments was used Randomized Block
Design with Urea, SP-36 and KCl fertilizer giving to rice ratooning as research
factor. This factor consist of 4 levels. P0 : 0% or Without fertilizer P1 :  N,  P,  K
fertilizer giving with dosage 50% from first paddy fertilizer. P2 : N, P, K fertilizer
giving with dosage 100% from first paddy fertilizer. P3 : N, P, K fertilizer  giving
with dosage 150% from first paddy fertilizer. The Research’s result shows
fertilized with N, P, K with dosage 150% is the highest viability and dosage 0%
the lowest viability rice ratooning  growth and increasing yield.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh dosis pemupukan N, P, K
yang tepat pada pertumbuhan dan hasil padi sawah (Oryza sativa L.) kepras dan
dilaksanakan pada lahan sawah di Kelurahan Sumbersari Penelitian dilaksanakan
sejak bulan Maret 2009 hingga bulan Oktober 2009. Percobaan   ini
menggunakan   Rancangan   Acak   Kelompok  dengan faktor percobaan yaitu
pemberian dosis pupuk Urea, SP-36 dan KCl. Faktor percobaan terdiri dari 4 taraf
P0 : Dosis 0% dari padi pertama atau Tanpa pemupukan, P1 : Pemupukan dengan
50% dari padi pertama dengan Urea 150 kg ha-1, SP-36 75 kg ha-1, KCl 50 kg ha-1,
P2 : Pemupukan dengan 100% dari padi pertama dengan Urea 300 kg ha-1, SP-36
150 kg ha-1, KCl 100 kg ha-1.  P3 : Pemupukan dengan 150% dari padi pertama
dengan Urea 450 kg ha-1, SP-36 225 kg ha-1, KCl 150 kg ha-1. Hasil penelitian
menunjukkan pemupukan N, P, K dengan dosis 150% memberikan pengaruh
tertinggi dan dosis 0% atau tanpa pemupukan memberikan pengaruh terendah
pada peningkatan pertumbuhan dan hasil padi kepras.

Kata kunci : Pemupukan, Kepras, Oryza sativa L.



PENDAHULUAN

Padi (Oryza sativa L.) ialah

komoditas tanaman pangan yang

menghasilkan beras. Padi sebagai

tanaman pangan dikonsumsi kurang

lebih 90% dari keseluruhan

penduduk Indonesia untuk makanan

pokok (Saragih, 2001). Permintaan

pada beras sebagai bahan makanan

pokok sebagian besar penduduk

Indonesia mengalami peningkatan

sebesar 2,23 % /tahun (Arafah,

2003). Kebutuhan beras terus

meningkat karena peningkatan

jumlah konsumen tidak diimbangi

dengan produksi yang cukup.

Kebutuhan beras di Indonesia

mencapai 32 juta ton sedangkan

produksi nasional maksimal hanya

mencapai sekitar 31,5 juta ton/tahun

(Darma, 2007). Peningkatan

produksi padi dengan pengembangan

teknologi yang ada mutlak untuk

dapat mendukung ketahanan pangan

di Indonesia.

Peningkatan produksi

pertanian telah ditempuh melalui

program intensifikasi, ekstensifikasi

dan diversifikasi. Peningkatan

produksi ini tidak terlepas dari peran

penggunaan pupuk sebagai faktor

produksi penting. Peningkatan

produktifitas melalui teknologi

dalam peningkatan produksi tanaman

padi mencapai 56,10%, perluasan

areal 26,30% dan 17,60% oleh

interaksi keduanya. Peran varietas

unggul dengan pupuk dan air pada

peningkatan produktifitas mencapai

75% (Las, 2002). Penggunaan

teknologi budidaya yang tepat oleh

petani di Indonesia sampai saat ini

masih sangat terbatas.  Teknologi

budidaya tanaman yang tepat selain

meningkatkan produksi juga dapat

mengurangi penggunaan sarana

produksi. Penggunaan teknologi

budidaya dan sarana produksi yang

lebih sedikit secara langsung dapat

mengurangi biaya pengeluaran oleh

petani. Teknologi yang diharapkan

dapat mengurangi penggunaan

sarana produksi ialah menggunakan

sistem keprasan (kepras) atau ratoon

cropping.

Pengeprasan ialah memotong

sisa panen atau tunggul yang

dilakukan tepat diatas permukaan

tanah. Hasil keprasan ialah tunas

yang juga memiliki perakaran

dangkal sehingga tanaman peka pada



kerebahan dan kekeringan sehingga

diperlukan perlakuan pemupukan.

Petani menganggap ratoon

cropping/tunggul padi yang dapat

dikepras sebagai gulma. Sistem

budidaya tanaman kepras baik padi

maupun tebu secara umum memiliki

potensi hasil yang lebih rendah. Padi

kepras agar lebih produktif maka

harus dilakukan pemeliharaan secara

intensif, diantaranya pengolahan

lahan, pengairan, penyiangan,

pemupukan dan pengendalian

pengganggu yang berupa hama,

penyakit atau gulma (Anonymous,

2008b). Kepras padi sawah tidak

dapat optimal hasilnya karena tidak

ada masukan terutama pupuk atau

hara tambahan untuk menunjang

pertumbuhan padi. Pemberian pupuk

secara tepat dan berimbang pada padi

pertama dari benih maupun padi

kedua keprasan diharapkan dapat

meningkatkan produktivitas padi.

Pemberian pupuk yang diatur dapat

mencegah penurunan kesuburan

tanah akibat pengurasan hara oleh

tanaman secara berlebihan

(Anonymous, 2004a).

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan

pada lahan sawah di Kelurahan

Sumbersari Penelitian dilaksanakan

sejak bulan Maret 2009 hingga bulan

Oktober 2009. Alat-alat yang

digunakan ialah bajak, cangkul, garu,

penggaris, meteran, timbangan, Leaf

Area Meter (LAM), oven dan ember

persemaian. Bahan-bahan yang

digunakan ialah padi hibrida var.

Intani-2, pupuk Urea (45% N), SP-36

(36% P2O5), KCl (60% K2O).

Percobaan   ini   menggunakan

Rancangan   Acak   Kelompok

dengan faktor percobaan yaitu

pemberian dosis pupuk Urea, SP-36

dan KCl. Pemupukan untuk padi

tanaman pertama mengunakan 300

kg ha-1, SP-36 150 kg ha-1 dan KCl

100 kg ha-1. Pemupukan untuk padi

kepras (ratoon cropping)

mengunakan dosis pada perlakuan

P0, P1, P2, P3. P0 : Dosis 0% dari padi

pertama atau Tanpa pemupukan, P1 :

Pemupukan dengan 50% dari padi

pertama dengan Urea 150 kg ha-1,

SP-36 75 kg ha-1, KCl 50 kg ha-1, P2 :

Pemupukan dengan 100% dari padi

pertama dengan Urea 300 kg ha-1,



SP-36 150 kg ha-1, KCl 100 kg ha-1.

P3 : Pemupukan dengan 150% dari

padi pertama dengan Urea 450 kg ha-

1, SP-36 225 kg ha-1, KCl 150 kg ha-

1. Dari faktor dengan 4 taraf diatas

diulangan 3 kali maka diperoleh 12

satuan perlakuan. Pengamatan

dilakukan secara destruktif dan non

destruktif pada komponen

pertumbuhan dan komponen hasil

untuk setiap kombinasi perlakuan

pada saat tanaman berumur 15, 30,

45, 60, 75 dan 90 hari setelah kepras

dan terakhir mengambilan sampel

pada saat panen. Pengamatan pada

komponen pertumbuhan meliputi

komponen pertumbuhan non

destruktif dan destruktif. Komponen

pertumbuhan non destruktif meliputi

tinggi tanaman, jumlah anakan.

Komponen pertumbuhan destruktif

meliputi luas daun, bobot kering

tanaman. Pengamatan pada

komponen hasil meliputi jumlah

malai/rumpun, jumlah gabah/malai,

persentase gabah isi, persentase

gabah hampa, bobot kering 1000

butir dan bobot gabah kering giiing

(GKG). Analisis data mengunakan

analisis ragam (uji-F) dengan taraf

nyata (P:0,05) dan untuk mengetahui

perbedaan antara masing-masing

perlakuaan dilakukan uji

perbandingan dengan mengunakan

uji BNT dengan taraf 5% (P:0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Rata-rata tinggi tanaman akibat

perlakuan pemberian pupuk N, P, K

tercantum pada Tabel 1. Berdasarkan

data dosis pupuk 150% memberikan

rata-rata pengaruh tertinggi dan rata-

rata terendah perlakuan tanpa

pemupukan pada parameter tinggi

tanaman. Data tinggi tanaman

tertinggi oleh perlakuan persentase

dosis pupuk N, P, K sebesar 150%

adalah 80,09 cm. Bila dibandingkan

padi pertama menurun berdasarkan

diskripsi Var. intani 2 rata-rata tinggi

tanaman berkisar 86,1-110,3 cm.

Pengeprasan memberikan

keuntungan dalam hal peningkatan

jumlah anakan. Rata-rata jumlah

anakan tanaman akibat perlakuan

pemberian pupuk N, P, K tercantum

pada Tabel 2. Hasil analisis jumlah

anakan akibat pengaruh perlakuan

tertinggi pada dosis 150% dan

terendah pada dosis 0% atau tanpa

pupuk. Hal ini dikarenakan sifat



tanaman berdaun sempit mempunyai

sifat keturunan yang apabila dikepras

akan muncul anakan yang lebih

banyak, sesuai dengan hal yang

disampaikan Anonymous (2008b).

Tabel 1. Rata-rata tinggi tanaman akibat perlakuan pemberian pupuk N, P, K

Perlakuan
Rata-rata tinggi tanaman (cm) pada umur

(HSK)

15 30 45 60 75 90

% Dosis pupuk N, P, K

0 % 34,13 47,79 60,94 69,21a 72,39a 72,47a

50% 36,52 54,08 64,38 70,12a 73,87a 74,19ab

100% 39,10 54,36 67,99 75,38ab 76,69ab 77,51ab

150 % 39,73 58,06 69,81 78,33b 80,09b 79,43b

BNT 5% tn tn tn 6,889 4,832 5,853

Keterangan :  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan

tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05; tn = tidak nyata; HSK =

hari setelah kepras.

Tabel 2. Rata-rata jumlah anakan tanaman akibat perlakuan pemberian pupuk

N, P, K

Perlakuan
Rata-rata jumlah anakan pada umur

(HSK)

15 30 45 60 75 90

% Dosis pupuk N, P, K

0 % 7,42 10,42 13,75 17,25a 19,08a 22,08a

50% 8,25 13,00 15,50 18,67ab 23,42a 24,67ab

100% 9,42 13,33 17,00 21,58ab 23,83ab 25,25ab

150 % 10,08 15,33 21,17 26,00b 29,42b 30,25b

BNT 5% tn tn tn 7,423 5,743 5,863

Keterangan :  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan

tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05; tn = tidak nyata; HSK =

hari setelah kepras.

Hasil penelitian pada

indikator luas daun Tabel 3, bobot

kering tanaman Tabel 4.

menunjukkan rata-rata luas daun



respon pemberian persentase dosis

pupuk N, P, K terendah pada dosis

0% dan tertinggi pada dosis 150%.

Peningkatan luas daun sejalan

dengan pemberian pupuk N, P, K

dalam hal ini peran unsur hara

tersebut dalam perkembangan fase

vegetatif maupun fase reproduktif.

Tabel 3. Rata-rata luas daun tanaman akibat perlakuan pemberian pupuk N, P, K

Perlakuan
Rata-rata luas daun tanaman (cm2) pada umur

(HSK)

15 30 45 60 75 90

% Dosis pupuk N, P, K

0 % 34,13 116,00 60,94 418,71 395,17 a 396,93 a

50% 36,52 120,69 64,38 467,71 430,76 ab 434,99 ab

100% 39,10 138,31 67,99 598,20 469,23 ab 565,39 ab

150 % 39,73 163,14 69,81 651,07 588,65 b 580,08 b

BNT 5% tn tn tn tn 165,695 170,997

Keterangan : Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan

tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05; tn = tidak nyata; HSK =

hari setelah kepras.

Tabel 4. Rata-rata bobot kering tanaman akibat perlakuan pemberian pupuk

N, P, K

Perlakuan
Rata-rata bobot kering tanaman (g) pada umur

(HSK)

15 30 45 60 75 90

% Dosis pupuk N, P, K

0 % 24,96 44,69 45,07 56,07a 71,33 77,17a

50% 31,65 45,15 63,29 68,80b 77,75 86,91ab

100% 32,83 46,58 63,91 68,97b 79,85 88,18ab

150 % 32,91 47,68 68,58 71,88b 87,77 95,27b

BNT 5% tn tn tn 7,599 tn 12,595

Keterangan :  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan

tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05; tn = tidak nyata; HSK =

hari setelah kepras.



Tabel 5. Rata-rata pengamatan pada komponen hasil jumlah malai/rumpun dan

jumlah gabah/malai akibat perlakuan pemberian pupuk N, P, K

Perlakuan

Rata-rata pengamatan pada komponen hasil padi kepras

Jumlah

malai/

rumpun

Jumlah

gabah/

malai

Peresentase

gabah  isi

(%)

Persentase

gabah hampa

(%)

Bobot kering

1000 butir

(g)

Bobot gabah

kering giling

(GKG) (ton ha -1)

% Dosis pupuk

N, P, K

0 % 19,41a 57,96a 34,59a 23,67b 22,35 2,19a

50% 21,74ab 58,26a 39,72a 18,67ab 22,77 2,72b

100% 22,70b 68,04ab 53,52b 14,59ab 22,98 3,07bc

150 % 23,33b 72,35b 67,13c 7,44a 23,65 3,87c

BNT 5% 2,918 10,739 8,760 13,97 tn 0,494

Keterangan :  Bilangan yang didampingi oleh huruf yang sama pada pengamatan yang sama

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT pada taraf 0,05.

Padi kepras memberikan

keuntungan meliputi waktu adaptasi

tanaman kepras yang lebih cepat,

biaya maupun tenaga untuk olah

tanah yang berkurang, tidak

diperlukanya lagi bibit baru dan

mempercepat waktu tanam.

Terjadinya penurunan dari padi

pertama dengan padi keprasan

dikarenakan tidak adanya olah tanah

sehingga kualitas tanah yang rendah,

potensi keprasan yang rendah dari

tanaman tersebut, kompetisi antar

tunas dan pertumbuhan yang kurang

optimal hal ini sesuai dengan

pernyataan yang disampaikan Arsana

et al. (1997).  Tanah padat setelah

fase pengeringan mengakibatkan

perakaran tanaman keprasan sulit

berkembang, potensi keprasan dalam

hal ini anakan yang muncul ialah

anakan padi lama, padi bersifat

tanaman semusim sehingga apabila

kemudian dikepras untuk

dibudidayakan ulang maka akan

mengalami penurunan hasil. Selain

itu padi pertama dari bibit jelas

memiliki kemampuan mengubah

fotosintat menjadi organ vegetatif

sampai reproduktif yang sangat

optimal.



Gambar 1. Hubungan antara % dosis pupuk N, P, K dengan bobot gabah kering

giling

Hasil penelitian pada rata-rata

pengamatan komponen hasil padi

kepras persentase dosis pupuk

menghasilkan rata-rata tertinggi pada

dosis 150% dan terendah pada dosis

0% kecuali bobot kering 1000 butir.

Hakikatnya produksi gabah ialah

akumulasi dari pertumbuhan akhir

tanaman. Rata-rata bobot gabah

kering giling padi pertama sebesar 9,

84 ton ha-1 menurun pada hasil padi

kepras dengan rata-rata tertinggi

pada persentase dosis pupuk N, P, K

150%. Penurunan hasil mencapai

60,67%. Persentase dosis pupuk

100% terjadi penurunan hasil sebesar

68,80%. Rata-rata hasil pada

persentase dosis 50% terjadi

penurunan mencapai 72,35%. Bila

dibandingkan dengan perlakuan 0%

atau tanpa pemupukan terjadi

penurunan sebesar 77,74 %.

Pemberian dosis pupuk secara linier

juga berpengaruh linier pada

pertumbuhan dan hasil padi kepras.

Berdasarkan hasil regresi

menjelaskan bahwa setiap kenaikkan

dosis pupuk N, P, K sebesar 1%

dapat meningkatkan hasil bobot

gabah kering giling sebesar  0,010

ton ha-1.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa peningkatan

dosis pupuk N, P, K memberikan

pengaruh peningkatan pada

komponen pertumbuhan maupun

panen. Interaksi ini terjadi pada

y = 0.010x + 2.154
R² = 0.974

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

0 50 100 150 200

B
ob

ot
 G

ab
ah

 K
er

in
g 

G
ili

ng
(T

on
 H

a-1
)

% Dosis Pupuk N, P, K



semua parameter pengamatan kecuali

bobot kering 1000 butir. Setiap

kenaikkan dosis pupuk N, P, K

sebesar 1% dapat meningkatkan hasil

bobot gabah kering giling sebesar

0,010 ton ha-1. Hasil penelitian

tersebut menunjukkan pemupukan N,

P, K dengan dosis 150% dari dosis

pemupukan padi tanaman pertama

dengan Urea 300 kg ha-1, SP-36 150

kg ha-1 dan KCl 100 kg ha-1

berpengaruh nyata pada peningkatan

pertumbuhan dan hasil padi kepras.

Perlunya diteliti terkait pengaruh

pemberian bahan organik untuk

memperbaiki sifat fisik, biologi

maupun kimia tanah pada lahan

sawah padi kepras serta pengaruh

pemupukan masing-masing unsur

hara yang sangat berperan dalam

peningkatan pertumbuhan dan hasil

padi kepras.

Rata-rata bobot gabah kering

giling padi pertama menurun pada

hasil padi kepras dengan rata-rata

tertinggi pada persentase dosis pupuk

N, P, K 150% penurunan hasil

mencapai 60,67%. Persentase dosis

pupuk 100% terjadi penurunan hasil

sebesar 68,80%. Rata-rata hasil pada

persentase dosis 50% sebesar terjadi

penurunan mencapai 72,35%. Bila

dibandingkan dengan perlakuan 0%

atau tanpa pemupukan terjadi

penurunan sebesar 77,74 %.

Terjadinya penurunan hasil padi

keprasan dengan padi pertama

sehingga diperlukan penelitian

lanjutan mengenai sistem budidaya

padi mengunakan keprasan padi

pertama dan varietas padi yang

mampu berproduksi baik dengan

keprasan.
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