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RINGKASAN 

 

Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang penting di Indonesia. 

Penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. Sembilan 

puluh lima persen penduduk Indonesia mengonsumsi bahan makanan ini 

(Swastika et al., 2007). Kandungan gizi dari beras tersebut menjadikan 

komoditas padi sangat penting untuk kebutuhan pangan sehingga menjadi 

perhatian di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan beras.  

Proses penanaman padi tabela dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang 

terjadi pada cara tanam transplanting. Namun dalam prakteknya teknologi di 

atas masih ditemui banyak hambatan, seperti memerlukan jumlah air dan tenaga 

yang besar. Permasalahan ini menjadi semakin besar seiring dengan kelangkaan 

dan mahalnya tenaga kerja serta air. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian 

dan aktivitas pengembangan budidaya tanaman padi diarahkan pada pemanfaatan 

teknologi baru yaitu sistem tabur benih langsung atau tabela dengan 

menggunakan pita tanam organik. 

Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial. 

Desain PTO (D) dipergunakan sebagai faktor pertama yang terdiri dari 2 (dua) 

macam yaitu, D1: desain terbuka dan D2: desain tertutup. Sedang selang 

pemberian air (S) ditempatkan sebagai faktor kedua yang terdiri dari 5 (lima) 

taraf, masing-masing adalah S1: 1 hari, S2: 2 hari, S3: 3 hari, S4: 4 hari dan S5: 

5 hari setelah penaburan benih. Pemberian air dilakukan dengan tanpa genangan. 

Percobaan diulang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga terdapat 30 unit perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian, baik desain pita tanam organik maupun 

selang waktu pemberian air memberikan pengaruh nyata terhadap efisiensi 

penggunaan air. Namun pada perkecambahan, tinggi tanaman, berat basah dan 

berat kering tanaman serta akar selang waktu pemberian air tidak memberikan 

pengaruh nyata. hasil laju pertumbuhan tanaman paling tinggi pada perlakuan 

desain tebuka dan selang waktu pemberian air 2 hari sebesar 1.36 cm/hari 

dengan tinggi tanaman paling tinggi sebesar 38.66 cm, nilai berat basah dan berat 

kering akar paling tinggi masing-masing sebesar 3.27 gram dan 0.83 gram. 

 

 

Kata Kunci: Pita Tanam Organik, Pelepah Pisang, Eceng Gondok, Clotalaria 

juncea 
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SUMMARY 

 

Rice is an important food crops in Indonesia. Indonesia's population 

makes rice as a staple food. Ninety-five percent of Indonesia's population 

consumes these foods (Swastika et al., 2007). Nutrient content of rice paddy, it 

makes a very important commodity to the food needs to be a concern in 

Indonesia to meet the needs of rice. 

Seeded rice cultivation process undertaken to address the weaknesses 

that occur in the way of transplanting. However, in practice this technologies are 

still encountered many obstacles, such as requiring the amount of water and 

energy. These problems become increasingly large and expensive due to scarcity 

of labor and water. To resolve the issue of research and development activities 

directed at the cultivation of rice plants is the utilization of new technology 

systems or sow seeds seeded rice directly. 

The experiments using completely randomized design (CRD) factorial. 

Design PTO (D) is used as the first factor consisting of 2 (two) types, D1: open 

design and D2: closed design. Whereas interval irrigation as the second factor 

consisting of 4 (four) degree, contined of S1: 1 day, S2: 2 days, S3: 3 days, S4: 4 

days and S5: 5 days after sowing seed. The provision of water is done with no 

puddles. The experiment was repeated 3 (three) times so that there are 30 units of 

treatment. 

Based on these results, both organic planting band design and interval 

irrigation give real influence on the efficiency of water use. But in germination, 

plant height, wet and dry weight plant, and root the interval breast water give no 

real effect. Plant growth rate was highest in the open design treatment and timing 

of water hose 2 days at 1.36 cm/day with a maximum plant height 38.66 cm, the 

highest values of wet and dry weight root respectively 3.27 gram and 0.83 gram. 

 

 

Keywords: Organic  Planting Band, Banana Stem, Hyacinth Water, Clotalaria 

juncea. 
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I.   PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 
 

Padi merupakan komoditas tanaman pangan yang penting di 
Indonesia. Penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan 
makanan pokok. Sembilan puluh lima persen penduduk Indonesia 
mengonsumsi bahan makanan ini (Swastika et al., 2007). 
Kandungan gizi dari beras tersebut menjadikan komoditas padi 
sangat penting untuk kebutuhan pangan sehingga menjadi 
perhatian di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan beras.  

Proses penanaman padi tabela dilakukan untuk mengatasi 
kelemahan yang terjadi pada cara tanam transplanting. Namun 
dalam prakteknya teknologi di atas masih ditemui banyak 
hambatan, seperti memerlukan jumlah air dan tenaga yang besar. 
Permasalahan ini menjadi semakin besar seiring dengan 
kelangkaan dan mahalnya tenaga kerja serta air. Untuk mengatasi 
masalah tersebut penelitian dan aktivitas pengembangan budidaya 
tanaman padi diarahkan pada pemanfaatan teknologi baru yaitu 
sistem tabur benih langsung atau tabela. 

Tetapi menurut Budiono (2006), sistem tanam tabela masih 
kurang diminati oleh masyarakat karena beberapa hal diantaranya. 
1). Benih terletak diatas permukaan tanah sehingga lajur tanaman 
akan berubah menjadi acak karena pukulan air hujan atau terbawa 
air hujan atau terbawa air irigasi 2). Bila ditanam di bawah 
permukaan tanah, tanaman akan mati karena tidak mampu 
berkecambah dengan baik dan 3). Tanaman pengganggu tumbuh 
lebih cepat dari pada tanaman padinya (Mann et al., 2007). 
Selanjutnya Minoru (2006) menyatakan, sistem tanam tabela 
rentan terhadap serangan hama tikus dan burung, serta Sekiya et 
al. (2004) mengatakan, penjatuhan benih pada tanam padi tabela 
tidak seragam dan bersifat drilling, akibatnya tanaman tumbuh 
tidak seragam, jarak tanam tetap dan rapat sehingga mudah 
rebah. 

Berkaitan dengan masalah diatas Djoyowasito dkk. (2009) 
telah mengembangkan bahan bantu tanam berupa pita tanam 
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organik untuk tanaman padi sawah. Pemanfaatan pita ini 
diharapkan dapat mengurangi kendala yang terjadi pada aplikasi 
sistem tabela. Pita tanam organik merupakan lembaran bahan 
organik yang didalamnya diisi dengan benih padi antara (1-2) biji 
dengan jarak tertentu. Pita tanam ini dapat digulung guna 
mempermudah dalam aplikasinya. Pita ini dibuat dengan variasi 
ketebalan antara (1-2) mm dan lebar antara (4-5) cm dengan 
tahanan penetrasi berkisar antara (0,044-0,153) Nm-2. 

Dalam 1 hektar pertanaman padi diperlukan sekitar 40.000 m 
pita organik dengan jarak antara baris tanaman 20 cm, dengan 
berat antara (400-600) kg ha-1. Dalam praktek tanam padi dengan 
pita organik dilakukan dengan cara menarik gulungan pita di atas 
hamparan lahan berlimpur dengan jumlah tenaga kerja (2-3) orang 
ha-1.  

Atas dasar permasalahan di atas dipandang perlu untuk 
memanfaatkan pita tanam organik sebagai bahan bantu tanam 
dalam proses budidaya tanaman padi sistem tabela-aerobik. Pada 
awalnya pita tanam organik dibuat dalam satu lapis, dimana pada 
jarak tertentu pita tersebut diberikan benjolan sebagai tempat 
benih (Mustofa dkk. 2002). Tetapi pita tanam organik jenis ini 
mengalami kesulitan dalam pembuatannya, terutama pada 
pembuatan benjolan tempat benih. Selanjutnya (Djoyowasito dkk. 
2009), melakukan modifikasi pita tanam organik tersebut dengan 
membuat dalam 2 (dua) lapis dengan bahan yang sama yaitu 
campuran eceng gondok (Eichornia crassipes (Mart) Solm) dan 
pelepah pisang (Mussa paradisiacal) sebagai bahan penguat. 

Dalam penelitian ini pita tanam organik dibuat dari kombinasi 
bahan eceng gondok, pelepah pisang, Crotalaria juncea dan daun 
paitan.  Pita tanam organik tersebut dibuat dalam dua lapis dari 
bahan yang berbeda, yaitu jenis labil, dari bahan enceng gondok, 
pelepah pisang, Clotalaria juncea, dan daun paitan dengan 
perbandingan, 40 : 40 : 10 : 10, sedang pita tanam organik stabil 
dibuat dari bahan eceng gondok dan pelepah pisang dengan 
perbandingan 60 : 40. Perbandingan tersebut diperoleh dari 
beberapa percobaan yang akhirnya menemukan kombinasi yang 
tepat. Hasil dari kombinasi tersebut pita tanam organik elastis 
(mudah digulung), uji kuat tarik dan kuat tekan tinggi. Dalam hal ini 
pita tanam yang berada di atas dibuat suatu bukaan, disamping 
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sebagai tempat memetakkan benih juga diharapkan dapat 
membantu mempercepat proses perkecambahan. Hal ini karena 
dengan adanya bukaan dapat mengurangi hambatan mekanis 
benih untuk menembus pita tanam dan ketersediaan oksigen (O2) 
lebik baik. 

Penggunaan pita tanam di atas diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi penggunaan air pada budidaya tanaman 
padi sawah, dimana pita tanam organik jenis stabil diperkirakan 
mampu berfungsi sebagai mulsa yang dapat menghambat 
evaporasi air tanah sawah. Sedangkan pita tanam organik jenis 
labil mampu berfungsi sebagai sumber bahan organik tanah yang 
mampu memperbaiki sifat fisika dan kimia tanah dalam menunjang 
pertumbuhan tanaman padi. 

 

 
1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dikemukakan 
beberapa rumusan masalah diantaranya adalah : 

1. Bagaimana kinerja pita tanam organik model terbuka dan 
tertutup sebagai media perkecambahan padi sistem 
tabela?  

2. Bagaimana efektifitas penggunaan pita tanam organik 
sebagai bahan bantu tanam pada perkecambahan 
tanaman padi sistem tabela antara model tertutup dan 
terbuka? 

3. Dampak apa saja yang ditimbulkan sebagai akibat dari 
penggunaan pita tanam organik model terbuka dan tertutup 
terhadap pertumbuhan tanaman serta kadar air yang 
terkandung dalam tanah? 

4. Bagaimana perilaku pita tanam organik dalam menunjang 
efisiensi penggunaan air pada pertumbuhan tanaman padi 
sistem tabela-aerobik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang 
terjadi pada budidaya tanaman  padi di lahan sawah sistem tabela-
aerobik, maka tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui daya perkecambahan benih padi dengan 
menggunakan pita tanam organik. 

2. Mengetahui efektifitas penggunaan pita tanam organik 
sebagai bahan bantu tanam pada perkecambahan 
tanaman padi sistem tabela antara model tertutup dan 
terbuka. 

3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari 
penggunaan pita tanam organik model terbuka dan tertutup 
terhadap pertumbuhan tanaman serta kadar air yang 
terkandung dalam tanah. 

4. Mengetahui kinerja pita tanam organik dalam menunjang 
efisiensi penggunaan air pada pertumbuhan tanaman padi 
sistem tabela-aerobik. 
 
 

1.4 Manfaat 
 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
modifikasi pita tanam organik yang berbahan dasar Eceng gondok 
(Eichornia crassipes), pelepah pisang (Musa paradisiaca L), dan 
Clotalaria juncea dapat  meningkatkan daya kecambah benih padi 
dan meningkatkan efesiensi penggunaan air dalam budidaya 
tanaman padi sistem tabela-aerobik. 

 
 

1.5 Batasan Masalah 
 

Berikut ini adalah beberapa batasan masalah yang diambil 
agar bentuk penelitian yang dijalankan lebih terfokus pada judul 
yang ada. Berikut ini adalah batasan masalah yang dimaksud:  

1. Pita tanam yang digunakan adalah jenis labil dari 
bahan enceng gondok, pelepah pisang, Clotalaria 
juncea, dan daun paitan dengan perbandingan, 40 : 40 
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: 10 : 10, sedang pita tanam organik stabil dibuat dari 
bahan eceng gondok dan pelepah pisang dengan 
perbandingan 60 : 40. 

2. Jenis padi yang digunakan varietas inpari sidenuk. 
3. Hanya memperhatikan pertumbuhan tinggi tanaman, 

perkecambahan tanaman padi, berat basah dan berat 
kering akar, berat kering dan berat basah tanaman 
padi, kadar air tanah, dan volume air yang ditambahkan 
tidak membahas aspek yang lain. 

4. Tidak membahas rancang bangun alat pembuatan pita 
tanam organik. 

5. Tidak membahas analisis biaya. 
6. Hanya meneliti sampai pita tanam organik tidak 

berfungsi (terdekomposisi).  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
2.1 Klasifikasi Padi 
 
  Tanaman padi adalah jenis tanaman rerumpuatan dan 
dibudayakan di lahan yang berlumpur untuk padi persawahan dan 
di lahan kering untuk padi ladang. Selain itu tanaman padi 
termasuk golongan dengan klasifikasi sebagai berikut (Kanisius, 
1990): 
Famili : Gramineae (Poaceae) 
 Sub Famili : Oryzeae 

Genus : Oryza Linn 
Species : Ada 25 spesies, dua di antaranya ialah : 

 Oryza Sativa L 

 Oryza Glaberima Steund 
Sedangkan subspesies Oryza Sativa L, dua diantaranya ialah : 

 Indica (padi bulu) 

 Sinica (padi cere) dahulu dikenal Japonica. 
Tanaman Padi dapat digolongkan menjadi beberapa 
golongan yaitu: 

1. Menurut sifat-sifat morfologis dan fisiologisnya, padi 
dibedakan (Kanisius, 1990) : 
a. Di Indonesia : 

  Padi cereh (cerai, kretek, tempo) 

 Padi bulu 
b. Di luar negeri : 

 Padi Sinica 

 Padi Indica 

 Padi Brevendica 

 Padi Brevis Gustchin 
2. Menurut keadaan berasnya dibedakan (Kanisius, 1990) : 

a. Padi Biasa 
b. Padi Ketan 

3. Menurut cara dan tempat bertanam dibedakan (Kanisius, 
1990) : 
a. Padi Sawah 
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b. Padi Gogo 
c. Padi Gogorancah 
d. Padi Pasang Surut 
e. Padi Lebak 
f. Padi Apung 

4. Menurut umur tanaman padi (Kanisius, 1990) : 
a. Padi Gencah 
b. Padi Tengahan 
c. Padi Dalam 
 
 
 

2.2 Syarat Pertumbuhan Tanaman Padi 
 

Tanaman padi termasuk spesies semi akuatik yang secara 
psikologi, morfologi dan anatomi mampu beradaptasi pada 
lingkungan yang tergenang. Tanaman ini dapat hidup baik 
didaerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. 
Curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1500-2000 mm 
dengan distribusi selama 4 bulan. Suhu yang baik untuk 
pertumbuhan sekitar 23oC dengan tinggi tempat yang sesuai 
berkisar antara 0-1500m di atas permukaan laut (Nashriyah et al., 
2008). 

Menurut Hairiah (2000) tanaman padi dapat tumbuh pada 
tanah dengan tekstur lempung berdebu sampai pada tanah liat. 
Dijelaskan lebih lanjut bahwa, intensitas pengolahan tanah sangat 
berpengaruh pada produktifitas tanaman padi. Intensitas 
pengolahan tanah yang rendah akan menurunkan produktifitas 
terutama pada tanah-tanah lempung, tetapi tidak berpengaruh 
nyata pada tanah-tanah yang lebih berat seperti lempung berdebu 
dan liat. Sedangkan Oberthur and Kam (2003) menyatakan 
bahwa, tekstur tanah yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman 
padi adalah lempung dan liat. Sedang padi yang ditanam pada 
tanah yang bertekstur kasar sering mengalami kekeringan karena 
perkolasi yang dalam (Inthavong et al., 2008). 

Temperatur mempengaruhi pertumbuhan dan produktifitas 
tanaman padi yang pada dasarnya tanaman padi memerlukan 
suhu yang tinggi antara 20oC sampai 40oC baik pada daerah tropis 
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maupun subtropis dengan temperatur optimum 30oC pada siang 
hari dan 20oC pada malam hari (Nashriyah et al., 2008). Produksi 
padi juga dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari terutama pada 
periode pemasakan bulir yaitu 35 sampai 45 dari akhir massa 
pertumbuhan. 

Proses perkecambahan benih padi dipengaruhi oleh suhu 
dan kadar air media (Pramono, 2009), dimana suhu berpengaruh 
terhadap proses perkecambahan melalui proses metabolisme sel. 
Suhu minimum perkecambahan benih padi antara 10oC - 12oC, 
suhu maksimum antara 40oC – 42oC sedang suhu optimum adalah 
30oC – 37oC pada kondisi air kapasitas lapang dan kandungan O2 
normal yaitu 20%. Sedang Vidotto dan Ferrero (2000) mampu 
melakukan perkecambahan benih padi pada suhu 20oC pada 
kondisi air jenuh. Selanjutnya dikatakan bahwa, disamping kadar 
air tanah perkecambahan benih padi juga dipengaruhi oleh 
kedalaman peletakan benih, dimana peletakan benih yang 
dianjurkan antara 0 cm - 5 cm di bawah permukaan tanah. 

Menurut Young dan Son Cho (2010) perkecambahan benih 
padi dipengaruhi oleh temperature baik pada siang maupaun 
malam hari. Dari hasil percobaannya dinyatakan bahwa, 
temperature yang terbaik untuk perkecambahan adalah 30oC 
untuk siang hari dan 25oC untuk malam hari. Pada temperature 
tersebut daya berkecambah dapat mencapai 100% dibandingkan 
dengan temperature siang atau malam hari 25oC/15oC mencapai 
69% dan pada temperature 15oC/10oC mencapai 75%. 
Selanjutnya dinyatakan bahwa temperature juga berpengaruh 
terhadap kecepatan berkecambah juga semakin tinggi. 

Perkecambahan benih padi gogo sangat dipengaruhi oleh 
keadaan air tanah. Pada kondisi optimum yaitu pada tingkat 
kapasitas lapang 47.73% - 53.90% daya kecambah benih lebih 
baik dibandingkan dengan kondisi suboptimum pada tingkat titik 
layu sementara 28.82% - 35.00% pada jenis tanah latosol 
(Fachrurozi, 1997). Menurut Andoh dan Kobata (2000), tingkat 
kelembaban tanah sangat berpengaruh pada perkecanbahan 
benih padi. Dari hasil percobaanya menunjukkan bahwa panjang 
coleoptiles dan seminal root kecambah benih padi akan berkurang 
secara bertahap pada tingkat kadar air tanah kurang 30% dari 
waterholding capacity (WHC) tanah    (-0.23 MPa) dan 



23 
 

perkembangan akan berhenti pada tingkat kadar air 24% WHC (-
30 MPa). 

Melalui teknik tanam benih langsung, padi dapat tumbuh 
pada tanah lempung liat berpasir sampai dengan lempung berliat, 
dengan nilai bulk density diantaranya 1.23 g cm-3 serta kadar air 
58 % di bawah kondisi jenuh (Tabbal et al., 2002). 

 

2.3 Sifat Akar dan Perakaran Padi  
 

Akar merupakan fondasi bagi tanaman yang relatif kurang 
dipelajari dibandingkan dengan bagian tanaman lainnya (Khush, 
1996). Sistem perakaran padi sangat beragam berdasarkan 
genotipnya. Sifat perakaran ini telah menarik perhatian beberapa 
ilmuan untuk mempelajarinya dalam hubungannya dengan 
toleransi tanaman terhadap kekeringan (Mackill et al., 1996). 

Dalam keadaaan normal, perakaran padi tumbuh sedikit 
kompak, penyebaran akar hozontal lebih dominan daripada yang 
tegak lurus ke dalam tanah (Grist, 1959). Pertumbuhan akar 
selanjutnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, tekstur, jenis 
tanah, air, udara, dan cara pengolahan tanah. 

Perbedaaan anatomi akar padi yang lembab menyebabkan 
besarnya perbedaan ketahanan akar dalam menyerap air antara 
padi sawah dan padi gogo (Tomar dan Ghidyal, 1975). Ketahanan 
akar padi gogo mencapai 17 kali lebih besar daripada padi sawah. 
Keterbatasan air yang diserap mempengaruhi pembelahan sel, 
pertumbuhan, dan hasil. Perakaran yang dalam dan tebal, sehat, 
mencekeram tanah lebih luas serta kuat menahan kerebahan 
memungkinkan penyerapan air dan hara lebih efisien terutama 
saat stadia pengisian (Khush, 1995). Penyerapan akar yang lebih 
luas di dalam tanah akan menurunkan tahanan akar dalam 
menyerap air tanah (Hirasawa, 1999). 

 Varietas padi yang mempunyai perakaran panjang seperti 
OS4, MI-48 memiliki sistem perakaran padat, sedang Dular dan 
IR841-67-1 adalah di antara varietas padi sawah dengan 
perakaran paling panjang (De datta et al., 1975). Selain 
mempunyai akar yang dalam dan padat, juga daya tembus 
(penetrasi) akarnya tinggi (Yu et al., 1995). 
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2.4 Tanam Benih Langsung Tanam Padi 
 

Tanaman padi dengan sistem transplanting memerlukan 
banyak tenaga kerja, biaya produksi dan juga sering terjadi 
penundaan tanam karena kurangnya tenaga kerja (Bhushan et al., 
2007 dan Djoyowasito dkk., 2009) sehingga perlu adanya 
perubahan sistem tanam dengan cara tanam benih langsung 
(Johnkutty et al., 2002). 

Tanam benih langsung dapat dilakukan dengan cara basah 
(Baloch et al., 2005 serta Phoung et al., 2006) atau dengan cara 
kering (Tabbal et al., 2002, serta Sigh, et al., 2008). Tanam benih 
langsung pada kondisi kering lebih menghemat pemanfaatan air 
dibanding dengan kondisi basah, tetapi infestasi gulma lebih tinggi. 
Selanjutnya (Johnkutty, et al., 2002) menyatakan bahwa, sistem 
tanam benih langsung pada tanaman padi dapat dilakukan dengan 
cara tebar merata atau dengan cara berbaris. Sedang untuk 
tanaman berbaris dapat dilakukan dengan arah timur-barat atau 
utara-selatan (Phoung et al.,2006), dimana arah barisan barat 
timur kehilangan hasil akibat gulma lebih sedikit. 

Menurut Budiono (2006), sistem tanam tabela masih kurang 
diminati oleh masyarakat karena beberapa hal diantaranya. 1). 
Penjatuhan benih padi tidak  seragam dan bersifat drilling (ngicir), 
akibatnya tanaman tumbuh tidak seragam, jarak tanam tidak tetap 
dan rapat sehingga mudah rebah, 2). Benih diletakan di atas 
permukaan tanah sehingga lajur tanaman akan berubah menjadi 
acak karena pukulan air hujan atau terbawa air irigasi serta rentan 
terhadap serangan hama tikus dan burung, 3). Bila ditanam di 
bawah permukaan tanah, tanaman akan mati karena tidak mampu 
berkecambah dengan baik dan 4). Tanaman pengganggu tumbuh 
lebih cepat dari pada tanaman padinya. 

Selanjutnya Mustofa, dkk. (2002) dan Djoyowasito, dkk. 
(2009), telah berhasil membuat suatu bahan bantu tanam berupa 
pita yang terbuat dari bahan organik yang di dalamnya berisi benih 
padi, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan diatas. 
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2.5 Pita Tanam Organik 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Pita Tanam Organik 

 

  Pita tanam organik merupakan bahan tanam pada tanaman 
padi berupa pita yang didalamnya berisi benih padi. Pita ini terbuat 
dari bahan organik (campuran batang eceng gondok dan pelepah 
pisang) dengan ketebalan sekitar 0.5 mm, lebar sekitar 4.0 cm - 
5.0 cm dan bersifat lentur (Mustofa dkk., 2002), sehingga dapat 
digulung. Pita oragnik tersebut dibuat melalui beberapa bahan 
(penghancuran, pemanasan, pencetakan, pengeringan, pengisian 
benih dan selanjutnya adalah proses menggulung).  
  Benih padi dimasukkan ke dalam pita pada jarak tertentu 
antara 20 cm - 25 cm, sesuai dengan jarak tanam diinginkan, 
dimana pada setiap titik diisikan antara (2-3) benih padi. Dalam 1.0 
hektar pertanaman padi diperlukan sekitar 40.000 m pita organik 
dengan jarak antara baris tanaman 25 cm. Dalam praktek tanam 
padi dengan pita organik dilakukan dengan cara menarik gulungan 
pita di atas hamparan lahan berlumpur dengan jumlah tenaga 
kerja 2 sampai 3 orang. 
  Pita tanam organik mempunyai kekuatan tarik sebesar 
39,24 newton sehingga cukup kuat untuk ditarik di lahan 
berlumpur. Biji padi pada sistem tanam dengan pita tanam organik 
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akan berkecambah setelah mampu menembus ketahanan 
penetrasi pita organik lapisan atas, sedang perkembangan akar 
tanaman akan dimulai setelah akar muda mampu menembus pita 
tanam pada lapisan bawah. Kekuatan penetrasi pita tanam organik 
yang terbuat dari bahan campuran eceng gondok (Eichoirnia 
Crassipes) dan pelepah pisang untuk dapat ditembus oleh 
tanaman muda berkisar antara (0,044-0,153) Nm-2 (Djoyowasito 
dkk., 2009). 
 Dari hasil penelitian Mustofa dkk., (2002) menunjukkan 
bahwa, persentase perkecambahan biji padi dengan 
menggunakan pita tanam organik lebih tinggi dibanding dengan 
sistem tabela biasa. Selanjutnya dikatakan juga bahwa 
penggunaan pita tanam organik pada tanah liat menghasilkan 
persentasi berkecambah benih lebih tinggi dibandingkan dengan 
pada tanah lempung berpasir. Selanjutnya dikatakan bahwa, 
penanaman dengan pita tanam organik menghasilkan tinggi 
tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara tanam tabela 
biasa dari mulai minggu kedua sampai minggu keempat. 
 Hasil penelitian Djoyowasito dkk., (2009) menunjukkan, 
dari beberapa parameter pertumbuhan tanaman padi, tabela 
dengan pita organik lebih rendah dibandingkan dengan sistem 
tabela biasa, sedang pada parameter produksi menunjukkan 
sebaliknya seperti yang disajikan pada Tabel.1. 
 
Tabel 1. Perbandingan Hasil Padi Tabela antara Pita Tanam Organik 
dan Tabela Biasa 
 

Sumber : Djoyowasito dkk., 2009 

 

Parameter Tabela  Pita 
Organik 

Tabela Biasa 

Tinggi Tanaman (cm) 47,8 47,3 
Jumlah Daun 73,3 77,4 
Jumlah Anakan 37,0 40,5 
Jumlah 
Malai/Rumpun 

29,6 26,3 

Gabah Bernas (%) 72,7 72,1 
Berat Kering (gr) 2,74 2,68 
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2.6 Bahan – Bahan Pita Tanam Organik 
 

2.6.1 Pelepah Pohon Pisang 
 

 
 

Gambar 2. Pelepah  Pisang 
 

Pisang (Musa paradisiaca L) merupakan tanaman dataran 
rendah. Menurut Munajdim (1983) bahwa tanaman pisang rata-
rata tumbuh pada ketinggian 1000 dpl dan tahan dimusim kering 
karena batangnya banyak mengandung air (kurang lebih 80-90 
%). Derajat keasaman tanah antara 4,5-7,5. Curah hujan yang 
dibutuhkan antara 1.520-3800 mm/th dengan 2 bulan kering 
(Wijdyastuti dan Paimin, 1993). 
 Tanaman ini masa buahnya tidak bergantung pada musim. 
Buahnya dapat langsung dimakan atau diolah terlebih dahulu. 
Akar tanaman pisang tumbuh mendatar hingga 4 m – 5 m dan 
tumbuh kebawah sedalam 75 cm -150 cm. Batangnya terletak di 
dalam tanah, batang yang tampak merupakan batang semu yang 
terbentuk dari pelepah daun yang saling menutupi dengan 
kompak. Tinggi batang semu bervariasi antara 2.5 m – 7.5 m 
(Widyastuti dan Paimin, 1993). 
 Batang atau pelepah pisang sebagian besar berisis air dan 
serat (selulosa), disamping bahan mineral kalium, fosfat dan lain-
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lain. Komposisi kimia pelepah pisang setelah panen (setiap 100 
kg) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini : 
 

Tabel 2. Komposisi Kimia Pelepah Pisang Setelah Panen (Setiap 100 
kg) 

Unsur Satuan Jumlah 

Air Gr 92.50 
Protein Gr 0.35 
Fosfor Mg 135 
Kalium Mg 213 
Kalsium Mg 122 
Besi Mg 0.70 
Hidrat Arang Gr 4.60 

Sumber : Munadjim (1983) 

 
 
 Pelepah dianggap memiliki jenis serat yang cukup baik dan 
biasanya pelepah pisang ini hanya akan menjadi limbah pertanian 
setelah melewati proses pemanenan. Menurut Malo (2004), limbah 
pertanian hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan sebagai bahan 
makanan ternak. Namun, sebagian besar dari limbah tersebut 
dibiarkan membusuk, hingga menjadi humus. Sehingga belum ada 
penanganan yang serius dalam menanggapi masalah limbah ini. 
 Satuhutu dan Supriyadi (1994) menjelaskan bahwa 
pelepah pisang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, 
untuk membuat lubang pada bangunan, alas untuk memandikan 
mayat. Untuk tancapan wayang, untuk membungkus bibit-bibitan, 
untuk tali industri pengolahan tembakau (dikeringkan terlebih 
dahulu), dan baik pula dibuat kompos. Selain itu, air dari batang 
pisang dapat dimanfaatkan untuk penawar racun dan obat 
tradisional. Kaitannya dengan nilai tambah, batang atau pelepah 
pisang banyak digunakan sebagai bahan baku furniture dan 
kerajinan tangan. 
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2.6.2 Eceng Gondok 
 
 

 
 

Gambar 3. Eceng Gondok 

 

Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan gulma air 
yang perlu diperhatikan karena termasuk gulma dengan 
pertumbuhan yang sangat pesat (Moenandir dan Argosadewo, 
1992). Gulma ini mampu memenuhi permukaan air dalam waktu 
singkat. Eceng gondok (Eichornia crassipes) adalah jenis tanaman 
air yang dominan berfungsi sebagai gulma. Jenis gulma ini akan 
mempercepat pendangkalan rawa atau waduk, kompetitor 
tanaman padi, mengganggu transportasi air, sebagai habitat faktor 
penyakit, dan mengurangi estetika perairan (Moenandir dan 
Susanto, 1990). Eceng gondok sebenarnya bisa menjadi bahan 
potensial untuk dimanfaatkan sebagai kompos, penjernih air, 
bahan biogas, bahan baku kertas, dan pakan ternak. Upaya untuk 
menanggulangi sangat sulit dan memerlukan biaya yang cukup 
mahal, selain itu hasil yang didapatkan tidak memuaskan karena 
zat-zat kimia bahan herbisida menimbulkan efek samping 
terhadap tanaman lain (Friger dan Matsunaka, 1997). 

Ada beberapa penelitian tentang pemanfaatan eceng 
gondok antara lain dapat digunakan sebagai media penanaman 
jamur merang, pakan ternak, bahan kompos, produksi biogas, 
pengikat logam berat dari dalam air dan bahan baku pembuatan 
kertas (Soejarni, 1979). Eceng gondok segar memiliki pH sekitar 
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5,5 (Sembiring dan Tarigan, 1985). Penelitian telah dilakukan 
didapatkan hasil analisis seperti pada tabel 3, berikut : 

 

Tabel 3.  Analisis Eceng Gondok Kering 

Komponen Berat (%) 

Abu 30.6 
SiO2 20.7 
K2O 34.2 
P2O5 8.5 
CaO 8.4 
Cl 20.4 

Sumber : Sembiring dan Tarigan (1985) 

 
Sedangkan untuk komposisi bahan dari eceng gondok 

dapat dilihat pada Tabel 4, berikut ini : 
 
 

Tabel 4. Komposisi Bahan Eceng Gondok 

Komposisi Persentase (%) 

Kandungan Air 92.0 
Abu 2.8 

Bahan Organik 5.2 
Nitrogen 1.8 

Sumber : Sembiring dan Tarigan (1985) 
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2.6.3 Clotararia juncea 
 

 
 

Gambar 4. Clotararia juncea 

 

Clotalaria juncea adalah tanaman pupuk hijau sebagai 
sumber bahan organik yang termasuk dalam famili Leguminoceae 
(Smith and Black, 2004). Menurut Ji (1990) bahwa tanaman 
Clotalaria juncea ialah species dari jenis genus Clotalaria yang 
bernilai tinggi. Hal ini karena bermanfaat sebagai pupuk hijau, 
pakan ternak dan produksi serat yang mempunyai peranan 
penting untuk dipergunakan sebagai bahan industri kertas. 
Penggunaan Clotalaria juncea sebagai pupuk telah dikenal petani 
sebelum diperkenalkan pupuk buatan. 

Penggunaan pupuk hijau meliputi 6.5 juta hektar area 
pertanian di India, diantaranya menggunakan pupuk hijau 
Clotalaria juncea, Sesbania aculata, Vigna radiate dan V. sinensis. 
Pupuk hijau rata-rata mampu menyumbang N : 40 kg ha-1 dan 
setiap ton pupuk hijau dapat meningkatkan rata-rata hasil padi 40 
kg ha-1. Sebagai bahan pupuk menurut Pratikno (2001), Clotalaria 
juncea mempunyai kandungan unsur hara makro (N, P, K) 
sebesar (2.3, 0.2 dan 1.2) kg ha-1. 

Pada tahun 1950an para petani telah menggunakan pupuk 
hijau Clotalaria juncea untuk memupuk padi sawah yang 
diperkirakan dapat memberikan sumbangan N hingga 60 kg N ha-

1. Sumbangan N dari pupuk hijau secara nyata dapat mengurangi 
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masukan N eksternal dari pupuk buatan yang harganya relatif 
mahal. Sedangkan menurut Sumarni (2008) kandungan unsur 
nitrogen pada tanaman Clotalaria juncea tergantung pada umur 
tanaman. Pada tanaman umur 3 minggu, mengandung 6.2% N, 
pada umur 4 minggu 5.4% dan pada umur 5 minggu 4.6%. 
Menurut Pratikno (2001) Clotalaria juncea juga dapat menambah 
unsur fosfat dan kalium. 

Sedangkan menurut Sumarni (2008) disamping dosis, 
peran Clotalaria juncea terdapat pertumbuhan tanaman tergantung 
dari umur tanaman. Pada umur Clotalaria juncea 3 minggu 
menghasilkan tingkat pertumbuhan tanaman yang terbaik 
dibandingkan dengan umur 4 dan 5 minggu. Hal ini disebabkan 
pada umur tersebut tanaman ini lebih cepat terdekomposisi. 
Sedangkan Clotalaria juncea  pada umur 4 dan 5 minggu 
mengandung kadar lignin yang lebih banyak sehingga proses 
dekomposisi berlangsung lebih lama. Selanjutnya Pratikno (2001) 
membuktikan dalam penelitiannya bahwa, pemanfaatan Clotalaria 
juncea pada tanaman padi sawah dapat meningkatkan jumlah 
anakan produktif, panjang malai, jumlah gabah isi dan berat 1000 
butir gabah dibandingkan dengan kontrol dan pemupukan NPK 
konvensional. 

 

2.6.4 Tanaman Paitan 
 

 

 
Gambar 5. Tanaman Paitan 
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Tithonia diversifolia merupakan jenis tanaman berbunga 
dengan warna kuning keemasan mempesona yang keluar pada 
akhir musim penghujan dengan penampilan mirip dengan bunga 
matahari. Tanaman paitan juga merupakan tanaman semak 
dengan kandungan N (Nitrogen), P (Fosfor), dan K (Kalium) dalam 
biomassa daun hijau relatif tinggi (Friger and Mastunaka, 1997).  
Tanaman paitan  khususnya pada bagian daun selain 
dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk tanaman, juga 
dapat dimanfaatkan sebagai pestisida untuk mengendalikan hama 
dan penyakit tumbuhan. Tanaman paitan mengandung bahan 
beracun yang disebut asam palminat. Senyawa asam palminat 
bersifat repellent (penolak serangga) serta berpengaruh terhadap 
saraf dan metabolisme serangga. Cara masuk pestisida ini ke 
dalam tubuh serangga bisa secara kontak maupun perut (oral). Ji 
(1990) menyebutkan bahwa pada konsentrasi 50 – 60 gr/l sudah 
efektif dalam mengendalikan serangga hama. 

Biomassa daun tanaman paitan mempunyai kandungan 
nutrisi dan dikenal sebagai sumber potensi nutrisi bagi tanaman 
budidaya. Biomassa tanaman paitan telah lama dikenal sebagai 
unsur hara yang efektif untuk tanaman padi di Asia dan tanaman 
jagung serta tanaman sayuran di Afrika. Dalam 100 g biomassa 
segar tanaman paitan mempunyai kandungan unsur hara yang 
tinggi, diantaranya 3,5% N, 0,37% P, dan 4,1% K. Tanaman paitan 
juga mempunyai laju dekomposisi yang cepat. Pelepasan N terjadi 
sekitar 1 minggu dan pelepasan P dari biomassa tanaman terjadi 
sekitar 2 minggu setelah dimasukkan ke dalam tanah (Friger and 
Mastunaka, 1997). Tanaman ini dapat bersifat semusim maupun 
tahunan dengan ketinggian, 2–3 m (6.6–9.8 ft) membentuk semak. 
Tanaman ini jarang dibudidayakan secara sengaja sehingga 
sering dikategorikan sebagai gulma paitan.  
 

2.7 Kebutuhan Air untuk Tanaman Padi Sawah 
 
 Air merupakan komponen utama pembangunan sel-sel 
tanaman, karena lebih dari 70% bobot basah sel dan jaringan 
tanaman terdiri dari air (Bhushan, 2007), bahkan kadar air sel 
meristematik dapat meningkatkan hingga 90% atau lebih 

http://mondasiregar.com/2012/08/25/pesona-kuning/
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dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya, air merupakan 
faktor yang paling berpengaruh terhadap laju pertumbuhan 
tanaman. 
 Kebutuhan air untuk tanaman padi sebanyak (0,74-1,2) liter 
dt-1 ha-1 atau (6,39-10,37) mm hr-1 ha-1. Kebutuhan air terbanyak 
terdapat pada saat penyiapan lahan sampai tanam dan memasuki 
fase bunting sampai pengisisan bulir padi. Kebutuhan air untuk 
pengolahan tanah sampai masa tanam (30 hari) mengkonsumsi 
air 20% dari total kebutuhan air untuk padi sawah dan fase bunting 
sampai pengisisan bulir (15 hari) mengkonsumsi air sebanyak 
35%. Berdasarkan data tersebut sebetulnya sejak tanam sampai 
memasuki fase bunting, padi tidak membutuhkan banyak air. 
Demikian juga setelah pengisian bulir (Juliardi dan Ruskandar, 
2006). Selanjutnya menurut Suardi (2000) dikatakan bahwa hasil 
gabah ditentukan oleh besarnya evapotranspirasi selama 
pertumbuhan terutama pada periode 64 hari sebelum tanaman 
dipanen. 
 Hal tersebut juga dikatakan oleh Widodo (2004), jika batas 
kritis air dapat dikontrol pada taraf optimum untuk pertumbuhan 
tanaman, pengelolaaan air bukan merupakan suatu masalah 
kecuali pada tahap awal pertumbuhan tanaman, pengelolaan air 
bukan merupakan suatu masalah kecuali pada tahap awal 
pertumbuhan tanaman. Selanjutnya dikatakan oleh (Juliardi dan 
Ruskandar, 2006) bahwa sawah yang digenangi setinggi 5 cm 
sejak tanam sampai mempunyai anakan tidak memberikan 
perbedaan hasil gabah dengan sawah yang diairi macak-macak. 
 Kebutuhan air tanaman padi memang cukup banyak 
walaupun tidak harus digenangi (Widodo, 2004). Hanya biasanya 
sawah yang diairi macak-macak populasi gulma lebih banyak 
terutama rumput-rumput berdaun sempit. Dengan irigasi macak-
macak sampai periode bunting, maka air dapat dihemat 
penggunaanya. 
 Hal serupa dikatakan oleh Khakwani et al., (2005) bahwa 
ketersedian air pada fase pertumbuhan awal tanaman padi sangat 
berpengaruh pada perkembangan tanaman dan akar tanaman 
muda. Dinyatakan bahwa sampai pada umur 40 hari 
perkembangan akar tanaman dipengaruhi oleh kedalaman air 
tanah. Pada kedalaman air tanah yang semakin dangkal akar 
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tanaman padi dan panjang tanaman semakin besar. Pengaruh 
nyata terjadi pada kedalaman air tanah 20 cm, dan tidak 
berpengaruh nyata pada kedalaman 5 cm, 10 cm dan 15 cm.   
 Pertumbuhan awal padi menurut Santoso (2002) lebih baik 
pada lahan kering dibandingkan dengan lahan basah. Pada 
keadaan berair  dengan kondisi anaerob kecambah mengalami 
stress, sedang pada kondisi aerob pada lahan kering tidak 
demikian. Padi sawah memiliki adaptasi pada kondisi anaerob 
dengan adanya aerenkim yang berfungsi sebagai sistem udara 
internal untuk menyediakan oksigen secara difusi ke sistem 
perakaran. 
 Peran akar dalam menyerap air tanah selama 
pertumbuhan tanaman menentukan kelancaran proses fotosintesis 
dalam menghasilkan gabah dimana hasil gabah ditentukan oleh 
besarnya evapotranspirasi pada periode 64 hari sebelum tanaman 
dipanen (Suardi, 2000). Pada tanah yang kekurangan air, peran 
akar ini dinilai sangat penting, karena penyerapan air tanah 
tergantung pada kemampuan akar menembus tanah semakin 
dalam. Kemampuan akar tanaman padi untuk menembus lapisan 
keras sampai batas kekuatan 12 bar. Semakin dalam akar 
tanaman padi dapat menembus tanah maka semakin efektif dalam 
penyerapan unsur hara dan air (Widodo, 2004). Hal ini dibuktikan 
dalam penelitiannya dengan menggunakan varietas padi IR-64, 
yang menunjukkan bahwa nisbah pupus akar, bobot brangkasan 
dan bobot akar lebih tinggi pada kedalaman muka air 15 cm. Hal 
ini disebabkan pada kedalaman tersebut terjadi hubungan air, 
udara dan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman padi 
sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air (water use 
efficiency).  
 Berkaitan dengan efisiensi pengguanaan air pada tanaman 
padi di atas juga dibuktikan oleh Suprihadi (2005) bahwa dengan 
pemberian air macak-macak dihasilkan 4.42 kg ha-1 mm-1 dan 1.97 
kg ha-1 mm-1 dengan proses penggenangan pada musim hujan. 
Sedangkan pada musim kemarau dihasilkan 9.53 kg ha -1 mm-1 
dengan pemberian air macak-macak dan 2.96 kg ha-1 mm-1 
dengan proses penggenangan. Selanjutnya Bhushan et al., (2007) 
menyatakan bahwa, peningkatan efisiensi penggunaann air pada 
budidaya tanaman padi dapat dilakukan dengan teknik 
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penanaman tabur benih langsung (direct-seeded rice). Dalam 
penelitiannya terbukti bahwa water use efficiency (WUE) 
meningkat pada teknik tanam tabur benih langsung (0.45 g L-1) 
dibanding dengan sistem tanam pindah tanam (transplanting) yang 
hanya sebesar (0.37-0.43) g L-1. 
 
2.8 Daya Perkecambahan Padi 
 
2.8.1 Peristiwa- Peristiwa Pada Proses Perkecamabahan 

Padi 
 
  Pada proses perkecambahan terjadi peristiwa-peristiwa 
sebagai berikut (Hamdan, 2003): 

a. Infiltrasi air 
Yaitu  peristiwa masuknya air menembus kulit biji hingga 
masuk ke dalam biji. 
 

b. Imbihisi melalui sel-sel aleuron 
Air yang masuk ke dalam biji diserap oleh zarrah-zarrah 
koloid sehingga terjadi pembengkakan. Kulit gabah yang 
tidak dapat menahan desakan dari dalam akan pecah 
sehingga calon akar dan calon batang yang terdapat pada 
ujung benih akan keluar. Akar yang tumbuh memanjang 
akan diikuti oleh pertumbuhan batang. 

 
2.8.2 Faktor-Faktor Proses Perkecambahan 

 
  Faktor-faktor pada proses perkecambahan padi yaitu 
sebagai berikut (Hamdan, 2003) : 

a. Air 
Air sangat dibutuhkan untuk perkecambahan biji 
(benih). Pengisian air merupakan kebutuhan biji untuk 
berlangsungnya kegiatan-kegiatan di dalam biji. 
 Pada peristiwa ini, pati, protein dan lemak di dalam 
biji diubah menjadi makanan sederhana untuk 
kepentingan embrio. Agar peristiwa tersebut dapat 
berlangsung, air yang masuk ke dalam biji harus 
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merata. Oleh karena itu biji harus direndam sekurang-
kurangnya 24 jam. 

b. Udara 
 Di dalam udara terkandung oksigen yang sangat 
diperlukan untuk kelangsungan hidup bagi setiap 
makhluk, yaitu untuk pernapasan embrio. Udara 
bersifat bebas dan mudah didapatkan, sehingga 
oksigen di dalam udara dapat diperoleh dengan 
mudah, sedangkan kandungan udara dalam air hanya 
sedikit. 

c. Temperature atau Suhu 
 Proses perkecambahan biji memerlukan 
temperature yang memadai. Peranan temperature 
terhadap proses perkecamabahan ialah bahwa pada 
suhu atau temperature tertentu kegiatan di dalam biji 
biasa-biasa saja, tidak terjadi proses apa pun. Akan 
tetapi, meningkatnya temperature menyebabkan 
kegiatan di dalam biji semakin meningkat pula. Namun 
apabila temperature terlalu tinggi daya berkecambah 
menjadi berkurang karena embrio mati. Pada 
temperature yang terlalu rendah, proses 
perkecambahan berlangsung lambat. Temperature 
yang baik untuk proses perkecambahan biji ialah 
antara 30oC hingga 34oC.   

d. Sinar Matahari 
Sinar matahari berhubungan erat dengan temperature 
udara, maka peranan sinar matahari dalam proses 
perkecambahan sejalan pula pada peranan 
temperature (suhu) pada proses perkecambahan. Di 
samping itu, sinar matahari juga berperan dalam 
pertumbuhan kecambah, supaya tidak tampak pucat. 
Keadaan pertumbuhan kecambah yang memanjang 
dan bibit yang tampak pucat ini disebut etiolasi. 
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2.9 Hipotesa 
1. Tekstur pita tanam organik dapat menghambat 

perkecambahan padi secara mekanis oleh sebab itu dibuat 
perbandingan dengan desian terbuka dan tertutup. 

2. Aplikasi menggunakan pita tanam organik dengan sistem 
terbuka dapat meningkatkan kemampuan perkecambahan 
tanaman padi. 

3. Aplikasi pita tanam organik dapat meningkatkan efisiensi 
penggunaan air pada budidaya tanaman padi tabela-
aerobik. 
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III. METODE PELAKSANAAN 
 

 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan 
September 2012 di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) 
Kota Lawang dan Laboratorium Daya Mesin Pertanian Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

 

 
3.2 Alat dan Bahan 
 

1) Alat 
Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Timbangan digital menimbang komposisi bahan  
2. Thetaprobe untuk mengukur kadar air tanah dengan kedalaman 

yang dangkal 
3. Gelas ukur untuk mengukur volume air 
4. Blender untuk menghaluskan bahan 
5. Penggaris untuk mengukur dimensi lembaran pita tanam 
6. Kotak tanah sebagai wadah dari tanah dan media penanaman 

padi 
7. Brazilliant test untuk menguji ketahanan penetrasi pita tanam 

organik  
8. Pisau untuk memotong bahan 
9. Kompor sebagai pemanas untuk memasak bahan 
10. Panci sebagai wadah dari bahan saat memasak 
11. Ember sebagai wadah dari bahan sebelum di blender dan 

sebelum  dimasak 
12. Bak sebagai tempat simulasi lahan. 

 
 
2) Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah : 
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1. Eceng gondok sebagai bahan pembuat pita tanam organik  
2. Pelepah pisang sebagai bahan pembuat pita tanam organik 
3. Clotalaria juncea sebagai bahan pembuat pita tanam organik 
4. Daun Paitan sebagai bahan pembuat pita tanam organik 
5. Air untuk memasak bahan 
6. Tanah sebagai media PTO di lahan 
7. Benih padi dari varietas inpari sidenuk. 

 
 
3.3 Metode Penelitian 

 

Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
Faktorial. Desain PTO (D) dipergunakan sebagai faktor pertama 
yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu, D1: desain terbuka dan D2: 
desain tertutup. Sedang selang pemberian air (S) ditempatkan 
sebagai faktor kedua yang terdiri dari 5 (lima) taraf, masing-
masing adalah S1: 1 hari, S2: 2 hari, S3: 3 hari, S4: 4 hari dan S5: 
5 hari setelah penaburan benih. Pemberian air dilakukan dengan 
tanpa genangan. Percobaan diulang sebanyak 3 (tiga) kali 
sehingga terdapat 30 unit perlakuan. Percobaan ini dibandingkan 
dengan kontrol (tanpa PTO). Kombinasi dari kedua faktor tersebut 
ditampilkan pada Tabel 5 dibawah ini. 
 

Tabel 5. Kombinasi perlakuan 

D 
S 

 
D1 

 
D2 

SI S1D1 S1D2 
S2 S2D1 S2D2 
S3 S3D1 S3D2 
S4 S4D1 S4D2 
S5 S5D1 S5D2 

 
Keterangan : 
Faktor I : Selang waktu pemberian air (S) 
     S1 = 1 hari  S3 = 3 hari S5 = 5 hari 
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     S2 = 2 hari  S4 = 4 hari    
  
Faktor  II : Desian pita tanam organik 
     D1 = Desain Tertutup 
     D2 = Desain Terbuka 
 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 
daya berkecambah, tinggi tanaman, laju pertumbuhan tinggi 
tanaman, berat basah dan kering tanaman serta akar, kadar air 
tanah, efisiensi penggunaan air, dan volume air yang 
ditambahkan.  

Pelaksanaan percobaan diawali dengan percobaan 
pendahuluan untuk mengetahui jumlah tanah dan air yang 
diperlukan untuk proses penjenuhan. Kemudian tanah yang telah 
dipersiapkan, dibersihkan dari kotoran maupun gulma serta 
dikering anginkan, ditumbuk dan diayak dengan ukuran 0.2 mm 
dan dimasukkan dalam kotak tanam. Air diberikan sampai pada 
kondisi tanpa penggenangan serta ditunggu selama 1 (satu) hari 
yang selanjutnya air diberikan sampai batas skala yang telah 
ditetapkan. 

Benih padi varietas inpari sidenuk dipecah dominasinya 
dengan cara direndam dengan air selama 48 jam. Selanjutnya 
benih padi yang telah diperlakukan dengan perendaman di atas 
dimasukkan ke dalam PTO masing-masing pada jarak 13 cm. 

Kemudian PTO yang telah dipersiapkan diletakkan di atas 
hamparan tanah pada jarak ± 5 cm. Penelitian ini dilaksanakan 
selama 27 hari. Selanjutnya air ditambahkan lagi sampai batas 
skala yang telah ditetapkan (pada kondisi tanpa genangan). 
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3. 4 Prosedur Penelitian 
 
3.4.1 Pembuatan Pita Tanam Organik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Pita Tanam Organik 
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3.4.2 Pengambilan Data 
 

Data kadar air diukur setiap hari sekali, pada tanah yang 
tidak tertutup PTO dengan kedalaman 2.5 cm dan 5.0 cm dengan 
alat thetaprobe. Daya kecambah diamati terhadap benih yang 
berkecambah sampai umur bibit 7 hari. 

Adapun berat basah tanaman serta akar diukur saat 
tanaman berumur 27 hari dengan mengambil seluruh bagian 
tanaman dari dalam tanah yang kemudian dicuci bersih dan 
ditimbang secara terpisah antara akar dan bagian atasnya. Berat 
kering tanaman ditimbang setelah tanaman dikeringkan dalam 
oven selama 24 jam pada suhu 50oC. Selanjutnya efisiensi 
penggunaan air (EPA) dihitung berdasarkan data kebutuhan air 
dan berat kering tanaman seperti persamaan 1. 

Efisiensi penggunaan air EPA diperhitungkan berdasarkan 
persamaan 1 sebagai berikut :  

 ........ (1) 

Sedangkan laju tinggi tanaman dihitung berdasarkan data 
tinggi tanaman dan waktu pengamatan seperti persamaan 2 
sebagai berikut : 

 ............... (2) 

Perhitungan terhadap daya kecambah dipergunakan 
persamaan sebagai berikut : 

Daya Kecambah =  (3) 
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3.4.3 Parameter Penelitian 

Parameter pengamatan yang dilakukan selama penelitian 
yaitu meliputi: 
1. Daya berkecambah benih padi antara desain tertutup dan 

terbuka. 
2. Tinggi tanaman dan laju pertumbuhan tinggi tanaman. 
3. Berat basah dan kering tanaman serta akar. 
4. Kadar air tanah dan efisiensi penggunaan air.  

 
 
3.4.4 Analisa Data 
 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan 
menggunakan Analisis ragam (Uji F) pada taraf p = 0.05 yang 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Selanjutnya 
hasil terbaik dari perlakuan di atas yang didasarkan atas efisiensi 
penggunaan air terbesar dan daya kecambah (≥ 95%) dan untuk 
diaplikasikan untuk percobaan selanjutnya. 
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3.4.5 Diagram Alir Penelitian 
 

Berikut adalah diagram alir rancangan pelaksanaan 
penelitian : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Diagram Alir Proses Pelaksanaan Penelitian 

 

 

MULAI 

Persiapan alat dan bahan 

Pembuatan Desain Pita Tanam Organik 

Pemasukan benih padi pada pita tanam organik dan dalam bak 

plastik 

Pengamatan Pertumbuhan Tanaman 

Pencatatan Data 

Penyusunan Laporan 

SELESAI 



46 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Pita Tanam Organik 
 

 Pada penelitian ini menggunakan pita tanam organik dua 
lapis dengan perbedaan bahan penyusun pita tanam organik yaitu 
4 kombinasi dan 2 kombinasi. Desain pita tanam organik yang 
digunakan adalah desain tertutup dan desain terbuka. Hasil 
analisis bahan baku pita tanam dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Karakteristik Pita Tanam Organik 
 

No Parameter Pita Tanam Organik 

4 Kombinasi 2 Kombinasi 

1. Panjang PTO (cm) 80 80 

2. Lebar PTO (cm) 4 4 

3. Gaya Tarik (Kgcm
-2

) 4.24 4.93 

4. Kadar Air (%) 13.15 9.98 

5. Tebal (mm) 0.5 0.5 

 

Pada penelitian ini, panjang pita tanam organik yang 
digunakan sebesar 11 cm. Lebar pita tanam organik sebesar 4 cm. 
Gaya Tarik yang dihasilkan pita tanam organik 4 kombinasi yaitu 
pelepah pisang, eceng gondok, Clotalaria juncea, dan daun paitan 
pada ketebalan 0.5 cm sebesar 4.24 kgcm-2 lebih kecil 
dibandingkan dengan pita tanam organik 2 kombinasi yaitu 
sebesar 4.93 kgcm-2 yang ditunjukkan pada Tabel 6. Hal ini 
disebabkan karena perbedaan perbandingan kombinasi bahan 
baku dan kandungan yang terdapat pada masing-masing bahan 
baku yaitu pelepah pisang, eceng gondok, Clotalaria juncea, dan 
daun paitan. Pada pita tanam organik 4 kombinasi memiliki sifat 
lebih lentur dan lemas. Hal ini dikarenakan seratnya lebih rendah 
yang diperoleh dari perbandingan eceng gondok dan pelepah 
pisang 40 : 40 ditambah lagi dengan Clotalaria juncea dan daun 
paitan 10 : 10 yang merupakan tanaman pupuk hijau sebagai 
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sumber bahan organik sehingga menyebabkan pita tanam 
tersebut kaya akan kandungan bahan organik dibalik sifatnya yang 
lentur dan lemas. 

Kadar air pada pita tanam organik 4 kombinasi sebesar 
13.15%. Pengukuran kadar air dilakukan langsung pada sampel 
tanpa pemberian air, karena kadar air cukup rendah maka dapat 
memperpanjang masa simpan produk. Kenampakan pita tanam 
organik dengan 4 kombinasi berwarna hijau. Hal ini dikarenakan 
penambahan daun paitan dan Clotalaria juncea yang kaya akan 
zat hijau daunnya.  

Kadar air yang dihasilkan pita tanam organik 2 kombinasi 
sebesar 9.98% jauh lebih kecil dibandingkan dengan pita tanam 
organik 4 kombinasi sebesar 13.15%. Hal ini diduga disebabkan 
karena perbedaan kombinasi bahan baku yang memungkinkan 
adanya perbedaan kadar air yang terkandung dalam pita tanam 
organik. Pita tanam organik 2 kombinasi ini hanya menggunakan 
eceng gondok dan pelepah pisang dalam pembuatannya, dimana 
kadungan air untuk bahan eceng gondok sebesar 92.0% 
(Sembiring dan Tarigan, 1985) dan pelepah pisang sebesar 
92.50% (Munadjim, 1983) merupakan angka yang cukup besar 
namun setelah dilakukan pengolahan bahan sampai pada proses 
pengeringan kandungan kadar air menurun drastis. Hal ini diduga 
dikarenakan tidak adanya campuran bahan lain yang mampu 
menyimpan kadar air, sehingga menyebabkan kadar air pada pita 
tanam organik rendah. 

 

 Gaya tarik pita tanam organik pada sampel 2 kombinasi 
yaitu pelepah pisang dan eceng gondok sebesar 4.93 kgcm-2 lebih 
tinggi dibandingkan dengan pita tanam organik 4 kombinasi. Hal 
tersebut disebabkan karena bahan baku yang digunakan hanya 
pelepah pisang dan eceng gondok yang mempunyai serat jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan daun paitan dan Clotalaria 
juncea. Selain itu perbandingan untuk pita tanam organik 2 
kombinasi ini yaitu eceng gondok dan pelepah pisang lebih besar 
yaitu 60 : 40 sehingga serat yang dihasilkan jauh lebih besar 
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dibandingkan dengan pita tanam organik 4 kombinasi sehingga 
mempunyai sifat lebih keras dan mempunyai warna kecoklatan.  

Pita tanam organik desain terbuka yaitu pita tanam organik 
dibuat 2 lapis dengan terdapat bukaan (lubang) diatasnya. Pada 
pita tanam dengan lebar 4 cm, panjang 80 cm, dan ketebalan 0.5 
cm dibuat desain bukaan diatasnya dengan ukuran panjang 2 cm, 
lebar 2 cm. Desain bukaan seperti gambar 6 dibawah ini : 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pita Tanam Organik Desain Terbuka 

 Kelebihan dari desain terbuka ini antara lain mengurangi 
hambatan mekanik yang disebabkan oleh pita tanam organik saat 
berkecambah sehingga perkecambahan berlangsung dengan baik. 
Selain itu, diduga  Kadar CO2 dan sinar matahari tersedia lebih 
banyak pada tanaman padi sehingga pertumbuhannya lebih baik 
(Djoyowasito, 2009). Tanaman padi dapat tumbuh dengan baik 
(tidak keluar dari pita tanam organik atau dapat menembus 
sempurna) sehingga kemungkinan tanaman padi rusak lebih 
sedikit. 

Pita tanam organik desain tertutup yaitu pita tanam organik 
dibuat 2 lapis dengan tanpa bukaan (lubang) diatasnya. Pada pita 
tanam dengan lebar 5 cm, panjang 80 cm, dan ketebalan 0.5 cm 
dengan desain seperti gambar 7 dibawah ini: 
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Gambar 7. Pita Tanam Organik Desain Tertutup 

 

Pita tanam organik desain tertutup benih padi dapat 
dipastikan tidak berpindah secara acak walaupun terkena percikan 
air hujan. Namun pada penerapannya pada lahan ditemukan 
banyak kendala dalam aplikasinya diantaranya tanaman padi 
tumbuh roboh karena tidak dapat menembus pita tanam organik 
secara sempurna. Pada proses perkecambahan dan pertumbuhan 
tinggi tanaman lebih lambat dikarenakan hambatan mekanis yang 
disebabkan pita tanam organik lebih besar dibandingkan dengan 
desain terbuka, selain itu diduga CO2 dan sinar matahari yang 
dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan terhambat oleh pita 
tanam organik. Sehingga tanaman padi tidak dapat tumbuh secara 
optimal (Djoyowasito, 2009). 

 

4.2 Pengaruh Penggunaan Pita Tanam Organik Terhadap 
Pertumbuhan Benih Padi 

 
Benih padi yang digunakan pada penelitian ini adalah benih 

padi sawah varietas inpari sidenuk dikarenakan merupakan salah 
satu varietas bibit unggul. Varietas padi ini memiliki warna daun 
dan batang hijau, bentuk gabah ramping berwarna kuning bersih 
dan tahan terhadap wereng. Pengamatan yang dilakukan dalam 
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penelitian ini meliputi daya dan kecepatan berkecambah, berat 
basah dan kering tanaman serta akar, kadar air tanah, tinggi 
tanaman padi, banyaknya volume air yang ditambahkan dan 
efisiensi penggunaan air. Lebih jelasnya dapat dilihat pada sub 
bab berikut: 

 
 

4.2.1 Perkecambahan Tanaman Padi 
 

Pengukuran perkecambahan tanaman dilakukan dengan 
menghitung secara manual jumlah tanaman padi yang 
berkecambah pada setiap bak. Pengukuran dilakukan mulai hari 
kedua sampai hari ketujuh dengan 3 kali ulangan. Pada penelitian 
ini, rerata perkecambahan tanaman padi yang dihasilkan berkisar 
antara 4 sampai 16 biji. Hasil analisa ragam (Lampiran 1) 
menunjukkan bahwa F hitung perlakuan desain terbuka lebih besar 
daripada F tabel 5% yang menyatakan bahwa perlakuan 
berpengaruh nyata, sedangkan interaksi antara kedua perlakuan 
tidak berbeda nyata terhadap perkecambahan tanaman padi. 
Rerata perkecambahan tanaman padi hasil uji BNT disajikan 
dalam Tabel 7. Data lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1. 

 
 
Tabel 7. Rerata Perkecambahan Tanaman Padi (Biji) Akibat 

Perlakuan Desain Pita Tanam Organik 

 Desain Pita Tanam 
Organik 

Rerata 
Perkecambahan 

(Biji) 

BNT 5% 

Desain Tertutup 8.867 a      2,602 

Desain Terbuka 14.467 b 

Keterangan : nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang sama 
menyatakan tidak berbeda nyata 

 

 
Tabel 7 menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan 

peningkatan perkecambahan tanaman padi akibat adanya 
pengaruh desain pita tanam organik. Termasuk pada selang waktu 
penambahan air didapat notasi yang meningkat untuk setiap 
perlakuan. Hal ini dikarenakan pada desain tertutup terdapat 
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hambatan dari luar yang disebabkan oleh pita tanam organik, 
sedang pada desain terbuka besarnya hambatan lebih kecil 
dibandingkan desain tertutup dikarenakan adanya bukaan 
diatasnya. Pengaruh perlakuan desain pita tanam organik dan 
selang waktu pemberian air terhadap perkecambahan tanaman 
padi dapat dilihat dalam Gambar 9. 

 
 

Gambar 9. Grafik Perkecambahan Tanaman Padi 
 

 Gambar 9 menampilkan pertambahan perkecambahan 
tanaman padi pada kedua jenis desain pita tanam organik dari hari 
ke-0 sampai hari ke-7. Pada setiap kali pengamatan, 
perkecambahan tanaman padi mengalami banyak peningkatan 
terutama pada pita tanam organik desain terbuka pada perlakuan. 
Hal ini dikarenakan hambatan mekanik yang disebabkan oleh pita 
tanam organik saat berkecambah lebih kecil dibandingkan pada 
desain tertutup.  
 Pada gambar diatas juga terlihat bahwa tanaman padi 
tanpa menggunakan pita tanam organik (kontrol) mengalami 
perkecambahan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan 
pita tanam organik. Hal ini diduga karena benih padi tanpa 
menggunakan pita tanam organik (kontrol) tidak mendapat 
hambatan mekanik dari luar, sedangkan yang menggunakan pita 
tanam organik mendapatkan hambatan dari luar yang disebabkan 
oleh pita tanam organik itu sendiri, sehingga perkecambahannya 
sedikit terhambat. Namun, pada saat diairi pada kontrol posisi dari 
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benih padi berubah menjadi acak atau tidak teratur. Beda halnya 
dengan menggunakan pita tanam organik pada saat diairi tetap 
teratur dan tetap pada tempatnya (didalam pita tanam organik). 
Selain itu, pada hari ke-4 pita tanam organik sudah mulai lapuk 
dan dapat ditembus dengan baik oleh benih padi terutama pada 
perlakuan selang waktu pemberian air 2 hari dengan desain 
terbuka menunjukkan hasil perkecambahan tertinggi (16 biji). 
Sedangkan hasil terendah (6 biji) pada perlakuan yaitu pada 
selang waktu pemberian air 5 hari dengan desain tertutup. Hal ini 
dikarenakan kondisi tanah dan pita tanam organik yang cukup 
kering sehingga benih padi kekurangan air dan tidak dapat tumbuh 
optimal. 

Dari data pengukuran diatas dihitung pula daya 
perkecambahan benih padi. Hasil perhitungan daya 
perkecambahan benih padi dapat dilihat pada gambar 9. Daya 
perkecambahan benih padi didapat dengan menghitung jumlah biji 
yang berkecambah dibagi dengan jumlah biji yang dikecambahkan 
dikali 100%. Histogram hubungan antara perlakuan desain pita 
tanam organik dengan daya perkecambahan benih padi dapat 
dilihat pada gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Histogram Daya Perkecambahan Benih Padi 

 

 Berdasarkan gambar 9 dapat diketahui pula bahwa daya 
perkecambahan benih padi pada pita tanam organik desain 
terbuka lebih besar dibandingkan dengan pita tanam organik 
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desain tertutup terutama pada kontrol cenderung lebih tinggi 
daripada perlakuan lainnya. Hal tersebut diduga dikarenakan pada 
kontrol tidak terdapat hambatan mekanik dari luar, sedangkan 
pada perlakuan yang menggunakan pita tanam organik terdapat 
hambatan mekanik yang disebabkan oleh pita tanam organik itu 
sendiri saat benih padi mulai berkecambah. Pada gambar 9 dapat 
diketahui bahwa nilai tertinggi terdapat pada kontrol dan perlakuan 
desain terbuka dengan selang waktu pemberian air 2 hari dan 4 
hari yaitu sebesar 100%. Nilai terkecil terdapat pada perlakuan 
desain tertutup dengan selang waktu pemberian air 5 hari (D1S5) 
yaitu sebesar 35.42%. Hal ini diduga karena pada perlakuan D1S5 
mempunyai kadar air yang rendah yaitu sebesar 40.03% pada 
kedalaman 2.5 cm dan 53.06% pada kedalaman 5 cm sehingga 
pita tanam organik mengering, keras, dan mulai menggulung. 
Error bar yang terdapat pada gambar tersebut menggunakan 
standart deviasi dengan tiga kali ulangan bahwa nilai standart 
tersebut menunjukkan kekonsistenan sehingga dapat dilihat nilai 
paling konsisten terdapat pada perlakuan D2S2 dan D2S3. 

 

4.2.2 Tinggi Tanaman Padi  
 

Tinggi tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering 
diamati baik sebagai indikator pertumbuhan maupun sebagai 
parameter yang digunakan untuk mengukur pengaruh lingkungan 
atau perlakuan yang diterapkan. Pengukuran tinggi tanaman ini 
dilakukan tanpa merusak tanaman. Pengukuran tinggi tanaman 
dilakukan dengan menggunakan penggaris. Tinggi tanaman diukur 
secara tegak lurus mulai dari batang utama tepat diatas tanah 
sampai pada ujung tanaman padi. Pengukuran dilakukan setiap 5 
hari sekali dengan 3 kali ulangan. Pengamatan pertumbuhan 
tanaman padi bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
pita tanam organik dengan desain terbuka dan desain tertutup 
serta perlakuan 5 macam selang waktu pemberian air terhadap 
pertumbuhan bibit tanaman padi dibandingkan dengan tanpa 
menggunakan pita tanam organik sebagai kontrol. Pengukuran 
tinggi tanaman dilakukan selama 27 hari yaitu pada hari ke-0 
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sampai hari ke-27 dengan jeda tiap pengamatan 5 hari. Hasil 
pengukuran tinggi tanaman ditunjukkan pada gambar 10. 

 
 

Gambar 10. Grafik Tinggi Tanaman Padi 
 

Gambar 10 menunjukkan pertambahan tinggi tanaman 
pada setiap kali pengamatan mulai dari hari ke-0 yang merupakan 
data awal pengamatan sampai pada hari ke-25 ketika pita tanam 
organik mulai terdekomposisi. Pada kedua desain pita tanam 
organik pertambahan tinggi yang paling signifikan terjadi pada hari 
ke-21 data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 11. 
Pertambahan tinggi tanaman yang signifikan ini terjadi karena 
tanaman memiliki ruang gerak luas pada lahan terutama bagi akar 
untuk menyerap unsur hara dalam tanah, serta pada pita tanam 
organik desain terbuka hambatan mekanis pada benih padi saat 
berkecambah lebih sedikit. Selain itu diduga dengan selang waktu 
pemberian air 2 hari, air tercukupi dengan baik sesuai kebutuhan 
tanaman padi sehingga benih padi dapat melakukan proses 
metabolisme dengan baik. 

Pada semua perlakuan tampak bahwa pada desain 
tertutup cenderung memiliki pertambahan tinggi yang lebih kecil 
daripada pita tanam organik desain terbuka. Hal ini diduga karena 
hambatan mekanis yang disebabkan oleh pita tanam organik saat 
berkecambah pada desain tertutup cukup besar, rongga udara dan 
sinar matahari tersedia lebih kecil sehingga pertumbuhannya 
lambat. 
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Dari data pengukuran diatas dihitung pula laju 
pertumbuhan tinggi tanaman. Hasil perhitungan laju pertumbuhan 
tinggi tanaman dapat dilihat pada gambar 11. Laju pertumbuhan 
tinggi tanaman didapat dengan menghitung selisih tinggi tanaman 
pada akhir pengamatan dengan tinggi tanaman pada awal 
pengamatan dibagi waktu pengamatan. Histogram hubungan 
antara perlakuan desain pita tanam organik dengan laju 
pertumbuhan dapat dilihat pada gambar 11. 

 

 

Gambar 11. Hubungan Perlakuan dengan Laju Pertumbuhan Tinggi 
Tanaman 

 

Berdasarkan gambar 11 dapat diketahui bahwa laju 
pertumbuhan tinggi tanaman pada pita tanam organik desain 
terbuka lebih besar dibandingkan dengan pita tanam organik 
desain tertutup. Pada setiap perlakuan memiliki laju pertumbuhan 
tinggi tanaman yang berbeda, hal ini terlihat dari grafik batang 
pada setiap warna atau setiap perlakuan. Dari histogram 
perlakuan desain pita tanam organik di atas dapat diketahui bahwa 
pita tanam organik desain terbuka memiliki laju pertambahan tinggi 
yang lebih besar terutama pada selang waktu pemberian air 
selama 2 hari sekali, hal ini disebabkan karena air yang 
dibutuhkan oleh tanaman tercukupi dengan baik. Air berperan 
penting dalam proses fotosintesis dan menjaga kelembaban 
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tanah. Kandungan air dalam tanah mempengaruhi kelarutan unsur 
hara dan menjaga suhu tanah. Tanaman menyerap unsur hara 
dari media tempat hidupnya, yaitu dari tanah ataupun dari air. 
Unsur hara merupakan salah satu penentu pertumbuhan suatu 
tanaman baik atau tidaknya tumbuhan berkembangbiak. Sehingga 
dengan tercukupinya kebutuhan air pada tanaman maka 
pertumbuhan berlangsung dengan baik dan lebih cepat. Selain itu, 
karena pada selang waku pemberian air 3 hari, 4 hari dan 5 hari 
pita tanam organik mulai mengering, keras dan menggulung 
sehingga sulit ditembus oleh benih padi yang menyebabkan 
pertumbuhan tanaman padi keluar dari pita tanam organik (tumbuh 
menyamping) yang menyebabkan tanaman padi tampak roboh 
gambar lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 12. Hal ini diduga 
disebabkan karena kadar air yang menurun. Semakin lama selang 
waktu pemberian air, semakin kecil kadar air yang terkandung 
pada pita tanam organik dan tanah. 

Pada benih padi tanpa menggunakan pita tanam organik 
(kontrol) menunjukkan hasil lebih tinggi daripada perlakuan. Hal ini 
dikarenakan pada awal perkecambahan pada kontrol tumbuh lebih 
cepat dibandingkan dengan menggunakan pita tanam organik, 
sehingga pertumbuhan tinggi tanaman juga terdapat selisih 
dimana kontrol diperoleh hasil lebih tinggi daripada perlakuan 
(menggunakan pita tanam organik). Hal ini diduga karena pada 
waktu masa perkecambahan terdapat hambatan mekanik yang 
disebabkan oleh pita tanam organik. Selain itu pada desain 
tertutup sebagian benih padi tidak dapat menembus pita tanam 
organik secara sempurna (tumbuh menyamping dan tampak 
roboh) sehingga dianggap tidak tumbuh dan tidak dihitung tinggi 
tanamannya. 

Hasil uji desain pita tanam organik  (Lampiran 2) terhadap 
tinggi tanaman, menunjukkan bahwa F hitung perlakuan desain 
pita tanam organik lebih besar daripada F tabel 5% yang berari 
bahwa perlakuan desain pita tanam organik berpengaruh nyata 
dan F hitung selang waktu pemberian air lebih kecil daripada F 
tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan selang waktu pemberian 
air tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman.  
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Hasil rerata tinggi tanaman pada kedua desain pita tanam 
organik dan kontrol dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

 

Gambar 12. Histogram Rerata Tinggi Tanaman Padi 

 

Berdasarkan gambar 12 menunjukkan perbandingan rerata 
tinggi tanaman antara pita tanam organik desain terbuka, desain 
tertutup dan kontrol (tanpa pita tanam organik). Pada setiap 
perlakuan memiliki rerata tinggi tanaman yang berbeda, hal ini 
terlihat dari grafik batang pada setiap warna atau setiap jenis 
desain saling memiliki selisih. Dari grafik di atas dapat diketahui 
bahwa desain terbuka memiliki rerata tinggi tanaman lebih besar 
dibandingkan dengan desain tertutup. Pada perlakuan S2D2 
memiliki nilai rerata tinggi tanaman paling tinggi daripada 
perlakuan lainnya sebesar 38.66 cm. Hal ini disebabkan karena 
desain yang digunakan pita tanam organik terbuka sehingga 
hambatan mekanik dari pita tanam organik lebih kecil 
dibandingkan dengan pita tanam organik desain tertutup. Selain itu 
kebutuhan air tercukupi dengan baik. Error bar yang terdapat pada 
gambar tersebut menggunakan standart deviasi dengan tiga kali 
ulangan, bahwa nilai standart tersebut menunjukkan 
kekonsistenan sehingga dapat dilihat nilai paling konsisten pada 
perlakuan D2S2 yang juga menunjukkan rerata tinggi tanaman 
paling tinggi dengan nilai standart deviasi sebesar 0.67. 
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Perbandingan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Djojowasito, dkk (2009) telah melakukan penelitian pita tanam 
organik satu lapis dengan menambahkan pupuk ZA dan urea. 
Hasil yang didapat untuk tinggi tanaman minggu ke-7 pada 
penambahan pupuk ZA dan urea masing-masing sebesar 24.716 
cm dan 21.796 cm. Pada penelitian pembanding ini penambahan 
pupuk ZA lebih besar daripada penambahan pupuk urea, hal ini 
dikarenakan bahan dengan serat penghancur pupuk ZA lebih 
cepat terdekomposisi daripada urea, sehingga tanaman padi lebih 
mudah menembus pita. Sehingga pada penelitian pita tanam 
organik dua lapis dan tanpa penambahan bahan pemecah serat 
(pupuk ZA maupun urea) jauh lebih baik dibandingkan dengan pita 
tanam organik satu lapis. Hasil yang didapat untuk tinggi tanaman 
pada minggu ke-5 sudah mencapai 28.63 cm desain tertutup dan 
36.76 cm desain terbuka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
pita tanam organik satu lapis pada minggu ke-7 masih mencapai 
24.716 cm pada penambahan pupuk ZA dan 21.796 cm pada 
penambahan urea. 

Perbandingan kedua dengan penelitian yang dilakukan 
Yetti dan Ardian (2010) yang melakukan penelitian pengaruh 
penggunaan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produksi padi 
sawah (Oryza sativa L.) varitas IR 42 dengan metode SRI (System 
Of Rice Intensification) diperoleh hasil rerata tinggi tanaman pada 
tanaman padi umur 12 minggu pada jarak tanam 25 x 25 cm 
sebesar 117.93 cm, pada jarak 30 x 30 cm sebesar 114.56 cm, 
pada jarak 35 x 35 cm sebesar 114.76 cm, dan pada jarak 40 x 40 
cm sebesar 114.26. Pada penelitian ini perlakuan berbagai jarak 
tanam menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata terhadap 
pertumbuhan tinggi tanaman. Hal ini disebabkan walaupun jarak 
yang dipakai berbeda, tanaman tetap dapat melakukan proses 
metabolisme dengan baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan 
tanaman. Pada penelitian pembanding kedua ini juga dapat dilihat 
bahwa pada penelitian pengaruh jarak tanam tanpa menggunakan 
pita tanam organik lebih baik dibandingkan dengan penelitian 
menggunakan pita tanam organik. Hasil yang didapat untuk tinggi 
tanaman perlakuan pita tanam organik pada minggu ke-5 
mencapai 28.63 cm desain tertutup dan 36.76 cm desain terbuka. 
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Selain itu juga disebabkan karena perbedaan varietas padi yang 
digunakan. 

Perbandingan ketiga yaitu dengan penelitian yang 
dilakukan oleh  Akhgari dan Kaviani (2011) yang melakukan 
penelitian penanaman benih padi secara transplanting. Pada umur 
padi mencapai 137 hari tinggi tanaman padi mencapai 147.33 cm 
untuk varietas padi gogo. Namun, sistem tanam padi secara  
transplanting memerlukan jumlah air dan tenaga yang besar. 

 

4.2.3 Berat Kering dan Berat Basah Akar 
 

 Akar merupakan bagian dari tanaman yang biasanya tidak 
tampak, tetapi merupakan komponen yang penting bagi tanaman 
terutama dalam hal fungsinya yaitu menyediakan unsur hara dan 
air yang diperlukan dalam metabolisme tanaman. Pengukuran 
parameter berat kering dan berat basah akar bertujuan untuk 
mengetahui apakah akar sudah tumbuh dengan baik sehingga 
tanaman diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan pada 
saat menggunakan pita tanam organik sebagai media 
tanamannya. Pengukuran berat kering dan berat basah akar 
dilakukan menggunakan timbangan digital.  

Hasil uji desain pita tanam organik  (Lampiran 5) terhadap 
berat basah akar, menunjukkan bahwa F hitung perlakuan desain 
pita tanam organik lebih besar daripada F tabel 5% yang berarti 
bahwa perlakuan desain pita tanam organik berpengaruh nyata 
dan F hitung selang waktu pemberian air lebih kecil daripada F 
tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan selang waktu pemberian 
air tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman.  

Hasil rerata berat basah akar pada kedua desain pita tanam 
organik dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Histogram Rerata Berat Basah Akar  

Gambar 13 menunjukkan berat basah tanaman padi 
terendah (0.58 gram) pada perlakuan desain tertutup dengan 
selang waktu pemberian air 1 hari. Hal ini diduga karena pada 
selang waktu pemberian air 1 hari menyebabkan air cukup banyak 
dan ditambah lagi desain pita taman organik yang tertutup 
menyebabkan air sulit terserap oleh tanah dan tanaman sehingga 
akar tidak dapat tumbuh dengan baik. Nilai berat basah tanaman 
padi tertinggi (3.27 gram) terdapat pada perlakuan desain terbuka 
pada selang waktu pemberian air 2 hari (D2S2). Hal ini 
disebabkan karena pada perlakuan S2D2 diperoleh hasil daya 
perkecambahan tanaman padi mencapai 100%, selain itu juga 
tinggi tanaman diperoleh hasil tertinggi yaitu sebesar 38.66 cm. 
Sehingga dapat dikatakan tinggi tanaman berpengaruh terhadap 
berat basah akar.  Pada gambar 13 dapat dilihat kontrol 
mempunyai nilai barat basah akar cenderung lebih rendah 
daripada menggunakan pita tanam organik. Hal ini diduga 
dikarenakan kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh akar tidak 
dapat terpenuhi dengan baik dan dengan adanya pita tanam 
organik pada perlakuan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi akar 
sehingga akar dapat tumbuh dengan optimal. Data kontrol lebih 
rinci dapat dilihat pada Lampiran 10. Error bar yang terdapat pada 
gambar tersebut menggunakan standart deviasi dengan tiga kali 
ulangan bahwa nilai standart tersebut menunjukkan kekonsistenan 
sehingga dapat dilihat nilai paling konsisten pada perlakuan D1S1 
walaupun pada nilai berat basah akar menunjukkan nilai paling 
rendah. 
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Hasil uji desain pita tanam organik (Lampiran 6) terhadap 
berat kering akar, menunjukkan bahwa F hitung perlakuan desain 
pita tanam organik lebih besar daripada F tabel 5% yang berari 
bahwa perlakuan desain pita tanam organik berpengaruh nyata 
terhadap tinggi tanaman dan F hitung selang waktu pemberian air 
lebih kecil daripada F tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan 
selang waktu pemberian air tidak berpengaruh nyata terhadap 
tinggi tanaman. 

Hasil rerata berat kering akar pada kedua desain pita 
tanam organik dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 

Gambar 14. Histogram Rerata Berat Kering Akar  

Berdasarkan 14 dapat diketahui bahwa pada perlakuan 
selang waktu pemberian air 1 hari memiliki nilai perbandingan 
yang cukup besar. Hal ini diduga dikarenakan pada selang waktu 
pemberian air 1 hari, volume air terlalu berlebihan dan kurang 
terserap oleh tanah dan akar sehingga menyebabkan genangan 
dan akar tidak dapat tumbuh optimal. Nilai berat kering akar 
tertinggi terdapat pada perlakuan desain terbuka, selang waktu 
pemberian air 2 hari (D2S2) sebesar 0.83 gram dan nilai terkecil 
terdapat pada perlakuan desain tertutup selang waktu pemberian 
air 1 hari sebesar 0.1 gram. Hal ini diduga dikarenakan pada 
desain terbuka perlakuan selang waktu pemberian air 2 hari air 
dapat terpenuhi dengan baik (tidak terlalu berlebihan dan tidak 
kurang) atau kadar air yang terkandung didalam tanah tercukupi 
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dengan baik. Pada kontrol mempunyai nilai berat kering akar 
cenderung lebih rendah dari pada perlakuan lainya hal ini diduga 
dikarenakan pita tanam organik mampu menyediakan bahan 
organik yang dibutuhkan oleh akar sehingga akar dapat tumbuh 
dengan baik. Sedangkan pada kontrol tidak menggunakan pita 
tanam organik. 

Pada gambar 13 dan 14 juga menunjukkan bahwa 
perlakuan mempengaruhi berat basah dan berat kering akar, 
secara umum perlakuan S2D2 memiliki nilai rerata berat basah 
dan berat kering akar yang lebih tinggi daripada pada perlakuan 
lainnya. Hal ini disebabkan karena desain pita tanam organik 
terbuka dan pada selang waktu pemberian air 2 hari dinilai paling 
ideal untuk pertumbuhan akar tanaman. Selain itu pada selang 
waktu pemberian air 2 hari kondisi pita tanam organik tidak terlalu 
kering dan tidak terlalu basah sehingga pita tanam organik dapat 
ditimbus dengan baik dan tanaman padi tumbuh pun dengan baik. 
Error bar yang terdapat pada gambar tersebut menggunakan 
standart deviasi dengan tiga kali ulangan bahwa nilai standart 
tersebut menunjukkan kekonsistenan sehingga dapat dilihat nilai 
paling konsisten pada perlakuan D1S2 sedangkan pada perlakuan 
D2S2 yang memiliki nilai berat kering akar paling tinggi memiliki 
nilai kekonsistenan paling rendah dengan standart deviasi sebesar 
0.268. 

 

4.2.4 Berat Kering dan Berat Basah Tanaman Padi 
 

Hasil uji desain pita tanam organik (Lampiran 3) terhadap 
berat basah tanaman, menunjukkan bahwa F hitung perlakuan 
desain pita tanam organik lebih besar daripada F tabel 5% yang 
berarti bahwa perlakuan desain pita tanam organik berpengaruh 
nyata dan F hitung selang waktu pemberian air lebih kecil daripada 
F tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan selang waktu pemberian 
air tidak berpengaruh nyata terhadap berat basah tanaman padi. 
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Histogram yang menunjukkan adanya pengaruh kombinasi 
perlakuan desain pita tanam organik dengan selang waktu 
pemberian air terhadap berat basah tanaman padi disajikan dalam 
Gambar 15. 

 
 

 
.Gambar 15. Histogram Rerata Berat Basah Tanaman Padi 

 

Gambar 15 menunjukkan berat basah tanaman padi 
mempunyai kecenderungan naik dengan semakin lamanya selang 
waktu pemberian air pada perlakuan desain terbuka. Berat basah 
tanaman padi paling rendah (0.55 gram) terdapat pada desain 
tertutup dengan selang waktu pemberian air 1 hari, sedangkan 
berat basah tanaman tertinggi (3.83 gram) ada pada sampel 
tanaman padi dengan pita tanam organik desain terbuka dan 
selang waktu pemberian air 4 hari. Hasil analisis ragam terdapat 
perbedaan yang nyata antara desain pita tanam organik terhadap 
berat basah tanaman padi. Pada histogram kombinasi perlakuan 
desain pita tanam organik, dapat dilihat bahwa semakin lama 
selang waktu pemberian air pada desain terbuka, nilai berat basah 
tanaman padi cenderung semakin tinggi. Hal tersebut diduga 
dikarenakan dengan selang waktu pemberian air yang semakin 
lama pita tanam organik tetap dapat menjaga kelembaban tanah, 
sehingga jumlah air tercukupi dengan baik dan tanaman dapat 
tumbuh dengan baik. Selain itu dengan desainnya yang terbuka air 
dan sinar matahari dapat terserap dengan baik oleh tanaman. 
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Error bar yang terdapat pada gambar tersebut menggunakan 
standart deviasi dengan tiga kali ulangan bahwa nilai standart 
tersebut menunjukkan kekonsistenan sehingga dapat dilihat nilai 
paling konsisten pada perlakuan D2S4 yang juga merupakan nilai 
paling tinggi untuk rerata berat basah tanaman padi sebesar 3.83 
gram dengan nilai standart deviasi sebesar 0.096. 

Sedangkan hasil uji desain pita tanam organik (Lampiran 4) 
terhadap berat kering tanaman padi, menunjukkan bahwa F hitung 
perlakuan selang waktu pemberian air lebih kecil daripada F tabel 
5% yang berarti bahwa perlakuan selang waktu pemberian air 
berpengaruh tidak nyata terhadap berat kering tanaman padi dan 
F hitung desain pita tanam organik lebih besar daripada F tabel 
5% yang berarti bahwa perlakuan desain pita tanam organik 
berpengaruh nyata terhadap berat kering tanaman padi. 

Histogram yang menunjukkan adanya pengaruh 
kombinasi perlakuan desain pita tanam organik dengan selang 
waktu pemberian air terhadap berat kering tanaman padi disajikan 
dalam Gambar 16. 

 
 

 
 

Gambar 16. Histogram Rerata Berat Kering Tanaman Padi 
 

Gambar 16 menunjukkan nilai rerata berat kering berkisar 
antara 0.1 gram sampai 0.73 gram dan bisa dikatakan bahwa 
berat kering tamanan terhadap desain pita tanam organik dan 
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selang waktu pemberian air relatif merata untuk desain terbuka. 
Hal ini disebabkan karena pada desain terbuka benih padi dapat 
menembus pita tanam organik dengan baik, sehingga dapat 
tumbuh dengan baik dan dengan adanya pita tanam organik 
kebutuhan bahan organik dapat terpenuhi. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa keuntungan menggunakan pita tanam 
organik desain terbuka adalah tanaman padi dapat menembus 
dan tumbuh dengan baik, nilai berat kering akar dan berat kering 
tanaman padi lebih tinggi daripada perlakuan lainnya (pita tanam 
organik desain tertutup). Error bar yang terdapat pada gambar 
tersebut menggunakan standart deviasi dengan tiga kali ulangan 
bahwa nilai standart tersebut menunjukkan kekonsistenan 
sehingga dapat dilihat nilai paling konsisten pada perlakuan D2S4 
dengan nilai standart deviasi sebesar 0.012 yang juga merupakan 
nilai paling tinggi untuk rerata berat kering tanaman padi sebesar 
0.73 gram. 

Dari data pengukuran diatas dihitung pula efisiensi 
penggunaan air. Hasil perhitungan efisiensi penggunaan air dapat 
dilihat pada gambar 17. Efisiensi penggunaan air didapat dengan 
menghitung jumlah berat kering akar dan berat kering tanaman 
padi dibagi dengan jumlah volume air yang ditambahkan. 
Histogram yang menunjukkan adanya pengaruh kombinasi 
perlakuan desain pita tanam organik dengan selang waktu 
pemberian air terhadap efisiensi penggunaan air disajikan dalam 
Gambar 17. 

 

Gambar 17. Histogram Efisiensi Penggunaan Air 
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 Gambar 17 menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan air 
selama massa vegetatif (27 hari) terhadap pertumbuhan tanaman 
padi. Pada histogram kombinasi perlakuan desain pita tanam 
organik dengan selang waktu pemberian air, dapat dilihat bahwa 
semakin lama selang waktu pemberian air maka efisiensi 
penggunaan airnya cenderung semakin tinggi. Efisiensi 
penggunaan air paling rendah (0.06 g/L) terdapat pada tanaman 
padi dengan desain pita tanam organik tertutup dan selang waktu 
pemberian air 1 hari (D1S1), sedangkan efisiensi penggunaan air  
tertinggi (0.482 g/L) ada pada sampel tanaman padi dengan 
desain pita tanam organik terbuka dan selang waktu pemberian air 
5 hari (D2S5). Error bar yang terdapat pada gambar tersebut 
menggunakan standart deviasi dengan tiga kali ulangan, bahwa 
nilai standart tersebut menunjukkan kekonsistenan sehingga dapat 
dilihat nilai paling konsisten pada perlakuan D2S4 dengan nilai 
standart deviasi sebesar 0.017. 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 8)  menunjukkan bahwa 
antara perlakuan desain pita tanam dan selang waktu pemberian 
air terhadap efisiensi penggunaan air, F hitung perlakuan lebih 
besar daripada F tabel 5% yang berarti bahwa interaksi perlakuan 
selang waktu pemberian air dan desain pita tanam organik 
berpengaruh nyata, F hitung desain pita tanam organik lebih besar 
daripada F tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan desain pita 
tanam organik berpengaruh nyata terhadap efisieansi penggunaan 
air dan F hitung selang waktu pemberian air lebih besar daripada 
F tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan selang waktu pemberian 
air juga berpengaruh nyata terhadap efisieansi penggunaan air. 

 

4.2.5 Volume Air  
 

 Titik pengukuran penambahan volume air adalah tinggi air 
pada selang yang terdapat disetiap bak setinggi dengan tinggi 
tanah (macak-macak/tanpa adanya genangan). Pengukuran 
volume air dilakukan dengan menggunakan gelas ukur dan sesuai 
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dengan selang waktu yang ditentukan yaitu selang waktu 1 hari, 2 
hari, 3 hari, 4 hari dan 5 hari dengan 3 kali ulangan. 

Hasil uji pengaruh perlakuan desain pita tanam organik dan 
selang waktu pemberian air (Lampiran 7) terhadap volume air, 
menunjukkan bahwa F hitung perlakuan selang waktu pemberian 
air lebih besar daripada F tabel 5% yang berarti bahwa perlakuan 
selang waktu pemberian air berpengaruh nyata dan F hitung 
desain pita tanam organik lebih kecil daripada F tabel 5% yang 
berarti bahwa perlakuan desain pita tanam organik tidak 
berpengaruh nyata terhadap volume air yang ditambahkan. 
Histogram yang menunjukkan adanya pengaruh kombinasi 
perlakuan desain pita tanam organik dengan selang waktu 
pemberian air terhadap volume air yang ditambahkan disajikan 
dalam Gambar 18. 

 

 

Gambar 18. Histogram Rerata Volume Air yang Ditambahkan 

 

 Pada gambar 18 diatas dapat diketahui bahwa antara 
desain tertutup dan terbuka pada pita tanam organik tidak terdapat 
perbedaan yang nyata terhadap volume air yang ditambahkan. Hal 
ini dikarenakan semua faktor yang dikenakan sama, yaitu jenis 
tanah (mediteran dengan tekstur lempung berpasir), komposisi 
pita tanam organik, luas bak tanam (50x70 cm). Namun, pada 
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kontrol (tanpa menggunakan pita tanam organik) pada selang 
waktu pemberian air 1 hari mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 
14.06 liter. Hal ini diduga dikarenakan dengan selang waktu 
pemberian air 1 hari, air yang ditambahkan menjadi banyak dan 
langsung terserap oleh tanah tanpa adanya hambatan diatasnya, 
sehingga dibutuhkan air yang cukup banyak untuk menjaga 
kelembaban dan suhu tanah. 

 Pada grafik diatas dapat diketahui pula bahwa pada 
perlakuan pemberian air selang waktu 3 hari baik pada desain 
tertutup maupun desain terbuka merupakan total volume air 
tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Sedangkan 
S2D2 memiliki total volume air yang lebih kecil namun tinggi 
tanaman dan berat akar lebih tinggi dari perlakuan yang lain. Error 
bar yang terdapat pada gambar tersebut menggunakan standart 
deviasi dengan tiga kali ulangan bahwa nilai standart tersebut 
menunjukkan kekonsistenan sehingga dapat dilihat nilai paling 
konsisten pada perlakuan D2S2 dengan nilai standart deviasi 
sebesar 0.189. 

 

4.2.6 Kadar Air   

Pada penelitian ini, pengukuran kadar air tanah dilakukan 
pada dua kedalaman yaitu pada kedalaman 2.5 cm dan 5 cm. 
Pengukuran kadar air dilakukan dengan menggunakan thetaprobe. 
Rerata kadar air tanah yang dihasilkan  pada kedalaman 2.5 cm 
berkisar antara 40.93% sampai 44.00%. Hasil analisa ragam 
(Lampiran 9) menunjukkan bahwa F hitung perlakuan desain pita 
tanam organik lebih kecil daripada F tabel 5% yang menyatakan 
bahwa perlakuan desain pita tanam organik tidak berpengaruh 
nyata terhadap kadar air tanah dan F hitung perlakuan selang 
waktu pemberian air lebih besar daripada F tabel 5% yang 
menyatakan bahwa perlakuan selang waktu pemberian air 
berpengaruh nyata terhadap kadar air tanah, sedangkan interaksi 
antara kedua perlakuan tidak berbeda nyata terhadap kadar air 
tanah. Grafik rerata kadar air tanah disajikan dalam gambar 19.  
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Gambar 19. Histogram Rerata Kadar Air Tanah 

 

Gambar 19 menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan 
penurunan kadar air tanah akibat adanya pengaruh selang waktu 
pemberian air. Selain itu dengan desain pita tanam organik yang 
terbuka didapat nilai yang lebih tinggi daripada desain tertutup 
untuk setiap perlakuan. Pada gambar diatas menunjukkan bahwa 
terjadi kecenderungan penurunan kadar air tanah akibat adanya 
pengaruh selang waktu pemberian air. Selain itu dengan 
menggunakan pita tanam organik didapat nilai yang lebih tinggi 
daripada kontrol. Hal ini dikarenakan proses perpindahan air yang 
terdapat dalam tanah berlapis pita tanam organik diatasnya yaitu 
air mengalami verkolasi (mengalir kedalam tanah), ada yang 
mengalir ke kiri dan ke kanan pita tanam organik, dan ada yang 
mengalami evaporasi (menguap) ke udara dimana proses 
evaporasi ini lebih kecil dari pada proses verkolasi.  Rerata kadar 
air tanah pada kedalaman 2.5 cm paling rendah (40.93%) terdapat 
pada tanah dengan perlakuan pita tanam organik desain tertutup 
dan selang waktu pemberian air 5 hari, sedangkan rerata kadar air 
tertinggi (44.00%) ada pada tanah dengan perlakuan desain pita 
tanam organik terbuka dan selang waktu pemberian air 1 hari. 
Sedangkan, rerata kadar air tanah pada kedalaman 5 cm paling 
rendah (52.80%) terdapat pada tanah dengan perlakuan pita 
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tanam organik desain terbuka dan selang waktu pemberian air 5 
hari, sedangkan rerata kadar air tertinggi (55.39%) ada pada tanah 
dengan perlakuan desain pita tanam organik terbuka dan selang 
waktu pemberian air 1 hari. Walaupun dalam analisis ragam 
terhadap perlakuan desain pita tanam organik tidak berbeda 
nyata, tetapi dari histogram dapat diketahui bahwa kadar air pada 
pita tanam organik desain terbuka lebih besar daripada desain 
tertutup. Selain itu, pada histogram kombinasi perlakuan desain 
pita tanam organik dengan selang waktu pemberian air, dapat 
dilihat bahwa semakin lama selang waktu pemberian air maka 
semakin rendah kadar air dalam tanah dan pada pita tanam 
organik. Error bar yang terdapat pada gambar tersebut 
menggunakan standart deviasi dengan tiga kali ulangan bahwa 
nilai standart tersebut menunjukkan kekonsistenan sehingga dapat 
dilihat nilai paling konsisten pada perlakuan D2S2 baik pada 
kedalaman 2.5 cm dan 5 cm dengan masing-masing nilai standart 
deviasi sebesar 0.18 dan 0.21. 
 

4.3 Efek Penggunaan Pita Tanam Organik Terhadap 
Perkembangan Tanaman 

 

 Pada penelitian ini, hasil pengukuran tiap-tiap parameter 
didapatkan pengaruh penggunaan pita tanam organik desain 
tertutup dan terbuka terhadap pertumbuhan tanaman padi. Salah 
satu acuan yang paling mudah diamati adalah tinggi tanaman dan 
daya perkecambahan padi. Pada dasarnya tiap parameter saling 
berkaitan. Dari hasil pengukuran didapatkan perlakuan D2S2 
sebagai perlakuan paling ideal untuk penanaman padi 
menggunakan pita tanam organik. Perlakuan D2S2 memiliki hasil 
laju pertumbuhan tanaman paling tinggi sebesar 1.39 cm/hari 
dengan tinggi tanaman paling tinggi sebesar 38.66 cm, nilai berat 
basah dan berat kering akar paling tinggi masing-masing sebesar 
3.27 gram dan 0.83 gram, sehingga dapat dikatergorikan tanaman 
padi tumbuh dengan baik. Sedangkan pada perlakuan D1S1 
memiliki tinggi tanaman paling kecil sebesar 23.02 cm dengan laju 
pertumbuhan tinggi tanaman sebesar 0.85 cm/hari, nilai berat 
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basah dan berat kering akar masing-masing sebesar 1.27 gram 
dan 0.24 gram. Data lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 11. 

 Indikator pertumbuhan tanaman yang mudah diamati 
adalah tinggi tanaman, nyatanya tinggi tanaman berhubungan erat 
dengan jumlah akar. Tanaman melakukan proses penyerapan air 
dan memperoleh nutrisi dari tanah melalaui akar, sehingga 
semakin tinggi berat akar maka proses penyerapan semakin baik 
dan pertumbuhan tinggi tanaman pun semakin baik. Selain itu 
dengan menggunakan pita tanam organik, kadar air yang 
terkandung dalam tanah lebih tinggi daripada tanpa menggunakan 
pita tanam organik (kontrol). Sehingga dapat dikatakan pita tanam 
organik ini mampu menjaga kelembaban dan suhu tanah.  

 Pada semua parameter penelitian menggunakan pita 
tanam organik sebagai media pembibitan, pada desain tertutup 
mengalami tingkat pertumbuhan tanaman yang lebih rendah bila 
dibandingkan dengan pita tanam organik desain terbuka. Hal ini 
karena faktor hambatan mekanik yang disebabkan oleh pita tanam 
organik, sehingga banyak tanaman padi yang tumbuh tidak 
sempurna, yaitu tumbuh ditengah-tengah pita tanam organik 
sehingga tanamannya roboh. Hal ini menjadi kelemahan dari pita 
tanam organik desain tertutup. 

Sedangkan kelebihan dari desain terbuka antara lain 
mengurangi hambatan mekanik yang disebabkan oleh pita tanam 
organik saat berkecambah. Selain itu, diduga CO2 dan sinar 
matahari tersedia lebih banyak pada tanaman padi sehingga 
pertumbuhannya lebih baik. Tanaman padi dapat tumbuh dengan 
baik (tidak keluar dari pita tanam organik). Sehingga kemungkinan 
tanaman padi rusak lebih sedikit. Sedangkan sistem tanam benih 
langsung ditemui beberapa kendala atau kelemahan, diantaranya 
benih terletak di atas permukaan tanah sehingga lajur tanaman 
akan berubah menjadi acak karena pukulan air hujan atau terbawa 
air irigasi, bila ditanam di bawah permukaan tanah tanaman akan 
mati karena tidak mampu berkecambah dengan baik dan tanaman 
pengganggu (gulma) tumbuh lebih cepat daripada tanaman 
padinya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Laju pertumbuhan tanaman yang paling baik adalah 
tanaman pada perlakuan D2S2 dengan desain pita tanam 
organik terbuka dan selang waktu pemberian air 2 hari 
sebesar 1.39 cm/hari begitu pula terhadap daya kecambah 
benih padi menunjukkan hasil perkecambahan tertinggi (16 
biji) sebesar 100%. Sedangkan hasil terendah (5 biji) 
dengan daya perkecambahan padi sebesar 35.42% pada 
perlakuan selang waktu pemberian air 5 hari dengan desain 
tertutup (D1S5). 

2. Efektifitas pita tanam organik desain terbuka dari hasil 
pengujian tanaman antara lain mengurangi hambatan 
mekanik yang disebabkan oleh pita tanam organik saat 
berkecambah. Selain itu, diduga CO2 dan sinar matahari 
tersedia lebih banyak pada tanaman padi sehingga 
pertumbuhannya lebih baik. Sedangkan pada desain 
tertutup hambatan mekanik yang disebabkan oleh pita 
tanam organik saat berkecambah cukup besar. Selain itu, 
diduga kandungan CO2 dan sinar matahari tersedia lebih 
sedikit. 

3. Hasil pengujian tanaman menggunakan pita tanam organik 
pada lahan terbukti bahwa tinggi tanaman, berat kering dan 
berat basah akar serta tanaman pada pita tanam organik 
desain terbuka lebih baik dibandingkan pada pita tanam 
organik desain tertutup. 

4. Efisiensi pengguanaan air pada pita tanam organik desain 
terbuka lebih baik daripada perlakuan lainya (desain 
tertutup dan kontrol) terutama pada perlakuan D2S5 
mempunyai nilai efisiensi paling tinggi yaitu sebesar 0.482 
gram/liter. 
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5.2 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian 
adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya ada pengembangan model pita tanam organik 
lainnya sehingga dapat lebih lama dalam menjaga 
kelembaban tanah dan mengurangi gulma. 

2. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mempelajari 
optimasi proses dalam pembuatan pita tanam organik. 
Sehingga dapat diperoleh proses yang efektif dalam 
memproduksi pita tanam organik yang memiliki kualitas 
mutu yang baik dan dapat dijadikan pedoman bagi para 
petani atau peneliti selanjutnya. Karena apabila diterapkan 
ke dalam bisnis usaha, maka perlu melihat dari berbagai 
aspek, seperti aspek ekonomi, pemasaran, perolehan 
bahan baku dan lain sebagainya, sehingga sangat 
membutuhkan proses optimalisasi dengan input sumber 
daya yang ada, seperti sumber daya modal untuk 
menghasilkan manfaat atau added value yang maksimal. 
Sehingga pita tanam organik dapat digunakan sebagai 
teknologi alternative untuk meningkatkan ketahanan 
pangan yang ada di Indonesia. 
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