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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Lokasi Pertanian
Penelitian ini dilaksanakan di Dukuh Ocak Acik, Desa Jati,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Ketinggian Desa Jati adalah 200
meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan mencapai 90 mm/tahun.
Memiliki suhu rata-rata mencapai 29° C. Sistem irigasi yang digunakan
adalah sistem irigasi air tanah, dimana air dipompa sampai ke permukaan
tanah untuk kemudian dialirkan ke sawah. Jenis tanah di lokasi penelitian
merupakan jenis tanah alluvial.
Luas lahan pertanian di Desa Jati adalah 152 Ha dengan rata-rata
produksi padi 7,2 Ton per Ha. Padi sendiri merupakan jenis tanaman yang
mayoritas dibudidayakan di sekitar lahan penelitian. Lahan penelitian terletak
di area pertanaman padi monokultur. Umumnya usia padi yang ditanam di
wilayah penelitian memiliki umur yang hampir sama. Hal ini dapat
menghindari terjadinya serangan hama dan penyakit yang eksplosif karena
dilakukan waktu tanam yang serempak. Namun, hal itu tidak menutup
kemungkinan bahwa serangan hama maupun penyakit pada tanaman padi
tetap terjadi.
Organimse panganggu tanaman yang sering ditemui dalam proses
penelitian adalah hama dan gulma. Terdapat beberapa jenis hama
menyerang tanaman padi dari awal masa tanam hingga menjelang
dilakukannya panen. Hama yang banyak ditemukan pada lahan penelitian
meliputi keong emas, ulat, dan wereng. Hama keong emas banyak
ditemukan pada masa awal tanam, sehingga tanaman padi muda yang baru
dipindahkan ke lahan banyak mengalami kematian akibat serangan hama
keong emas ini. Pengendalian hama keong emas dilakukan dengan
menyemprotkan moluskisida. Hama ulat dan hama wereng banyak
menyerang saat usia padi mendekati fase generatif. Pengendalian dilakukan
dengan menyemprotkan insektisida Sedangkan gulma yang tumbuh di lahan
penelitian adalah dengan menyemprotkan herbisida dan pengendalian
secara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh. Jenis gulma yang

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
16

ditemukan di lahan penelitian meliputi kremah (Altenanthera sessilis), rumput
alang-alang (Imperata cylindrica), Persicaria hydropiper, dan cacabean
(Ludwigia octovalvis).
B. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Iklim Mikro
a. Intensitas Cahaya
Pertumbuhan serta produktivitas pada tanaman dipengaruhi oleh
lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi
dalam pertumbuhan dan produktivitas adalah cahaya matahari. Namun,
dalam produktivitas tidak semua tanaman memerlukan intensitas cahaya
yang sama dalam proses fotosintesisnya. Fotosintesis menurut Campbell
dan Reece (2008) merupakan reaksi penting pada tumbuhan yang
mengkonversi energi berupa cahaya matahari menjadi energi kimia yang
disimpan dalam bentuk senyawa organik. Berdasarkan analisis ragam
tidak terdapat pengaruh yang nyata antara perlakuan jarak tanam dengan
intensitas cahaya.
Tabel 1. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Intensitas Cahaya Atas Tajuk
Jarak Tanam
Intensitas Cahaya Atas Tajuk
12 cm x 30 cm
9334.58 a
15 cm x 30 cm
8789.92 a
18 cm x 30 cm
7936.58 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Tabel 2. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Intensitas Cahaya Bawah
Tajuk
Jarak Tanam
Intensitas Cahaya Bawah Tajuk
12 cm x 30 cm
1296.75 a
15 cm x 30 cm
1362.75 a
18 cm x 30 cm
2177.62 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Pengamatan intensitas cahaya dilakukan pada bagian atas tajuk
tanaman, dan bagian bawah tajuk tanaman. Pada bagain atas tajuk
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tanaman, menghasilkan intensitas cahaya pada perlakuan jarak tanam
12 cm x 30 cm dengan rata-rata sebesar 9334.58 lux. Sedangkan pada
jarak 18 cm x 30 cm menghasilkan rata- rata intenistas cahaya di atas
tajuk tanaman yaitu 7936.58 lux. Intensitas cahaya di bawah tajuk
tanaman pada perlakuan jarak tanam 18 cm x 30 cm menghasilkan ratarata yaitu 2177.67 lux, sedangkan pada jarak tanam 12 cm x 30 cm
menghasilkan rata-rata 1296.75 lux. Pada perlakuaan yang lebih rapat,
diperoleh intensitas cahaya yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena
jarak yang rapat membuat sinar matahari lebih sulit menembus ke bawah
tajuk tanaman, sedangkan pada jarak yang lebih lebar sinar matahari
lebih mudah untuk masuk. Taiz dan Zeiger (2010) berpendapat bahwa
energi matahari yang diserap daun adalah 1-5%, sedangkan sisanya
dikeluarkan melalui transipirasi maupaun dipantukan kembali. Cahaya
matahari yang diserap dapat mempengaruhi pertumbuhan bagi tanaman.
Sejalan dengan pendapat dari Yustiningsih (2019) bahwa efisiensi
penyerapan cahaya yang dilakukan daun akan menghasilkan perubahan
pada morfologi dan fisiologi yang berbeda. Intensitas cahaya yang
rendah pada masa vegetatif aktif dan generatif, akan berpengaruh
terhadap produksi padi.
b. Suhu
Tanaman padi mampu tumbuh dengan baik pada ketinggian 0 –
650 meter di atas permukaan laut, dengan suhu 22° C - 27° C.
Sedangkan di Indonesia pengaruh suhu tidak terasa karena suhu yang
hampir konstan sepanjang tahun. Suhu yang lebih panas dibutuhkan
untuk semua perumbuhan karena merupakan suhu yang sesuai untuk
tanaman padi khususnya di daerah tropis. Salah satu pengaruh suhu
terhadap tanaman padi adalah kehampaan pada biji.

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
18

Tabel 3. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Suhu Atas Tajuk
Jarak Tanam
Suhu Atas Tajuk
12 cm x 30 cm
28.8 a
15 cm x 30 cm
28.5 a
18 cm x 30 cm
28.7 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
Tabel 4. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Suhu Bawah tajuk
Jarak Tanam
Suhu Bawah Tajuk
12 cm x 30 cm
27.4 a
15 cm x 30 cm
27 a
18 cm x 30 cm
26.8 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Berdasarkan hasil uji sidik ragam, tidak terdapat pengaruh nyata
antara perlakuan jarak tanam padi dengan suhu di sekitar pertanaman.
Suhu yang dicapai di sekitar pertanaman memiliki rata-rata 26° C – 28°
C. Suhu yang diukur di atas tajuk tanaman menunjukan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antar perlakuan jarak tanam. Suhu di atas
tajuk tanaman berkisar pada 28° C, sedangkan pada suhu di bawah tajuk
tanaman berkisar 26° C dan 27° C.
Suhu

yang

didapatkan

dalam

masing-masing

perlakuan

menunjukkan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi yang
normal. Menurut Ningrum et al (2019), suhu dibawah 20° C dan di atas
35° C merupakan suhu kritis bagi tanaman padi. Suhu dan kelembapan
sendiri dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang sampai di permukaan
tanah. Karyati et al (2016) menyatakan bahwa iklim yang berada di
sekitar tanaman memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan
dan perkembangan suatu tanaman.
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c. Kelembapan
Kelembapan udara merupakan ukuran dari kandungan uap air
yang ada di udara. Kelembapan ini bergantung pada suhu yang
mempengaruhi penampungan air di udara. Faktor yang mempengaruhi
suhu dan kelembapan antara lain adalah sudut datangnya sinar matahari,
tinggi rendahnya tempat, lama penyinaran, dan awan. Menurut
Alridiwirsah et al. (2015) pembentukan anakan, pertumbuhan serta
produksi dipengaruhi oleh faktor luar berupa cahaya, suhu, kelembapan,
kesuburan tanah, dan pertumbuhan tunas.
Tabel 5. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Kelembapan Atas Tajuk
Jarak Tanam
Rh Atas Tajuk
12 cm x 30 cm
73.3 a
15 cm x 30 cm
71.4 b
18 cm x 30 cm
71.4 b
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
Tabel 6. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Kelembapan Bawah Tajuk
Jarak Tanam
Rh Bawah Tajuk
12 cm x 30 cm
76.4 a
15 cm x 30 cm
73.6 b
18 cm x 30 cm
73 b
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Berdasarkan hasil analisis ragam, kelembapan udara diatas tajuk
pada perlakuan 12 cm x 30 cm dengan nilai 73.3 nyata lebih tinggi
dibandingkan nilai perlakuan 15 cm x 30 cm dan 18 cm x 30 cm (Tabel
5). Sedangkan kelembapan udara di bawah tajuk dengan perlakuan 12
cm x 30 cm memiliki niali 76.4 nyata lebih tinggi dari perlakuan 15 cm x
30 cm dan 18 cm x 30 cm (Tabel 6). Kelembapan di atas tajuk dan di
bawah tajuk tanaman pada perlakuan 12 cm x 30 cm menunjukan hasil
yang lebih tinggi dibandingkan dengan jarak tanam yang lain. Hal ini
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disebabkan karena jarak yang lebih rapat sehingga sinar matahari lebih
sulit masuk yang mengakibatkan kelembapan udara di sekitar tanaman
meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Cahyono (2011) bahwa
jarak tanam yang rapat menyebabkan kelembapan yang tinggi.
Kelembapan memiliki pengaruh penting terhadap laju transpirasi
pada tanaman. Setiawati dan Syamsi (2019) dalam penelitiannya
menyatakan bahwa kandungan uap air di udara akan mempengaruhi
stomata pada daun, dimana hal ini akan berpengaruh terhadap laju
transpirasi serta respirasi. Laju transpirasi akan meningkat apabila
kelembapan udara rendah, sehingga penyerapan air dan zat mineral
akan meningkat pula. Pada kelembapan yang tinggi, laju transpirasi akan
rendah sehinggga menyebabkan penyerapan unsur hara yang rendah.
Hal ini menurut Maulana dan Ninuk (2020) dapat mempengaruhi
ketersediaan

nutrisi

yang

menyebabkan

pertumbuhan

tanaman

terhambat.
Kelembapan juga dapat mempengaruhi terhadap serangan hama
dan penyakit. Perkembangan hidup hama menurut Rifai et al. (2020)
sangat dipengaruhi oleh suhu, curah hujan, dan juga kelembapan udara.
Kelembapan yang rendah dapat menekan terjadinya serangan patogen
seperti misalnya cendawan, tetapi dapat meningkatkan terjadinya
serangan hama. Kelembapan yang rendah menyebabkan tinggi nya
serangan ulat grayak (Spodoptera litura) pada padi selama penelitian.
Suradiyanto (2010) menyatakan bahwa Spodoptera litura menyerang
dengan memakan dari sisi luar daun dan tengah daun. Hal ini
menyebabkan banyak daun tanaman padi yang robek akibat serangan
ulat.
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C. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman
a. Tinggi Tanaman
Pertumbuhan merupakan suatu proses yang mengakibatkan
terjadinya perubahan pada ukuran dan jumlah serta memiliki sifat yang
tidak dapat balik (irreversible). Paramater yang digunakan untuk
mengetahui pengaruh jenis perlakuan terhadap pertumbuhan tanaman
salah satunya adalah tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari pangkal
batang hingga ujung daun tertinggi. Pengukuran tinggi tanaman
dilakukan sampai tanaman mencapai usia 90 HST.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Tinggi Tanaman
Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tinggi
tanaman padi adalah faktor genetis dan lingkungan. Sejalan dengan
pendapat dari Sikuku et al. (2015) yang menyatakan bahwa perbedaan
karakteristik dan sifat genetik dari setiap varietas dapat menyebabkan
perbedaan

tinggi

mempengaruhi

tanaman.

aktivitas

Ketersediaan

tanaman

termasuk

hara

dalam

aktivitas

tanah

fotosintesis.

Tanaman yang tumbuh dengan baik akan mampun menyerap hara dalam
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jumlah yang banyak sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan
produksi. Selain itu, jarak tanam yang optimum akan memberikan
pertumbuhan bagian atas tanaman yang baik. Berdasarkan analisis
ragam terhadap parameter tinggi tanaman menunjukkan perlakuan jarak
tanam yang dilakukan tidak berengaruh nyata terhadap variabel tinggi
tanaman padi.
Tabel 7. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Tinggi Tanaman (cm)
Jarak Tanam
Tinggi Tanaman (cm)
12 cm x 30 cm
113,28 a
15 cm x 30 cm
112,4 a
18 cm x 30 cm
106,62 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Tinggi tanaman padi yang dihasilkan berkisar 106 cm -113 cm.
Jarak tanam 12 cm x 30 cm menghasilkan rata-rata tinggi tanaman yaitu
113,28 cm. Sedangkan pada perlakuan jarak tanam 18 cm x 30 cm
menghasilkan rata-rata yaitu 106,62 cm. Jarak tanam yang rapat
membuat cahaya matahari dan nutrisi yang diterima tanaman lebih
sedikit. Hal ini yang menyebabkan terjadinya kompetisi yang terjadi antar
tanaman. Sedangkan pada jarak tanam yang lebih lebar, tanaman
mampu mendapatkan sinar matahari dan nutrisi yang cukup sehingga
dapat mengurangi terjadinya kompetisi.
Tajuk tanaman yang semakin rapat dapat mengakibatkan kualitas
cahaya yang diterima semakin menurun. Pada jarak tanam 12 cm x 30
cm yang rapat menghasilkan tanaman padi yang tumbuh tinggi. Hal ini
sejalan dengan pendapat Salawati et al (2021) menyatakan bahwa jarak
tanam yang semakin rapat menyebabkan pertumbuhan tinggi tanaman
menjadi lebih cepat karena tanaman saling berusaha mencari sinar
matahari. Populasi tanaman yang lebih padat akan menhasilkan tinggi
tanaman paling tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Aribawa (2012)
bahwa populasi yang padat pada satu hamparan memicu terjadinya
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kompetisi dalam pemanfaatan sinar matahari dan penyerapan unsur hara
yang mengakibatkan tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan populasi
tanaman yang lebih luas.
b. Jumlah Anakan total
Setiap fase pertumbuhan pada tanaman padi akan berpengaruh
terhadap hasil gabah sehingga pengelolaan yang baik perlu dilakukan
pada setiap fasenya. Hasil gabah yang tinggi dipengaruhi oleh faktor
jumlah anakan, karena jumlah anakan nantinya akan menentukan jumlah
malai pada padi. Jumlah anakan total merupakan dengan menghitung
seluruh jumlah anakan total (batang) yang terdapat pada satu rumpun.
Jumlah anakan akan maksimal menurut Husana (2010) apabila tanaman
memiliki sifat genetik yang baik serta keadaan lingkungan yang
menguntungkan atau sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan
tanaman.
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Gambar 2. Grafik Jumlah Anakan Total
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Tabel 8. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Jumlah Anakan Total
Jarak Tanam
Jumlah Anakan Total (buah)
12 cm x 30 cm
14,56 a
15 cm x 30 cm
12,88 a
18 cm x 30 cm
13,38 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Berdasarkan analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan
jarak tanam yang dilakukan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap
variabel jumlah anakan total. Rata-rata jumlah anakan total pada jarak
tanam 12 cm x 30 cm adalah 14,56 sedangkan jumlah anakan total pada
jarak tanam 15 cm x 30 cm memiliki rata-rata yaitu 12,88. Jarak tanam 18
cm x 30 cm menghasilkan rata-rata jumlah anakan total 13,38. Jumlah
anakan total tertinggi terjadi pada pengamatan 40 HST. Jumlah anakan
maksimum dapat ditenstukan oleh jarak tanam karena akan menentukan
jumlah radiasi matahari, serta ketersediaan hara dan mineral bagi
tanaman. Anggraini et al. (2013) berpendapat bahwa kemampuan
fotosintesis pada tanaman sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman
dalam menghasilkan jumlah anakan.

Gambar 3. Perlakuan Jarak Tanam
12 cm x 30 cm

Gambar 4. Perlakuan Jarak Tanam
15 cm x 30 cm
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Gambar 5. Perlakuan Jarak Tanam 18 cm x 30 cm

Berdasarkan gambar 3, 4, dan 5, perlakuan jarak tanam 18 cm x
30 cm secara visual terlihat lebih rimbun dibanding dengan perlakuan
yang lain. Namun, anakan yang muncul belum tentu tumbuh dengan
normal dan menjadi anakan primer. Hal ini terjadi karena adanya
persaingan antar anakan serumpun dalam mendapatkan unsur hara
serta nutrisi hasil fotosintesis. Masdar (2008) menyatakan jarak tanam
yang sempit anakan yang awalnya tumbuh normal tidak sepenuhnya
dapat berkembang menjadi anakan karena terjadinya persaingan antar
anakan serumpun dan kurangnya dukungan makanan dari anakan primer
sebagai induk.
c. Jumlah Anakan Produktif
Anakan padi yang dapat menghasilkan malai disebut dengan
anakan produktif. Jumlah anakan produktif pada pertanaman padi,
merupakan komponen yang mampu mempengaruhi hasil padi. Semakin
banyak jumlah anakan produktif, semakin tinggi pula hasil padi yang
diperoleh. Wangiyana et al. (2009) berpendapat bahwa semakin banyak
jumlah anakan produktif per satuan luas akan menghasilkan jumlah malai
yang lebih banyak pula.
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Gambar 6. Grafik Jumlah Anakan Produktif

Tabel 9. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Jumlah Anakan Produktif
Jarak Tanam
Jumlah Anakan Produktif
12 cm x 30 cm
12,69 a
15 cm x 30 cm
10,5 a
18 cm x 30 cm
11,44 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%

Berdasarkan table 9, perlakuan jarak tanam tidak memberikan
pengaruh nyata terhadap jumlah anakan produktif. Hal ini dapat
menunjukkan bahwa laju pertumbuhan dari jumlah anakan produktif
sama baik, meskipun diberikan perlakuan jarak tanam yang berbeda.
Jarak tanam 12 cm x 30 cm menghasilkan rata-rata jumlah anakan
produktif yaitu 13 batang. Perlakuan 15 cm x 30 cm menghasilkan ratarata jumlah anakan produktif 10 batang dan perlakuan 18 cm x 30 cm
menghasilkan jumlah anakan produktif dengan rata-rata 11 batang.
Kategori jumlah anakan produktif dibagi menjadi tiga yaitu: sedikit (1-10)
sedang (10-15), dan banyak (>15). Berdasarkan hal tersebut maka hasil
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anakan padi P56 dengan perlakuan jarak tanam ini menghasilkan jumlah
anakan produktif yang sedang. Sebab, rata-rata jumlah anakan produktif
pada masing-masing perlakuan berkisar 10-13 batang.
Jumlah malai ditentukan oleh jumlah anakan produktif
perrumpun atau persatuan luas. Hal ini menjadikan anakan produktif
menjadi komponen hasil yang sangat berpengaruh terhadap tinggi dan
rendahnya hasil gabah. Meski demikian, pertumbuhan anakan produktif
sangat dipengaruhi oleh ruang yang tersedia pada rumpun. Ruang
tanaman yang tersedia dan nutrisi yang tercukupi akan mengahasilkan
jumlah anakan produktif yang banyak. Salawati et al (2021) menyatakan
bahwa unsur hara dan cahaya matahari yang terpenuhi pada proses
fotosintesis mempengaruhi pertumbuhan ankaan produktif dan jumlah
bulir. Pada padi P56 sendiri, terlihat memiliki jarak tanam yang ideal bagi
pertumbuhan anakan profuktif pada jarak tanam yang rapat 12 cm x 30
cm. Meski demikian, setiap varietas mempunyai jarak tanam idealnya
masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendapat Hatta (2011) bahwa
tidak terdapat jarak tanam yang ideal bagi semua varietas.
d.

Luas Daun
Daun merupakan bagian penting pada tanaman dan memiliki
fungsi sebagai alat fotosintesis. Daun menghasilkan zat hijau daun yang
disebut dengan klorofil yang memiliki peran penting untuk meningkatkan
fotosintesis.

Peningkatan

laju

fotosintesis

akan

mempengaruhi

pertumbuhan tanaman (Nainggolan et al. 2017). Lembaran daun
merupakan embelan pipih dari batang dan tersusun sedemikian rupa
sehingga memberikan permukaan yang luas untuk absorpsi cahaya.
Daun

memiliki

kemampuan

untuk

menghasilkan

fotosintat

yang

dipengaruhi oleh produktifitas per satuan luas daun dan total luas daun.
Luas daun dapat dinyatakan sebagai luas daun total per tanaman atau
per satuan luas tanah. Serapan hara akan mempengaruhi fotosintesis
dan tampak pengaruhnya pada luas daun.
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Tabel 10. Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Hasil Luas Daun
Jarak Tanam
Luas Daun
12 cm x 30 cm
27,17 a
15 cm x 30 cm
28,08 a
18 cm x 30 cm
26,68 a
Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata pada uji Duncan taraf 5%
Hasil analisis sidik ragam yang ditunjukkan pada tabel 10, tidak
terdapat pengaruh yang nyata antara perlakuan jarak tanam dengan luas
daun yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa meski dilakukan
perlakuan jarak tanam yang berbeda, padi P56 tidak menghasilkan
perbedaan yang signifikan

pada luas

daunnya. Tanaman yang

mempunyai daun lebih luas pada awal pertumbuhan menurut Mungara et
al (2013) akan lebih cepat tumbuh karena kemampuan menghasilkan
fotosintat yang tinggi. Arafat (2007) menyatakan semakin tinggi luas
daun, maka kapasitas tanaman dalam melakukan fotosintesis akan
semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan berat kering total tanaman.
Berdasarkan gambar 3, 4, dan 5 perlakuan 12 cm x 30 cm
menghasilkan daun yang

lebih kecil dan ramping jika dibandingkan

dengan perlakuan yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena jarak yang
rapat membuat tanaman bersaing dalam mendapatkan cahaya matahari
sehingga daun memiliki kecenderungan untuk tumbuh lebih tinggi. Luas
daun mempengaruhi terjadinya proses laju transpirasi pada tanaman.
Transpirasi merupakan proses pengeluaran air oleh tumbuhan dalam
bentuk uap air. Hilangnya air sebagian besar terjadi melalui daun. Daun
yang luas akan memiliki stomata yang banyak, mengakibatkan tingginya
laju transpirasi.
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D. Korelasi Iklim Mikro Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman
Iklim mikro merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan
dan perkembangan tanaman. Iklim mikro menurut Bunyamin dan Aqil (2010)
merupakan iklim yang berada di lapisan udara terdekat permukaan bumi
dengan ketinggian kurang lebih 2 meter. Iklim yang bersifat mikro merupakan
iklim yang berkontak langsung dengan makhluk hidup yang ada di
sekitarnya. Keadaan dari iklim mikro ini akan mempengaruhi keadaan
metabolisme dalam tubuh makhluk hidup salah satunya tanaman.

Tabel 11. Korelasi antara iklim mikro terhadap pertumbuhan vegetatif
tanaman
Jumlah
Jumlah
Tinggi
Parameter
Anakan
Anakan
Luas Daun
Tanaman
Total
Produktif
Intensitas
Cahaya Atas
-.107
.211
.137
.141
Tajuk
Intensitas
Cahaya Bawah
.030
.029
.011
-.267
Tajuk
Suhu Atas tajuk
.127
.023
-.024
-.082
Suhu Bawah
.132
.149
.023
-.087
Tajuk
Kelembapan
.139
-.133
-.074
.208
* Atas Tajuk
- Kelembapan
-.159
-.195
-.220
-.197
k Bawah Tajuk
o
*relasi signifikan pada 0.05 (2-tailed)
** korelasi signifikan pada 0.01 (2-tailed)

Tabel 11 menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat korelasi
antara iklim mikro dengan pertumbuhan tanaman. Nilai koefeisen relasi
(r) pada setiap variabel iklim mikro terletak pada 0,00 – 0,20 maka dapat
dikatakan bahwa iklim mikro tidak mempunyai korelasi terhadap
pertumbuhan tanaman padi P56. Nilai signifikansi > 0,05 dapat diartikan
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bahwa iklim mikro tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan
pertumbuhan tanaman.
Faktor

iklim

pada

dasarnya

memiliki

pengaruh

terhadap

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Namun, hasil penelitian yang
dilakukan menunjukan bahwa tidak adanya hubungan iklim mikro dalam
pertumbuhan tanaman padi P56. Perlakuan jarak tanam yang diberikan
secara visual tidak menunjukkan perbedaan. Tajuk tanaman pada setiap
perlakuan hampir semua menutup permukaan tanah dengan rata,
sehingga kondisi iklim mikro di sekitar tanaman juga tidak jauh berbeda.
Sesuai dengan pendapat Saroh dan Krisdianto (2020) bahwa tajuk dapat
menjadi penyebab pengaruh terhadap iklim mikro. Pertumbuhan tanaman
sendiri memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya berupa faktor
eksternal dan interal.
Faktor eksternal lain selain iklim mikro yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman adalah kandungan unsur hara. Sejalan dengan
pendapat Atmaja (2017) umumnya hara tanaman sering dijadikan faktor
pembatas bagi pertumbuhan tanaman selain dari unsur air dan kondisi
agroklimat. Penelitian ini menggunakan dua lahan dimana lahan bagian
bawah memiliki kesuburan yang kurang dibandingkan dengan lahan
bagian atas. Sehingga petani menggunakan jumlah pupuk yang lebih
banyak dua kali lipat dibanding dengan lahan bagian atas. Faktor internal
yang mepengaruhi dapat berupa gen yang diturunkan tetua padi P56,
dimana gen dapat menurunkan kemampuan dari metabolisme sehingga
memperngaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Jarak tanam yang digunakan menghasilkan iklim mikro yang
sama, sehingga diperoleh laju pertumbuhan tanaman yang sama
baiknya. Aplikasi jarak tanam untuk diterapkan oleh petani, dapat memilih
salah satu dari ketiga jarak tanam yang telah diuji coba. Namun, perlu
diperhatikan adanya kelebihan dan kekurangan pada masing-masing
jarak tanam yang akan diterapkan. Pada jarak tanam 12 cm x 30 cm,
memiliki

kelebihan

dimana

populasi

tanaman

lebih banyak

jika
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dibandingkan dengan jarak tanam lebih lebar seperti 15 cm x 30 cm dan
18 cm x 30 cm. Populasi yang banyak maka akan memberikan hasil
produksi padi yang lebih banyak pula, Mobasser et al (2009) berpendapat
bahwa jumlah malai per rumpun pada jarak yang rapat akan menurun
sedangkan jumlah per m2

akan meningkat. Jarak yang rapat dapat

memungkinkan rendahnya tingkat pertumbuhan gulma, dimana gulma
sendiri menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya hasil produksi
padi. Hal ini juga dapat mengurangi penggunaan herbisida untuk
menunjang terlaksananya pertanian yang berkelanjutan.
Jarak yang rapat menghasilkan tingkat kelembapan yang tinggi
sehingga mengurangi serangan hama, tetapi dapat meningkatkan
serangan patogen. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudir et al (2012)
bahwa pertanaman yang rapat akan menciptakan kelembapan yang
tinggi serta mempermudah terjadinya penularan penyakit dari satu
tanaman ke tanaman yang lain. Kebutuhan benih pada jarak tanam yang
rapat juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan jarak tanam yang lebar.
Pada jarak tanam yang lebar seperti 18 cm x 30 cm diperlukan
kebutuhan benih yang lebih sedikit, tetapi jumlah populasi yang
dihasilkan juga tidak banyak. Penggunaan pupuk yang lebih banyak pada
jarak tanam lebar akan memberikan hasil produksi yang baik. Pemberian
dosis dan jenis pupuk menurut Putra (2012) dapat memberikan pengaruh
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Jarak tanam yang lebar,
dapat memungkinkan meningkatnya pertumbuh gulma, hal ini dapat
menganggu tanaman dalam memperebutkan unsur hara.

Kompetisi

antara gulma dan padi menurut Sudhana et al (2018) dapat
menyebabkan penurunan produksi sekitar 6-87%.

