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Abstract 

A field experiment to study the precise dose of  the sunhemp (Crotalaria juncea L.) green manure application  
and the seed numbers/hill to increase growth and yield of paddy rice, has been conducted since March 2011 upto 
August 2011 at UB-Expt. Station, Jatikerto, + 303 m asl and alfisol type soil, Malang. The experiment was 
designed in a randomized block designed and analyzed factorially with 3 replicates. Factor 1 was of the 
application of sunhemp with 4 levels:  C1 = Without sunhemp; C2 = With sunhemp 5 ton ha-1, C3 = sunhemp 10 
ton ha-1, C4 = 15 ton ha-1. Factor 2:  the seed numbers/hill with 3 levels, e.i.  B1 = the number of 1 seed/hill, B2 = 
the number of 2 seeds/hill, B3 = the number of 3 seeds/hill. The results show that  the application of sunhemp 
green manure was not influenced the seed numbers/hill, but the application of C. juncea green manure 
significantly increased paddy rice yield. C. juncea green manure dosage at 15 ton ha-1 [6,38 ton ha-1] may 
increase yield about 12,13% compared without C. juncea green manure. 1 seed/hill has paddy rice product 
which not significant difference with 2 seeds/hill and 3 seeds/hill,  total seed/hill as used is 1 seed/hill. 
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Abstrak 
 

Percobaan lapang dilakukan untuk mempelajari pengaruh dosis aplikasi pupuk hijau orok-orok (Crotalaria 
juncea L.) dan jumlah bibit/lubang untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Penelitian telah 
dilakukan sejak Maret sampai Agustus 2011 di kebun percobaan Jatikerto, + 303 m dpl dan jenis tanah alfisol, 
Malang. Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial yang dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 3 kali ulangan. Faktor 1 ialah aplikasi pupuk hijau C. juncea dengan 4 level: C1 = Tanpa pupuk 
hijau C. juncea, C2 = dengan pupuk hijau C. juncea 5 ton ha-1, C3 = dengan pupuk hijau C. juncea 10 ton ha-1, 
C4 = dengan pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-1. Faktor 2 ialah jumlah bibit/lubang dengan 3 level: B1 = jumlah 1 
bibit/lubang, B2 = jumlah 2 bibit/lubang, B3 = jumlah 3 bibit/lubang. Hasil penelitian menunjukkan 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 (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.  
 
 
Kata kunci : orok-orok, jumlah bibit/lubang dan tanaman padi. 
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PENDAHULUAN 

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 srhingga 
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. 

 
BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun 
Ngajum, + 303 m dpl, jenis tanah Alfisol, 
Desa Jatikerto, Malang sejak  bulan Maret 
hingga Agustus 2011. Peralatan yang 
digunakan dalam penelitian ialah cangkul, 
meteran, tempat uji benih, tempat 
persemaian, timbangan analitik, penggaris, 
oven  dan Leaf Area Meter (LAM). Bahan 
yang digunakan ialah garam, pasir, kompos, 
tanah, benih padi var. Cibogo, Crotalaria 
juncea L., pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk 
KCl. Penelitian menggunakan percobaan 
faktorial yang dirancang dengan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK), meliputi 2 faktor yang diulang 3 
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kali. Faktor 1 ialah dosis pemberian pupuk 
hijau C, juncea dengan 3 level, yaitu: tanpa 
pupuk hijau C. juncea, pupuk hijau C. 
juncea 5 ton ha-1, pupuk hijau C. juncea 10 
ton ha-1 dan pupuk hijau C. juncea 15 ton  
ha-1. Sedangkan faktor 2 ialah penggunaan 
jumlah bibit/lubang dengan 3 level, yaitu: 1 
bibit/lubang, 2 bibit/lubang dan 3 
bibit/lubang. Dari 2 faktor tersebut diperoleh 
12 kombinasi perlakuan dan setiap 
perlakuan diulang 3 kali sehingga 
didapatkan 36 perlakuan. 

Pengamatan pertumbuhan dilakukan 
secara destruktif dengan mengambil sampel 
2 tanaman pada umur 15, 30, 45, 60, 75 dan 
90 hst, meliputi: panjang tanaman, jumlah 
anakan, luas daun, luas daun tanaman, bobot 
kering total tanaman, Crop Growth Rate 
(CGR). Pengamatan panen pada saat 
tanaman berumur 117 hst meliputi jumlah 
malai/rumpun, jumlah bulir/malai, hasil 
gabah ton ha-1, persentase gabah isi dan 
bobot 1000 butir. Data penunjang berupa 
analisis tanah. Analisis tanah untuk 
mengetahui kandungan C-organik, N total, 
bahan organik dan KTK tanah.  

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 DAN PEMBAHASAN 

1. Pertumbuhan tanaman padi 
1.1 Jumlah anakan 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa terjadi interaksi antara perlakuan  
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang pada jumlah anakan umur 60 
hst. Rerata jumlah anakan akibat interaksi 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 diatas menunjukkan rata-rata 
jumlah anakan akibat interaksi perlakuan 
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang pada umur 60 hst. Perlakuan 
dosis tanpa pupuk hijau C. juncea dan 
perlakuan 1 bibit/lubang tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan pupuk hijau C. juncea 5 
ton ha-1 dan perlakuan 1 bibit/lubang tetapi 
berbeda nyata dengan perlakuan pupuk hijau 
C. juncea 10 ton ha-1 dan pupuk hijau C. 
juncea 15 ton ha-1. Perlakuan pupuk hijau C. 
juncea 10 ton ha-1 pada jumah 1 bibit/lubang 
tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk 
hijau C. juncea 15 ton ha-1. Perlakuan tanpa 
pupuk hijau C. juncea dengan jumlah 2 
bibit/lubang tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan pupuk hijau C. juncea 5 ton ha-1 
dan pupuk hijau C. juncea 10 ton ha-1 tetapi 
berbeda nyata dengan perlakuan pupuk hijau 
C. juncea 15 ton ha-1. Perlakuan tanpa 
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 3 
bibit/lubang tidak berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan lain. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa tidak terjadi interaksi antara 
perlakuan  pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang pada jumlah anakan pada 
berbagai umur pengamatan. Rerata jumlah 
anakan akibat perlakuan pupuk hijau C. 
juncea dan jumlah bibit/lubang disajikan 
pada Tabel 4. 

Tabel 4 menunjukkan rata-rata 
jumlah anakan akibat perlakuan pupuk hijau 
C. juncea dan jumlah bibit/lubang pada 
berbagai umur pengamatan. Perlakuan 
pupuk hijau C. juncea dari berbagai dosis 
berpengaruh pada umur 60 hst dan 75 hst. 
Perlakuan tanpa pupuk hijau C. juncea tidak 
berbeda nyata dengan pupuk hijau C. juncea 
5 ton ha-1 tetapi berbeda nyata dengan 
perlakuan dosis pupuk hijau C. juncea 10 
ton ha-1 dan pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-

1, pupuk hijau C. juncea 10 ton ha-1 berbeda 
nyata dengan pupuk hijau C. juncea 15 ton 
ha-1. Perlakuan tanpa pupuk hijau C. juncea 
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tidak berbeda nyata dengan perlakuan pupuk 
hijau C. juncea 5 ton ha-1, tetapi berbeda 
nyata dengan pupuk hijau C. juncea 10 ton 
ha-1 dan pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-1. 
Hasil jumlah anakan pada perlakuan jumlah 

bibit/lubang pada semua umur pengamatan 
menunjukkan bahwa perlakuan 1 
bibit/lubang menghasilkan jumlah anakan 
yang berbeda nyata dibandingkan 2 
bibit/lubang dan 3 bibit/lubang.  

 
Tabel 3. Rata - rata jumlah anakan/individu tanaman akibat interaksi antara perlakuan pupuk 

hijau C. juncea dan jumlah bibit/lubang pada umur 60 hst. 

Dosis pupuk hijau C. juncea 
(ton ha-1) 

Jumlah anakan/individu tanaman umur 60 hst 
Jumlah bibit/lubang 

1 2 3 
Tanpa 21.33 f 12.58 bc 7.39 a 

5 21.33 ef 13.67 c 7.83 a 

10 26.67 gh 13.92 c 8.00 a 

15 28.83 h 17.00 d 10.83 b 

BNT 5% 2.73 
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada baris, kolom dan perlakuan yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam. 

Tabel 4. Rata - rata jumlah anakan/individu tanaman akibat perlakuan pupuk hijau C. juncea dan 
jumlah bibit/lubang pada berbagai umur pengamatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada baris, kolom dan perlakuan yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam. 

 

 
 

Perlakuan  Rata -  rata jumlah anakan/individu tanaman pada berbagai umur 
pengamatan (hst) 

  15  30  45  60  75  90  
 pupuk hijau 
C. juncea 
(ton ha-1) 

                 
 

  
 

Tanpa  2,15    4,87   7,99  13,77 a 15,37 a 16,53  
5  1,97    4,91   8,03   14,28 a 16,25 ab 17,49  
10  2,23    5,12   9,08   16,20 b 16,92 b 17,54  
15  2,26    5,35   9,10   18,89 c 18,53 c 17,93  
BNT 5 %  tn  tn  tn     1,58  1,46  tn  
Jumlah 
bibit/Lubang                      

1  3,46 c   8,38 c 14,33  c   24,54 c 27,00 c 28,50 c
2  1,79 b   4,44 b 7,25   b   14,29 b 14,19 b 14,71 b
3  1,21 a   2,38 a 4,07  a   8,51 a 9,11 a 8,90 a
BNT 5 %  0,36    0,77      2,08      1,36  1,27  1,23  
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1.2 Luas daun 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa tidak terdapat interaksi antara pupuk 
hijau C. juncea dan jumlah bibit/lubang. 
Rata-rata luas daun akibat interaksi antara 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5 menjelaskan bahwa pada 
umur 45 hst dan 60 hst perlakuan pupuk 
hijau C. juncea 15 ton ha-1 menghasilkan 
luas daun yang nyata lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk hijau 
C. juncea. Umur 45 hst perlakuan pupuk 
hijau C. juncea 15 ton ha-1 menghasilkan 
luas daun yang tidak berbeda nyata 

dibandingkan pupuk hijau C. juncea 10 ton 
ha-1 tetapi berbeda nyata dengan perlakuan 
tanpa pupuk hijau C. juncea dan pupuk hijau 
C. juncea 5 ton ha-1. Umur 60 hst perlakuan 
pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-1 berbeda 
nyata dibandingkan perlakuan lain. 
Perlakuan 1 bibit/lubang menunjukkan hasil 
yang lebih tinggi dibanding perlakuan lain. 
Umur 15, 30, 60, 75 dan 90 hst perlakuan 
jumlah 1 bibit/lubang berbeda nyata 
dibandingkan 2 bibit/lubang dan 3 
bibit/lubang. Umur 45 hst jumlah 1 
bibit/lubang tidak berbeda nyata dengan 2 
bibit/lubang dan 3 bibit/lubang.  

 
Tabel 4.  Rata - rata luas daun akibat interaksi pupuk hijau C. juncea dan jumlah bibit/lubang 

pada umur 45 hst. 

Perlakuan 
Rata -  rata luas daun (cm2/individu tanaman)  pada berbagai  

umur pengamatan (hst) 
15  30  45  60  75  90  

 Dosis pupuk hijau  
C. juncea (ton ha-1) 

       
  

     
   

Tanpa 30,33  46,92  193,81 a 338,64 a 568,16  434,10  
5 31,57  48,13  251,23 a 350,50 a 576,26  444,74  
10 32,03  53,53  268,70 ab 371,25 a 601,87  462,27  
15 33,06  55,12  357,62 b 429,96 b 600,59  466,19  
BNT 5 % tn  tn  87,07  56,21  tn  tn  
Jumlah bibit/lubang                    
1 51,95 c 84,34 c 372,02 b 559,58 c 954,10 c 739,62 a 
2 26,34 b 41,38 b 249,09 a 312,99 b 489,97 b 379,08 b 
3 16,95 a 27,05 a 182,41 a 205,21 a 316,09 a 236,79 c 
BNT 5 % 4,69  7,16  75,41  48,68  38,50  86,24  
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak 
berbeda nyata. 

1.3 Indeks luas daun (ILD) 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terdapat interaksi antara pupuk 
hijau C. juncea dan jumlah bibit/lubang 
pada semua umur pengamatan. Rata-rata 
indeks luas daun akibat interaksi antara 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan dalam Tabel 6. 

Tabel 6 menjelaskan bahwa pada 
umur 45 hst dan 60 hst perlakuan pupuk 
hijau C. juncea 15 ton ha-1 menghasilkan 
indeks luas daun yang lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk hijau 
C. juncea. Umur 45 hst dan 60 hst perlakuan 
pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-1 
menghasilkan indeks luas daun yang 
berbeda nyata dengan perlakuan lain. 
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Perlakuan 1 bibit/lubang menunjukkan hasil 
yang lebih tinggi dibanding perlakuan lain. 
Umur 15, 30, 60 dan 75 hst perlakuan 
jumlah 1 bibit/lubang berbeda nyata 
dibandingkan 2 bibit/lubang dan 3 

bibit/lubang. Umur 45 hst dan 90 hst jumlah 
1 bibit/lubang tidak berbeda nyata dengan 2 
bibit/lubang dan 3 bibit/lubang.  

 

 

Tabel 6. Rata - rata indeks luas daun akibat perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang pada berbagai umur pengamatan. 

Perlakuan 
Rata -  rata indeks luas daun  pada berbagai  

umur pengamatan (hst) 
15  30  45  60  75  90  

 Dosis pupuk hijau  
C. juncea (ton ha-1) 

        
  

  
     

Tanpa 0,036  0,052  0,213 a 0,378 a 0,632  0,482  
5 0,033  0,053  0,279 a 0,390 a 0,642  0,496  
10 0,036  0,058  0,298 a 0,414 a 0,668  0,513  
15 0,037  0,062  0,398 b 0,468 b 0,668  0,518  
BNT 5 % tn  tn  0,096  0,069  tn  tn  
Jumlah bibit/lubang                  
1 0,058 c 0,094 c 0,413 b 0,688 c 1,061 c 0,822 b 
2 0,028 b 0,044 b 0,275 a 0,354 b 0,545 b 0,422 a 
3 0,020 a 0,031 a 0,203 a 0,229 a 0,352 a 0,263 a 
BNT 5 % 0,006  0,008  0,083  0,060  0,043  0,095  

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak 
berbeda nyata. 

1.4 Bobot kering total tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa terjadi interaksi nyata antara 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang pada bobot kering total tanaman 
60 hst dan 75 hst. Rata-rata bobot kering 
total tanaman akibat interaksi antara 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan dalam Tabel 7. 

Tabel 7 diatas menunjukkan rata-rata 
bobot kering total tanaman akibat interaksi 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang tanam pada umur 60 hst dan 75 
hst. Umur 60 hst, perlakuan dosis tanpa 
pupuk hijau C. juncea dari jumlah 1 
bibit/lubang menghasilkan rata-rata bobot 
kering total tanaman yang berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan lain. Perlakuan 
dosis pupuk hijau C. juncea 10 ton ha-1 dari 
1 bibit/lubang tanam menghasilkan rata-rata 

bobot kering total tanaman yang tidak 
berbeda nyata dibandingkan dengan 
perlakuan dosis pupuk hijau C. juncea 15 
ton ha-1. Perlakuan dosis tanpa pupuk hijau 
C. juncea dan 2 bibit/lubang tanam 
menghasilkan rata-rata bobot kering total 
tanaman yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan dengan perlakuan lain. 
Perlakuan dosis tanpa pupuk hijau C. juncea 
dan 3 bibit/lubang tanam menghasilkan rata-
rata bobot kering total tanaman yang tidak 
berbeda nyata dibandingkan dengan 
perlakuan lain. Umur 75 hst, perlakuan dosis 
tanpa pupuk hijau C. juncea dan 1 
bibit/lubang tanam menghasilkan rata-rata 
bobot kering total tanaman yang berbeda 
nyata dibandingkan dengan perlakuan lain. 
Perlakuan dosis tanpa pupuk hijau C. juncea 
dari 2 bibit/lubang tanam menghasilkan rata-
rata bobot kering total tanaman yang tidak 
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berbeda nyata dibandingkan dengan 
perlakuan lain. Perlakuan dosis tanpa pupuk 
hijau C. juncea dari 3 bibit/lubang tanam 
menghasilkan rata-rata bobot kering total 
tanaman yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan dengan perlakuan lain.  

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa pada pengamatan 60 dan 75 hst nyata 
menghasilkan rerata bobot kering total 
tanaman akibat perlakuan pupuk hijau C. 
juncea, perlakuan jumlah bibit/lubang nyata 
menghasilkan rerata bobot kering total 
tanaman pada semua umur pengamatan. 
Rata-rata bobot kering total tanaman akibat 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan dalam Tabel 8. 

Tabel 8 menunjukkan rata-rata bobot 
kering total tanaman pada berbagai umur 
pengamatan. Umur 60 hst dan 75 hst 
menghasilkan rerata bobot kering total 

tanaman yang berbeda nyata dengan 
perlakuan lain. Perlakuan dosis pupuk hijau 
C. juncea 5 ton ha-1 tidak berbeda nyata 
dengan pupuk hijau C. juncea 10 ton ha-1 

tetapi berbeda nyata dengan pupuk hijau C. 
juncea 15 ton ha-1. Umur 90 hst perlakuan 
tanpa pupuk hijau C. juncea tidak berbeda 
nyata dengan pupuk hijau C. juncea 10 ton 
ha-1 dan pupuk hijau C. juncea 10 ton ha-1 

tetapi berbeda nyata dengan pupuk hijau C. 
juncea 15 ton ha-1. Umur 15 hst dan 30 hst 
perlakuan 1 bibit/lubang menghasilkan 
rerata bobot kering total tanaman yang 
berbeda nyata dibandingkan 3 bibit/lubang. 
Umur 45-90 hst perlakuan 1 bibit/lubang 
menghasilkan rata-rata bobot kering total 
tanaman yang nyata lebih tinggi 
dibandingkan 2 bibit/lubang dan 3 
bibit/lubang. 

 
Tabel 7. Rata - rata bobot kering total tanaman akibat interaksi perlakuan pupuk hijau C. juncea 

dan jumlah bibit/lubang pada umur 60 dan 75 hst. 

Umur 
Dosis pupuk hijau C. 

juncea (ton ha-1) 
 

Rata-rata bobot kering total tanaman (g/individu tanaman) 
umur 60 hst 

Jumlah bibit/lubang tanam 
1 2 3 

60 hst 

Tanpa 37,53 e 28,44 cd 18,74 ab 
5 56,92 f 27,11 bcd 17,17 a 
10 67,72 h 29,07 de 15,23 a 
15 65,52 gh 34,68 de 19,08 ab 

 BNT 5% 8,47 

75 hst 

Tanpa 57,62 c 32,55 b 21,39 a 
5 69,50 d 34,41 b 21,15 a 
10 74,15 d 36,28 b 20,98 a 
15 76,03 d 39,25 b 22,25 a 

 BNT 5% 7,12 
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada umur, baris, kolom dan perlakuan yang 

sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam. 
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Tabel 8. Rata - rata bobot kering total tanaman akibat perlakuan pupuk hijau C. juncea dan 
jumlah bibit/lubang pada berbagai umur pengamatan. 
Perlakuan Rata -  rata bobot kering total tanaman (g/individu tanaman)  pada berbagai  

umur pengamatan (hst) 
  15  30  45  60  75  90  
 Dosis pupuk hijau  
C. juncea (ton ha-1) 

            
  

  
   

Tanpa 0,17  2,07  13,44  28,24 a 37,18 a 48,50 a 
5 0,15  2,26  14,10  33,73 b 41,69 b 49,90 a 
10 0,17  2,24  15,97  37,34 bc 43,81 bc 50,96 ab 
15 0,17  2,26  16,08  39,75 c 45,84 c 53,96 b 
BNT 5 % tn  tn  tn  4,89  4,11  3,54  
Jumlah bibit/lubang                    
1 0,27 b 4,16 b 23,28 c 56,92 c 69,33 c 82,92 c 
2 0,14 a 1,53 ab 14,04 b 29,82 b 35,62 b 42,75 b 
3 0,09 a 2,79 a 7,38 a 17,55 a 21,44 a 26,82 a 
BNT 5 % 0,05  1,14  2,96  4,23  3,56  3,07  

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= 
tidak berbeda nyata. 

1.5 Laju pertumbuhan tanaman/Crop 
Growth Rate (CGR) 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi nyata antara 
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang pada laju pertumbuhan 
tanaman. Secara terpisah, jumlah 
bibit/lubang nyata menghasilkan laju 
pertumbuhan tanaman umur 30-45 hst dan 
45-60 hst, sedangkan pupuk hijau C. juncea 
tidak nyata menghasilkan laju pertumbuhan 
tanaman. Rata-rata laju pertumbuhan 
tanaman akibat perlakuan pupuk hijau C. 
juncea dan jumlah bibit/lubang disajikan 
dalam Tabel  9 .  

Tabel 9 menunjukkan rata-rata laju 
pertumbuhan tanaman (CGR) pada berbagai 
umur pengamatan. Umur 15-30 hst 
perlakuan jumlah 1 bibit/lubang tanam 
menghasilkan laju pertumbuhan tanaman 

(CGR) yang berbeda nyata dibandingkan 
dengan perlakuan jumlah 3 bibit/lubang dan 
tidak berbeda nyata dibandingkan 3 
bibit/lubang. Perlakuan jumlah 2 
bibit/lubang menghasilkan laju pertumbuhan 
tanaman (CGR) yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan jumlah 3 
bibit/lubang. Umur 30-45 hst perlakuan 
jumlah 1 bibit/lubang tanam menghasilkan 
laju pertumbuhan tanaman (CGR) yang 
berbeda nyata dibandingkan dengan 
perlakuan jumlah 2 bibit/lubang dan tidak 
berbeda nyata dibandingkan 3 bibit/lubang. 
Perlakuan jumlah 1 bibit/lubang 
menghasilkan laju pertumbuhan tanaman 
(CGR) yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan jumlah 3 
bibit/lubang.  
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Tabel 9. Rata - rata laju pertumbuhan tanaman akibat perlakuan  pupuk hijau C. juncea dan 
jumlah bibit/lubang pada berbagai umur pengamatan. 

Perlakuan   Rata - rata laju pertumbuhan tanaman (CGR) (gr hari-1 m-2) 
 pada berbagai umur pengamatan 

  15-30  30-45  45-60  60-75  75-90  
 pupuk hijau C. juncea 
(ton ha-1) 

          
  

  
   

Tanpa    0.029    0.192  0.293  0.147  0.131  
5    0.033    0.210  0.312  0.145  0.145  
10     0.032    0.232  0.321  0.153  0.149  
15    0.033    0.236  0.387  0.156  0.178  
BNT 5 %   tn  tn  tn  tn  tn  
Jumlah bibit/Lubang                  
1    0.040 b   0.197 a 0.346  0.144  0.140  
2    0.029 ab   0.257 b  0.325  0.161  0.147  
3    0.026 a   0.199 a  0.314  0.145  0.166  
BNT 5 %     0.012    0.049  tn     tn  tn  

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak 
berbeda nyata. 

2. Komponen hasil 
2.1 Jumlah malai/rumpun  

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa tidak terjadi interaksi nyata antara 
pupuk hijau C. juncea dan perlakuan jumlah 
bibit/lubang tanam terhadap jumlah 
malai/rumpun. Secara terpisah, perlakuan 
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang berpengaruh nyata pada jumlah 
malai/rumpun. Perlakuan pupuk hijau C. 
juncea 10 ton ha-1 dan pupuk hijau C. juncea 
15 ton ha-1 menghasilkan jumlah 
malai/rumpun yang berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk hijau 
C. juncea dan tidak berbeda nyata 
dibandingkan perlakuan pupuk hijau C. 
juncea 5 ton ha-1 dan pupuk hijau C. juncea 
10 ton ha-1. Perlakuan pupuk hijau C. juncea 
15 ton ha-1 nyata menghasilkan jumlah 
malai/rumpun yang lebih besar 29,22% 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk hijau 
C. juncea. Perlakuan 2 bibit/lubang berbeda 
nyata pada jumlah malai/rumpun 
dibandingkan dengan 3 bibit/lubang, tetapi 
tidak berbeda nyata dibandingkan dengan 
jumlah 1 bibit/lubang. Perlakuan 1 

bibit/lubang menghasilkan jumlah 
malai/rumpun yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan 3 bibit/lubang. Perlakuan 2 
bibit/lubang nyata menghasilkan jumlah 
malai/rumpun lebih tinggi 24,34% 
dibandingkan 3 bibit/lubang. Rerata jumlah 
malai/rumpun akibat perlakuan pupuk hijau 
C. juncea dan jumlah bibit/lubang disajikan 
pada Tabel 10. 

 
2.2 Jumlah bulir/malai  

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa tidak terjadi interaksi nyata antara   
pupuk hijau C. juncea dan perlakuan jumlah 
bibit/lubang tanam terhadap jumlah 
bulir/malai. Secara terpisah, perlakuan 
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang nyata menghasilkan jumlah 
bulir/malai. Perlakuan pupuk hijau C. juncea 
15 ton ha-1 menghasilkan jumlah bulir/malai 
yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan 
tanpa pupuk hijau C. juncea dan tidak 
berbeda nyata dibandingkan perlakuan 
pupuk hijau C. juncea 5 ton ha-1 dan pupuk 
hijau C. juncea 10 ton ha-1. Perlakuan pupuk 
hijau C. juncea 15 ton ha-1 nyata 
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menghasilkan jumlah bulir/malai yang lebih 
tinggi 18,15% dibandingkan perlakuan tanpa 
pupuk hijau C. juncea. Perlakuan 2 
bibit/lubang menghasilkan jumlah 
bulir/malai yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan 1 bibit/lubang tetapi berbeda 
nyata dibandingkan 3 bibit/lubang. 
Perlakuan 1 bibit/lubang menghasilkan 

jumlah bulir/malai yang tidak berbeda nyata 
dibandingkan 3 bibit/lubang. Perlakuan 2 
bibit/lubang nyata menghasilkan jumlah 
bulir/malai lebih tinggi 13,79% 
dibandingkan 3 bibit/lubang. Rerata jumlah 
bulir/malai akibat perlakuan pupuk hijau C. 
juncea dan jumlah bibit/lubang disajikan 
pada Tabel 10. 

 
Tabel 10.  Rata - rata jumlah malai/rumpun, jumlah bulir/malai, hasil gabah ton ha-1, persentase 

gabah isi dan bobot 1000 butir akibat perlakuan  pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang. 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama dan pada 
perlakuan yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari 
setelah tanam; tn= tidak berbeda nyata. 

2.3 Hasil gabah ton ha-1 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi nyata antara 
pupuk hijau C. juncea dan perlakuan jumlah 
bibit/lubang tanam terhadap hasil gabah ton 
ha-1. Secara terpisah, perlakuan pupuk hijau 
C. juncea dan jumlah bibit/lubang nyata 
menghasilkan hasil gabah ton ha-1. 
Perlakuan pupuk hijau C. juncea 15 ton ha-1 
menghasilkan hasil gabah ton ha-1 yang 
berbeda nyata dibandingkan perlakuan tanpa 
pupuk hijau C. juncea dan tidak berbeda 
nyata dibandingkan perlakuan pupuk hijau 
C. juncea 5 ton ha-1 dan pupuk hijau C. 

juncea 10 ton ha-1. Perlakuan pupuk hijau C. 
juncea 15 ton ha-1 nyata menghasilkan hasil 
gabah ton ha-1 yang lebih besar 12,135% 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk hijau 
C. juncea. Perlakuan jumlah bibit 2 
menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata 
pada hasil gabah ton ha-1 dibandingkan 
dengan jumlah 3 bibit/lubang, tetapi tidak 
menunjukkan pengaruh yang berbeda 
dibandingkan dengan jumlah 1 bibit/lubang. 
Perlakuan 1 bibit/lubang tidak menunjukkan 
pengaruh yang berbeda bila dibandingkan 
dengan 3 bibit/lubang pada hasil gabah ton 
ha-1. Perlakuan jumlah bibit 2 menghasilkan 

Perlakuan Nilai rata -  rata komponen hasil 

  Jumlah 
malai/rumpun  Jumlah 

bulir/malai  
Hasil 
gabah  

ton ha-1 
 Persentase 

gabah isi  
Bobot 
1000  

butir (g) 
 

 pupuk hijau 
C. juncea 
(ton ha-1) 

                   
 

Tanpa  17.11 a 115.39 a 5.69 a     86.50  25.56  
5  19.17 ab 123.39 ab 5.92 a     87.96  25.93  
10   21.72 b 129.00 ab 6.06 ab     88.80  25.82  
15  22.11 b 136.33 b 6.38 b     89.49  26.47  
BNT 5 %   3.88  14.86  0.36  tn  tn  
Jumlah 
bibit/lubang                     

1  20.58 ab 128.13 ab 6.01 ab     88.28  25.59  
2  21.71 b 133.04 b 6.25 b     89.38  26.27  
3  17.46 a 116.92 a 5.78 a     86.89  25.98  
BNT 5 %   3.36  12.87  0.43  tn  tn  
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hasil gabah ton ha-1 lebih besar 3,99% 
dibandingkan 1 bibit/lubang dan 
menghasilkan hasil gabah ton ha-1 lebih 
besar 8,13% dibandingkan 3 bibit/lubang. 
Rerata hasil gabah ton ha-1 akibat perlakuan   
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan pada Tabel 10. 

2.4 Persentase gabah isi 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi nyata antara 
pupuk hijau C. juncea dan perlakuan jumlah 
bibit/lubang tanam terhadap persentase 
gabah isi. Perlakuan pupuk hijau C. juncea 
dan jumlah bibit/lubang tidak nyata pada 
persentase gabah isi. Rerata persentase 
gabah isi akibat perlakuan pupuk hijau C. 
juncea dan jumlah bibit/lubang disajikan 
pada Tabel 10. 

2.5 Bobot 1000 butir 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi nyata antara 
pupuk hijau C. juncea dan perlakuan jumlah 
bibit/lubang tanam terhadap bobot 1000 
butir. Perlakuan pupuk hijau C. juncea dan 
jumlah bibit/lubang tidak nyata pada bobot 

1000 butir. Rerata bobot 1000 butir akibat 
perlakuan pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang disajikan pada Tabel 10. 

 
3. Hasil analisis tanah 
3.1  C-organik 

C-organik ialah persentase kesuburan 
dalam tanah yang terdiri dari berbagai ikatan 
karbon. Kandungan C-organik tanah awal 
sebesar 0,83 % tergolong dalam kriteria 
sangat rendah, kemudian terjadi peningkatan 
dengan adanya penambahan pupuk hijau C. 
juncea pada tanah meskipun tetap pada 
kriteria sangat rendah. Hasil kandungan C-
organik setelah aplikasi pupuk hijau C. 
juncea maupun dari analisis akhir, yang 
tertinggi ialah pada perlakuan C4 (pupuk 
hijau C. juncea 15 ton ha-1) berturut-turut 
sebesar 0,89% dan 1,02%, sedangkan yang 
terendah diperoleh dari perlakuan C1 (tanpa 
pupuk hijau C. juncea) berturut-turut sebesar 
0,76% dan 0,78% (Gambar 1). Dekomposisi 
bahan organik berupa pupuk hijau C. juncea 
menghasilkan asam-asam organik sehingga 
dapat meningkatkan kandungan senyawa 
organik dalam tanah yang dicirikan dengan 
meningkatnya kandungan C-organik tanah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Kandungan C-organik 
 

3.2  N total 
Nitrogen ialah unsur hara makro esensial, 

menyusun sekitar 1,5 % bobot tanaman dan 
berfungsi terutama dalam pembentukan 
protein. N total tanah menunjukkan jumlah 

kandungan nitrogen yang ada didalam tanah. 
Kandungan N total tanah awal sebesar 0,10 
% tergolong dalam kriteria rendah kemudian 
terjadi peningkatan seiring dengan 
penambahan dosis pupuk hijau C. juncea. 
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Hasil tertinggi dari kandungan N total tanah 
setelah aplikasi pupuk hijau C. juncea dan 
kandungan N total tanah akhir ditunjukkan 
dari perlakuan C4 (pupuk hijau C. juncea 15 
ton ha-1) sebesar 0,12%. Sebaliknya, hasil 
terendah terdapat pada perlakuan C1 (tanpa 
pupuk hijau C. juncea) (Gambar 2). Adanya 
simbiosis antara bintil akar dan bakteri 
Rhizobium sp. mengakibatkan terjadinya 
penambatan N udara. Hasil pengikatan N 
udara oleh bintil akar akan dilepaskan 
menjadi senyawa N organik dalam tanah 
sehingga dapat menambah kandungan N 
dalam tanah. 

3.3 C/N rasio 
Nilai C/N digunakan sebagai indikator 

kemudahan pelapukan bahan organik, makin 
tinggi nilai C/N maka makin sukar bahan 
organik terdekomposisi. Nilai C/N rasio 
tanah awal sebesar 8 kemudian terjadi 
peningkatan meskipun masih dalam kriteria 
rendah pada nilai C/N tanah setelah aplikasi 
pupuk hijau C. juncea dan pada nilai C/N 
tanah akhir sebesar 9 yang ditunjukkan dari 
perlakuan C4 (pupuk hijau C. juncea 15 ton 
ha-1). Perbandingan nilai C/N yang 
tergolong rendah menunjukan bahan organik 
dari pupuk hijau C. juncea mudah 
terdekomposisi sehingga aplikasinya 
sebelum  tanam dengan harapan agar bahan 
organik dapat  tersedia bagi tanaman tepat 
pada waktunya. 

3.4 Bahan organik 
Bahan organik ialah semua bahan yang 

berasal dari jaringan tanaman dan hewan 
pada berbagai tahap dekomposisi. 
Kandungan bahan organik dalam tanah 
mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. 
Bahan organik tanah awal sebesar 1,42% 
kemudian terjadi peningkatan seiring dengan 
penambahan dosis pupuk hijau C. juncea. 
Bahan organik setelah aplikasi pupuk hijau 
C. juncea dan pada analisis tanah akhir 
menunjukkan peningkatan dari bahan 
organik tanah awal meskipun masih dalam 
kategori rendah. Peningkatan tertinggi 
diperoleh dari perlakuan C4 (pupuk hijau C. 
juncea 15 ton ha-1) ialah berturut-turut 
sebesar 1,76% dan 1,78%.   

3.5 Kapasitas tukar kation (KTK) 
KTK ialah kapasitas atau kemampuan 

tanah menjerap dan melepaskan kation. 
Nilai KTK tanah awal sebesar 27,71 me/100 
g, tergolong dalam kriteria tinggi (lampiran 
12). Peningkatan terjadi pada nilai KTK 
setelah aplikasi pupuk hijau C. juncea dan 
nilai KTK pada tanah akhir. Peningkatan 
nilai KTK tanah yang tertinggi ditunjukkan 
pada perlakuan C4 (pupuk hijau C. juncea 15 
ton ha-1). Peningkatan KTK dapat 
menambah kemampuan tanah untuk 
menahan unsur-unsur hara sehingga dapat 
tersedia bagi tanaman.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Gambar 2. Kandungan N total 
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Gambar 3. Kandungan C/N rasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Kandungan bahan organik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Kandungan KTK 
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PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perlakuan pemberian pupuk hijau 
C. juncea disertai dengan penggunaan 
jumlah bibit/lubang berpengaruh pada 
pertumbuhan tanaman padi. Interaksi 
kedua faktor terdapat pada pengamatan 
jumlah anakan/individu tanaman umur 60 
hst dan bobot kering total tanaman umur 
60 hst dan 75 hst. Sementara itu pada 
variabel luas daun, indeks luas daun dan 
laju pertumbuhan tanaman tidak ditemui 
adanya interaksi antara perlakuan dosis 
pupuk hijau C. juncea dengan jumlah 
bibit/lubang. Namun demikian secara 
terpisah kedua faktor tersebut tampak 
menunjukkan pengaruh nyata di beberapa 
umur pengamatan.  

Sesuai dengan hasil analisis kimia 
tanah bahwa kesuburan tanah masih 
tergolong rendah. Dengan kondisi tanah 
tersebut dilakukan pengoptimalan lahan 
dengan penambahan pupuk hijau C. juncea 
dan pengoptimalan jumlah bibit/lubang 
yang digunakan. Pemberian pupuk hijau C. 
juncea terbukti dapat meningkatkan sifat-
sifat kimia tanah, diikuti dengan 
penggunaan jumlah bibit yang optimal 
sehingga tanaman memberikan respon 
sesuai dengan perlakuan tersebut. 
Pertumbuhan tanaman seperti jumlah 
anakan memberikan respon yang berbeda 
akibat perlakuan jumlah bibit. Hasil 
penelitian pada semua umur pengamatan 
jumlah anakan/individu tanaman 
menghasilkan pengaruh nyata pada jumlah 
bibit. Secara umum, dapat diketahui bahwa 
jumlah 1 bibit/lubang cenderung 
menghasilkan anakan lebih banyak 
dibandingkan 2 dan 3 bibit/lubang. Tiap 
batang bibit padi dapat membentuk anakan 
dengan bertambahnya bibit/lubang. 
Namun, karena dapat terjadi persaingan, 
baik ruang maupun nutrisi dan air antar 
tanaman atau anakan dalam satu rumpun, 
maka ada pertambahan jumlah 
anakan/bibit akan tidak sama besarnya 
antar jumlah bibit/lubang tanam yang 

berbeda, hal ni sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Wangiyana et al. 
(2009). Produksi anakan dipengaruhi oleh 
jumlah bibit/lubang. Jumlah anakan 
maksimal terlihat pada 2 bibit/lubang. 
Perubahan secara signifikan pada jumlah 
anakan terlihat antara 1 dan 2 bibit/lubang 
yang hasilnya hampir sama. Hal ini 
menandakan bahwa penanaman dengan 
terlalu banyak bibit (lebih dari 2 
bibit/lubang) tidak berpengaruh pada 
peningkatan produksi anakan padi, seperti 
yang diungkapkan oleh Hasanuzzaman et 
al. (2009). Penambahan pupuk hijau C. 
juncea yang telah mengalami dekomposisi 
sehingga mampu memperbaiki sifat fisik 
tanah secara langsung seperti membuat 
tanah menjadi lebih gembur sehingga 
berakibat pada peningkatan pertumbuhan 
tanaman khususnya pembentukan jumlah 
anakan. 

Pertumbuhan tanaman juga terlihat 
dari pertumbuhan daun. Daun berfungsi 
untuk  menerima cahaya dan bagian 
tanaman untuk melakukan fotosintesis 
sehingga bertindak sebagai indikator 
pertumbuhan tanaman yang sangat 
penting. Luas daun ialah efisiensi dalam 
penerimaan sinar matahari, sedangkan 
indeks luas daun ialah rasio atau 
perbandingan luas daun tanaman budidaya 
terhadap luas tanah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa umur 45 hst dan 60 
hst luas daun dan indeks luas daun 
menghasilkan pengaruh nyata pada 
perlakuan pupuk hijau C. juncea. Hal ini 
diduga karena adanya akumulasi N melalui 
penambatan N2 oleh bakteri dan bintil akar. 
Nitrogen digunakan tanaman untuk 
membentuk asam amino sehingga 
menghasilkan klorofil yang digunakan 
untuk proses fotosintesis.  

Bobot kering total tanaman 
digunakan untuk mengetahui biomassa 
tanaman. Bobot kering total tanaman 
bertambah besar dengan bertambahnya 
umur tanaman, karena organ vegetatif 
tanaman padi telah berkembang dengan 
sempurna. Hasil penelitian bobot kering 
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total tanaman umur semua umur 
pengamatan menghasilkan pengaruh nyata 
pada jumlah bibit. Sedangkan pada umur 
60 hst dan 75 hst terjadi interaksi antara  
pupuk hijau C. juncea dan jumlah 
bibit/lubang. Hal ini dikarenakan terdapat 
kaitan antara  pupuk hijau dan jumlah 
bibit/lubang.  Pupuk hijau C. juncea 
diduga mampu memperbaiki kesuburan 
tanah misalnya menambah kandungan 
KTK (Kapasitas Tukar Kation). Bahan 
organik mengalami proses pelapukan 
menghasilkan koloid tanah yang 
bermuatan positif dan negatif. Koloid-
koloid tersebut akan mengalami 
pertukaran dengan unsur hara yang 
bermuatan positif dan negatif pula. 
Sehingga pertukaran ini menyebabkan 
unsur hara yang terjerap dapat tersedia 
bagi tanaman, hal ini sesuai dengan 
pendapat Winarso (2005). Unsur hara 
tersebut misalnya unsur nitrogen yang 
berperan dalam pembentukan klorofil yang 
digunakan untuk fotosintesis. Apabila laju 
fotosintesis berlangsung dengan baik, 
maka fotosintat yang dihasilkan berupa 
biomassa tanaman seperti akar, daun dan 
batang akan semakin banyak pula. Laju 
fotosintesis sendiri dipengaruhi oleh luas 
daun dan indeks luas daun. Makin besar 
nilai luas daun dan indeks luas daun maka 
sinar matahari dapat secara optimal diserap 
untuk meningkatkan laju fotosintesis 
sehingga fotosintat yang dihasilkan juga 
makin meningkat. Fotosintat tersebut 
didistribusikan ke organ-organ vegetatif 
tanaman sehingga memacu pertumbuhan 
tanaman khususnya organ-organ tanaman. 
Organ-organ tanaman yang semakin cepat 
laju pertumbuhannya menyediakan tempat 
untuk akumulasi fotosintat sehingga bobot 
kering tanaman juga akan semakin 
bertambah.  

Komponen hasil tanaman 
menunjukkan pengaruh nyata secara 
terpisah pada perlakuan pupuk hijau C. 
juncea dan jumlah bibit/lubang pada 
jumlah malai/rumpun, jumlah bulir/malai 
dan hasil gabah 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. Untuk 
menghasilkan hasil yang tinggi, maka 
bulir-bulir tersebut harus terisi penuh 
melalui proses fotosintesis dan fotosintat 
yang tinggi selama pengisian biji. Hasil 
penelitian menunjukkan pupuk hijau C. 
juncea 15 ton ha-1 menghasilkan rata-rata 
jumlah malai/rumpun, jumlah bulir/malai 
dan hasil ton ha-1 lebih tinggi 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk hijau 
C. juncea. Sedangkan pada jumlah 
bibit/lubang, 2 bibit menghasilkan 
malai/rumpun, jumlah bulir/malai dan 
hasil ton ha-1 lebih tinggi dibandingkan 
perlakuan 3 bibit/lubang. Menurut hasil 
analisis contoh tanaman C. juncea 
memiliki kandungan N yang tinggi 3,75%. 
Pupuk hijau C. juncea ialah tanaman 
legume yang relatif mudah terdekomposisi 
sehingga sebagai masukan unsur N 
organik yang berguna untuk pertumbuhan 
tanaman padi. Makin baik pertumbuhan 
vegetatif tanaman yang ditandai dengan 
meningkatnya peubah pertumbuhan 
tanaman ialah luas daun dan bobot kering 
total tanaman, maka proses fotosintesis 
akan berjalan dengan baik karena daun 
sebagai tempat untuk menghasilkan 
fotosintat. Hasil fotosintesis dari fase 
vegetatif ke fase generatif akan disimpan 
sebagai cadangan makanan dalam bentuk 
karbohidrat yang berupa biji. Makin tinggi 
fotosintat maka hasil biji juga akan 
semakin meningkat. Penambahan jumlah 
bibit dapat meningkatkan hasil tetapi hasil 
tersebut akan menurun apabila jumlah 
bibit makin ditambah.  

 
KESIMPULAN 

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 
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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. 

 
SARAN 

Pemupukan pupuk hijau C. juncea 
sebanyak 15 ton ha-1 pada pertanaman padi 
dapat meningkatkan pertumbuhan dan 
hasil serta menjaga kualitas kesuburan 
lahan pertanian. Selanjutnya, pemilihan 
jumlah bibit terendah dengan 1 
bibit/lubang tanam lebih efisien. 
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