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3.  Abstraks 
	Growth And Result Of Paddy Crop At Various Transplanting Space And Transplanting Age Used SRI (The System of Rice Intensification) Method.
By.  Aldilani
Abstraks
The lower produce of paddy crop ( Oryza Sativa L.) in Indonesia caused by the conventional system that still rely generally by the farmer in Indonesia.  Conventional system used much water, more seed, narrow transplanting space, and late transplanting (3 - 4 week after planting). By using SRI method (The System of Rice Intensification) in paddy yields, can decreasing water usage, less seed, wide transplanting space, and earlier transplanting (1 – 2 week after planting).

The main objective of this study was to propose the finest transplanting space and transplanting age in order to improving growth and result of paddy crop by SRI method. The result showed that modifying transplanting space and transplanting age can increase paddy result. There is three difference plant spacing ( 20 cm x 20 cm, 25 cm x 25 cm and 30 cm x 30 cm) and three transplanting age (1, 2 and 3 week after planting). Study used transplanting space 30 cm x 30 cm with earlier transplanting 1dan 2 week after planting gives best result since SRI method give opportunity to tillering grow maximally, lessening forming aerenchyma, and strengthen root, grow on to become health, increasing nutrition and crop metabolism.This condition become synergism to repairing canopy photosynthesis so that assimilates yielded better. 

The result of this study are wider spacing is better than narrow spacing, and earlier transplanting (1dan 2 week after planting) is better than late transplanting (3 week after planting).


4.  Kata Kunci :  SRI (The System of Rice Intencification), jarak tanam, umur bibit

PENDAHULUAN
Tanaman Padi (Oryza sativa L.)  merupakan tanaman penting di Asia.    Kebutuhan  ini  meningkat terus seiring dengan laju pertumbuhan penduduk sehingga laju peningkatan produksi padi belum dapat  mengimbangi lonjakan permintaan. Biro Pusat Statistik (2003a) mencatat produksi padi mencapai 52.078.800 ton untuk luas pertanaman padi 11.477.400 ha, namun jumlah tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan nasional, sehingga Indonesia masih mengimpor  setiap tahunnya dalam jumlah yang cukup tinggi. 
 Rendahnya produksi padi di Indonesia karena umumnya petani di Indonesia masih mengandalkan sistem budidaya padi sawah secara konvensional dengan komponen tehnologi; bibit yang dipindahkan dari penyemaian ke lapangan relatif dewasa (umur 20 – 30 hari) dengan 3-5 bibit per rumpun dan  selalu tergenang. Kelemahan pada sistem ini, produktivitasnya masih rendah, pemakaian input terutama benih (rata-rata lebih dari 50 kgha-1) dan pupuk anorganik masih tinggi, selain itu umumnya petani menggunakan jarak tanam yang rapat (Uphoff, 2002). Oleh karena itu, perlu diusahakan pengembangan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas padi di Indonesia yaitu suatu paket teknologi yang Secara intensifikasi  dapat dilakukan dengan perbaikan budidaya konvensional yang salah satunya adalah metode Sistem  Intensifikasi Padi atau SRI (The System of  Rice Intensification). Metode SRI merupakan tehnologi budidaya alternatif yang berpeluang besar untuk dapat meningkatkan produktivitas padi sawah di Indonesia, dimana  metode ini terdapat perubahan dalam managemen tanaman, tanah, air dan hara. Keuntungan praktis dari metode ini yaitu terpeliharanya bermacam mikro organisme tanah dan pertumbuhan akar tanaman lebih besar (A collaborative effort of Association Tefy Saina and CIIFAD, 2004a). Pada metode SRI dilakukan perubahan dalam manajemen tanaman yaitu penggunaan jarak tanam yang lebar dan umur bibit pindah lapang yang relatif muda yaitu        1 – 2 minggu (Berkelaar, 2001).			
Teknologi dengan menggunakan metode SRI dapat bervariasi hasilnya, tergantung pada (1) jarak tanam, yang akan berpengaruh secara langsung terhadap persaingan tanaman antar rumpun; baik di dalam tanah terhadap air dan hara, maupun di atas permukaan tanah; terhadap cahaya, karbondioksida dan oksigen. Semakin rapat jarak tanam akan semakin meningkatkan persaingan antar rumpun. Sebaliknya, jika jarak tanam terlalu renggang akan berakibat menurunkan produktifitas lahan. 
Selain itu hasil dengan menggunakan metode SRI juga tergantung pada (2) Umur bibit pindah lapang; yang berpengaruh terhadap pertumbuhan padi. Umur pindah bibit yang lebih muda akan menghindari stagnasi bibit dilapangan akibat transplanting (pindah bibit) dan juga merupakan upaya optimalisasi dari tanaman padi agar mencapai pertumbuhan anakan yang eksponensial atau berlipat ganda  (Kasim, 2004). Seperti yang dilaporkan Vallois, Upphoff dan Collick (2000) bahwa  bibit yang dipindahkan saat masih muda, sebelum keluarnya anakan pertama, maka tanaman akan mempunyai waktu untuk kembali stabil di lapangan dan anakan yang terbentuk akan optimal, sehingga anakan pertama akan tumbuh pada kondisi terbaik untuk membentuk tanaman dengan rumpun yang besar. Berkelaar (2001) menyatakan bahwa pada bibit muda, akarnya mempunyai banyak ruang dan oksigen sehingga akar berkembang dengan baik dan dapat mengekstrak unsur hara yang diperlukan dari dalam tanah. 
Dengan penerapan metode SRI terjadi peningkatan hasil bila dibandingkan dengan sistem budidaya konvensional, seperti di Madagaskar hasil padinya meningkat dari 2 ton ha-1 menjadi 8,15 sampai 20 ton ha-1, juga dibeberapa negara lain seperti China, Filipina, Kamboja dan Bangladesh terjadi peningkatan hasil padinya (Upphoff, 2002). 
Di Indonesia sendiri telah dilakukan pengujian terhadap metode SRI diantaranya; Stasiun Penelitian Sukamandi Indonesia mendapatkan bahwa metode SRI  dengan yang memakai umur pindah bibit 21 hari pada musim kering 1999 menghasilkan 6,2 ton ha-1 (atau 51% lebih tinggi daripada standard petani), pada musim hujan  1999/2000 dengan praktek metode SRI  menghasilkan 7,2 sampai 9,3 t ha-1 . (Gani,  Kadir, Jatiharti, Wardhana, and Las, 2002). Hasil ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional  4,2 – 5 ton ha-1 (Biro Pusat Statistik, 2003b). 
Di Sumatera Barat khususnya, di Indonesia umumnya, teknologi budidaya padi metode SRI belum begitu diterapkan. Sehubungan dengan itu, pengujian teknologi budidaya padi sawah dengan metode SRI perlu dilakukan sehingga ditemukan teknologi yang lebih tepat untuk produksi padi yang lebih tinggi.
	Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa jarak tanam dan umur pindah bibit  dengan metode SRI berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil padi. Seiring dengan itu, masih sangat terbatasnya data mengenai aplikasi sistem intensifikasi padi (SRI) untuk areal pertanian di Sumatera Barat khususnya, di Indonesia pada umumnya. 
Dari latar belakang tersebut diatas, telah dilakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi  Pada  Berbagai  Jarak Tanam  dan Umur Bibit Yang Ditanam Dalam Metode SRI (The System Of Rice Intensification). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jarak tanam dan umur pindah bibit yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi dengan metode SRI. 

BAHAN DAN METODA
Tempat dan Waktu
  Penelitian dilaksanakan di lahan sawah pada kebun percobaan, Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat. Penelitian secara keseluruhan berlangsung selama lima bulan yang dimulai bulan Maret  sampai bulan Juli 2005. 
B.  Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi benih padi varitas Cisokan, pupuk Urea, SP-36 sebagai pengganti TSP dan KCl 60%, pupuk kandang ayam, fungisida Dithane-M45 serta insektisida Baycarb 500 EC. Alat yang dibutuhkan pada penelitian ini meliputi timbangan, meteran, oven, cangkul, sekop, kored, parang, alat semprot, Leaf Area Meter, Ceratester,  oven dan timbangan mikro.
 
C.  Metode Penelitian
Rancangan percobaan adalah Petak terbagi (Split Plot Design), disusun dalam Acak Kelompok yang terdiri dari dua faktor.  Faktor pertama pada petak utama adalah  jarak tanam bibit dengan 3 tingkat jarak tanam.  Faktor kedua pada anak petak (sub plot) adalah umur bibit Ukuran anak-anak petak percobaan yaitu 2,1 m x 2,1 m.  Dilakukan tiga ulangan.
 Faktor I (Jarak tanam) atau petak utama:A1: Jarak tanam 20 cm x 20 cm. A2: Jarak tanam 25 cm x 25 cm.  A3: Jarak tanam 30 cm x 30 cm.
Faktor II (Umur bibit) atau anak petak.   C1: Bibit umur 1 minggu setelah semai
C2: Bibit umur 2 minggu setelah semai. C3: Bibit umur 3 minggu setelah semai
Ada 27 unit percobaan.  Model umum rancangan percobaan   Yijkl =  + Kl + Ai + il + Bj + (AB)ij + ijkl, dimana i = 1, 2, 3;  	j = 1, 2, 3;  	l = 1,2,3.
D.  Pelaksanaan Percobaan
Persiapan tanam
Petak percobaan berupa anak petak dibuat berukuran 2,1 m x 2,1 m, dengan jarak antar anak petak dalam ulangan adalah 0,5 m, sedangkan jarak antar ulangan adalah 1 m.  Dibuat seluruhnya 54 petak yang terdiri dari : 27 petak untuk pengambilan sampel destruktif dan 27 petak lagi untuk produksi secara utuh. Lahan sawah dilumpurkan dan  menghancurkan butiran tanah yang dilakukan sambil menggenangi lahan dengan air irigasi dan membuang seluruh gulma yang ada di setiap petak percobaan.  
2. Penyemaian
Lahan semai benih dijaga selalu dalam kondisi kapasitas lapang dengan kandungan air maksimum mencapai keadaan macak-macak. Benih yang akan dipindah lapang umur 1, 2, 3 minggu setelah semai. Lahan persemaian diberi pupuk kandang ayam setara 1 ton per hektar 
3. Penanaman
Bibit dipindahkan ke lapangan 1 bibit per titik tanam. Pemberian air irigasi dilakukan sampai seluruh lahan penelitian lembab. Lantai pintu pembuangan air selalu terbuka, sehingga terjamin air tidak tergenang meskipun hujan turun. 
4. Pemupukan
Pupuk Urea diberikan 2 kali, masing-masing setengah dosis perlakuan masing-masing pada umur 3 dan 6 minggu dihitung sejak pindah bibit.  Pupuk SP-36 dan KCl  diberikan sekali saja menurut dosis anjuran yaitu pada umur 3 minggu.  Pupuk ditugalkan pada titik silang diagonal antar titik tanam, kemudian lubang tugal ditutup.  

5. Pemeliharaan Tanaman
Air irigasi diberikan sekali 2 hari. pada lahan sehingga lahan lembab.  Jika terjadi hujan dalam selang waktu 2 hari, maka pemberian air irigasi dilakukan dua hari sesudah hujan tersebut. Penyemprotan insektisida pertama dilakukan terhadap bibit pada umur 10 hari di lapangan dengan Baycarb 500 EC sesuai dengan dosis anjuran.  Penyemprotan insektisida kedua dilakukan 20 hari setelah bibit dipindahkan ke lapangan.  Penyemprotan berikutnya dilakukan tiap 10 hari, sampai 2 minggu menjelang panen.
Pemeliharaan tanaman dilakukan sedemikian rupa sehingga penyiangan  dilakukan 6 kali terhadap gulma yang tumbuh di petak penelitian.  
6.  Pengamatan
  Karakteristika Pertumbuhan, Total luas daun per rumpun, Indeks Luas Daun  (ILD), Laju Tumbuh Tanaman  (LTT), Laju Asimilasi Bersih  (LAB) , Jumlah Anakan, Rasio Brangkas Tajuk- Akar , Komponen hasil dan hasil (Jumlah malai  per rumpun, Jumlah gabah per malai, Bobot 1000 butir (gram), Hasil  per hektar., Indeks Panen  ( IP ). Juga dilakukan pengamatan penunjang curah hujan rata-rata berat kering gulma tiap kali penyiangan pada setiap plot percobaan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1.  Karakteristika Pertumbuhan
1.1. Total luas daun per rumpun
	Hasil  analisis ragam total luas daun per rumpun menunjukkan bahwa ada interaksi antara jarak tanam dengan umur bibit. 
Tabel 1. Total luas daun per rumpun umur 6 minggu setelah pindah lapang pada berbagai jarak tanam dan umur bibit.
Jarak tanam (cm)
Umur Bibit(mss)

1
2
3

……………………………cm2………………………………….
20 x 20

25 x 25

30 x 30 
	   A

         a
  905.167     B
        b
1269.000     C
         C
      740.667    A
          a
      849.833    B
          a
    1209.500    C
          B
       755.167     A
             a  
        833.167    B
             a
      1105.667    C
             a 
Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf besar dan pada  baris yang diikuti oleh huruf kecil yang sama  berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf  5%.

	Pada Tabel 1, Semakin lebar jarak tanam dan semakin muda umur bibit menunjukkan total luas daun yang tinggi yang terlihat pada jarak tanam 25 cm x 25 cm dan 30 cm x 30 cm pada semua umur bibit. Pada jarak tanam 20 cm x 20 cm, total luas daun per rumpun hampir sama nilainya. Pada jarak tanam 25 cm x 25 cm, total luas daun tertinggi terdapat pada bibit umur 1 minggu setelah semai yaitu 905.167. Sedangkan pada jarak tanam 30 cm x 30 cm, total luas daun tertinggi terdapat pada bibit umur 1 minggu setelah semai yaitu 1269.000 cm2.  Hal ini karena pada bibit umur 1 minggu setelah semai tidak mengalami stagnasi sewaktu dipindahkan ke lapangan. berkembang lebih cepat karena sewaktu dipindahkan ke lapangan, cepat dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan karena ditanam pada jarak tanam lebar (30 cm x 30 cm) sehingga berkurang kompetisinya diantara rumpun tanaman, yang ditunjukkan dengan total luas daun per rumpun yang tinggi. kanopi daun tidak saling menaungi sehingga daun menerima cahaya matahari dengan penuh yang dapat mendukung tanaman untuk menghasilkan asimilat yang lebih tinggi untuk pembentukan organ-organ vegetatif ( total luas daun per rumpun lebih tinggi). Menurut  Gardner   et al. (1991)  bahwa daun tanaman akan berkembang lebih luas apabila memperoleh sinar matahari yang cukup. Vallois et al. (2000) bahwa bibit umur muda saat pindah lapang tanaman tersebut akan mempunyai waktu untuk recovery di lapangan dan anakan akan optimal. Kasim (2004) bahwa bibit umur muda  (1- 2 minggu) yang dipindahkan ke lapangan, akan menghindari stagnasi bibit dilapangan akibat transplanting (pindah bibit) dan juga merupakan upaya optimalisasi dari tanaman padi agar mencapai pertumbuhan anakan yang eksponensial atau berlipat ganda. 
 Indek Luas Daun (ILD)
	Pada periode umur 2-3 minggu setelah pindah lapang, pada jarak tanam  (20 cm x 20 cm) memperlihatkan ILD yang tinggi daripada ILD di kedua jarak tanam lain. Hal ini disebabkan karena pada periode umur tersebut, masih terdapat perbedaan  pertumbuhan vegetatif yang besar. Selain itu, jumlah daun yang berespirasi lebih tinggi dari jumlah daun yang berfotosintesis yang menyebabkan rendahnya ILD. Disamping itu padi yang ditanam dengan metode SRI, dengan kondisi yang lembab, gulma tumbuh lebih cepat dan banyak pada jarak tanam (30 cm x 30 cm) yaitu 3.56, 3.32 dan 3.08 gram sehingga  terjadi kompetisi antara tanaman padi dengan gulma dalam hal pengambilan cahaya, air, ruang tumbuh dan hara sehingga mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman padi.	 ILD setelah di analisis regresi dari pengaruh umur bibit dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Pada Gambar 1, nilai ILD yang berbeda ini karena ketiga periode umur tersebut, tanaman masih dalam tahap pertumbuhan vegetatif, karena bibit yang dipakai berbeda umurnya yaitu bibit umur 1,2 dan 3 minggu setelah semai, maka pertumbuhan vegetatifnya juga berbeda dalam hal pertumbuhan anakan (batang, akar dan daun) sehingga memberikan nilai ILD juga berbeda. ILD tertinggi terdapat pada bibit umur 3 minggu setelah semai pada semua periode umur pengamatan ILD kecuali pada periode umur 5-6 minggu setelah pindah lapang, karena bibit umur 3 minggu setelah semai sewaktu dipindahkan ke lapangan sudah mempunyai anakan sehingga kanopinya lebih cepat berkembang.			Berkelaar (2001) bahwa pada bulan pertama dengan metode SRI, pertumbuhan padi tampak kurus dan kecil, tetapi dalam bulan ketiga pertumbuhan padi sangat cepat.			Kondisi ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah daun yang aktif berfotosintesis dengan luas lahan yang ternaungi antara  bibit umur 1 dan 2 minggu setelah semai, memberikan nilai yang lebih tinggi daripada bibit umur        3 minggu setelah semai. Ini juga menunjukkan bahwa  kanopi  bibit yang berumur 1 dan 2 minggu setelah semai, lebih mampu menyerap cahaya matahari yang akan digunakannya sebagai energi untuk melakukan proses-proses fotosintesis. 
1.3.Laju Tumbuh Tanaman (LTT)
	Faktor tunggal jarak tanam menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap LTT pada periode umur 5-6 minggu setelah pindah lapang, tetapi tidak berbeda nyata pada periode umur 2-3, 3-4 dan 4-5 minggu setelah pindah lapang. Pengaruh tunggal umur bibit memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap LTT pada periode umur 2-3 dan 5-6 minggu setelah pindah lapang, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap LTT pada periode umur 3-4 dan 4-5 minggu setelah pindah lapang.
Gambar 2. Analisis regresi LTT periode umur 5-6  minggu setelah pindah lapang pada berbagai jarak tanam dan umur bibit.
file_4.emf
LTT  Pada  Berbagai Jarak Tanam dan Umur Bibit                                                 

(Periode Mg 5-6)

y = -153.58x + 760.73

R2 = 0.8975

y = -96.795x + 493.64

R2 = 0.8226

y = -70.631x + 406.36

R2 = 0.9455

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

1 Mss2 Mss3 Mss

Umur Bibit (Mss)

LTT (g/cm/hari)

20 x 20 cm25 x 25 cm30 x 30 cm



file_5.wmf
LTT  Pada  Berbagai Jarak Tanam dan Umur Bibit                                                 

(Periode Mg 5-6)

y = -153.58x + 760.73

R

2

 = 0.8975

y = -96.795x + 493.64

R

2

 = 0.8226

y = -70.631x + 406.36

R

2

 = 0.9455

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

1 Mss

2 Mss

3 Mss

Umur Bibit (Mss)

LTT (g/cm/hari)

20 x 20 cm

25 x 25 cm

30 x 30 cm




	LTT setelah di analisis regresi dari pengaruh jarak tanam dapat dilihat pada Gambar 2. Pada Gambar 2 terlihat bahwa pada periode umur 5-6 minggu setelah pindah lapang; nilai LTT tertinggi terdapat pada jarak tanam  (20 cm x 20 cm), diikuti oleh LTT pada jarak tanam (25 cm x 25 cm) dan (30 cm x 30 cm) di ketiga umur bibit. Hal ini karena pada periode umur tersebut, masa vegetatif sudah sampai fase eksponensial, karena pertumbuhan tanaman yang telah berlipat ganda, disini terlihat pengaruh jarak tanam, dimana pada jarak tanam (20 cm x 20 cm) menunjukkan LTT yang tertinggi yaitu 453.58 gram cm-1 hari-1, diikuti oleh LTT pada jarak tanam (25 cm x 25 cm) dan (30 cm x 30 cm) yang nilainya hampir mendekati  masing-masing 300.05 dan 265.10 gram cm-1 hari-1 .		Bila dibandingkan dengan nilai ILD, terdapat kesamaan dimana nilai ILD pada jarak tanam (20 cm x 20 cm) pada periode umur 5-6 minggu setelah pindah lapang merupakan ILD yang tertinggi yaitu 2.51 . 	
	Gardner (1991) bahwa LTT ditentukan oleh kemampuan tanaman dalam menyerap cahaya matahari dan hara.  Bila intersepsi/ penyerapan cahaya matahari dan hara oleh tanaman meningkat, maka laju fotosintesis akan meningkat dan diperoleh fotosintat yang tinggi, bila hal ini diikuti oleh penyerapan unsur hara dan air yang lebih banyak akan membentuk bahan kering lebih banyak LTT pada ketiga jarak tanam tersebut kemudian mengalami penurunan dengan semakin bertambah luasnya jarak tanam dan umur bibit. disertai kondisi lahan system SRI ini yang hanya lembab (tidak tergenang) merupakan kondisi yang disukai gulma untuk tumbuh dengan cepat, sehingga terjadi persaingan gulma dengan tanaman. Sedangkan untuk  LTT periode umur 3-4 dan 4-5 minggu setelah pindah lapang tidak menunjukkan perbedaan, sebab pada periode umur tersebut, pertumbuhan bibit umur 1 dan 2 minggu setelah semai sudah dapat megejar pertumbuhan bibit umur 3 minggu setelah semai sehingga memberikan nilai LTT yang hampir sama. 	LTT  Regresi dari pengaruh umur bibit dapat dilihat pada Gambar 3. Pada Gambar 3 terlihat bahwa LTT pada periode umur 5-6 minggu setelah pindah lapang menunjukkan perbedaan diantara ketiga umur bibit tersebut, dimana LTT mengalami kenaikan dan tertinggi terdapat pada bibit umur 1 minggu  setelah semai yaitu 468.48 gram cm-1 hari-1 yang kemudian nilai LTT tersebut menurun atau nilai LTT hampir sama pada tiap bibit umur 2 dan 3 minggu setelah semai masing-masing 295.76 gram cm-1 hari-1 dan 254.48 gram cm-1 hari-1 (Lampiran 6b), hal ini karena bibit yang dipindahkan ke lapangan saat berumur       1 minggu setelah semai akan terhindar dari stagnasi akibat transplanting sehingga tidak ketinggalan periode-periode  phyllochron yang memungkinkan tanaman tumbuh dengan berlipat ganda, tanaman mampu berfotosintesis dengan lebih baik dan menghasilkan bahan kering sehingga nilai LTT lebih tinggi.
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Gambar 3. Analisis regresi LTT periode umur 5-6 minggu setelah pindah lapang pada berbagai umur bibit dan jarak tanam.
	
1.4. Laju Asimilasi Bersih (LAB)
Hasil  analisis ragam laju asimilasi bersih menunjukkan bahwa  tidak ada interaksi antara jarak tanam dengan umur bibit terhadap LAB.  Jarak tanam secara tunggal menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata pada periode umur 2-3, 3-4 dan 5-6 minggu setelah pindah lapang, tetapi berbeda nyata pada periode umur 4-5 minggu setelah pindah lapang. Faktor tunggal  umur bibit  menunjukkan pengaruh yang  berbeda nyata terhadap LAB periode umur 2-3 dan 5-6 minggu setelah pindah lapang, tetapi tidak berbeda nyata pada periode umur 3-4 dan 4-5 minggu setelah pindah lapang. 
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Gambar 4. Analisis regresi LAB periode umur 4-5 minggu setelah pindah lapang pada berbagai jarak tanam dan umur bibit.

LAB setelah dianalisis regresi dari pengaruh jarak tanam dapat dilihat pada Gambar 4. Pada Gambar 4 terlihat bahwa analisis regresi untuk LAB periode umur 4-5 minggu setelah pindah lapang, menunjukkan penurunan, dimana pada jarak tanam  (25 cm x 25 cm) memberikan nilai LAB yang tertinggi. Hal ini disebabkan pada jarak tanam (25 cm x 25 cm), kanopi daun tidak saling menaungi, sehingga daun dapat menerima cahaya matahari dengan baik dan menghasilkan asimilat yang tinggi. Menurut Zhu Defeng et al (2002) Dengan jarak tanam lebar terjadi perbaikan kanopi untuk fotosintesis. Menurut Stoskopf (1981) menyatakan bahwa  penuaan daun dan naungan menyebabkan rendahnya LAB karena berkurangnya laju fotosintesis sedangkan respirasi tetap berlangsung.
	Pada Gambar 5 terlihat bahwa analisis regresi pada periode umur 2-3 minggu setelah pindah lapang, mempunyai nilai LAB yang berbeda pada ketiga umur bibit di setiap jarak tanam.  Hal ini karena pada awal pertumbuhan periode umur 2-3 minggu setelah pindah lapang, masing-masing bibit berbeda fase tumbuh yang dicapainya, sehingga memberikan nilai LAB yang berbeda, dimana LAB tertinggi terdapat pada bibit umur 1 minggu setelah semai.  Ini menunjukkan bibit umur 1 minggu setelah semai pada periode 2-3 minggu setelah pindah lapang, laju fotosintesisnya lebih besar daripada laju  respirasinya, karena bibit ini merupakan bibit yang paling muda dipindahkan ke lapangan dimana sedang aktif  tumbuh dan berkembang, sementara laju respirasinya atau penuaan daunnya sangat kecil dibandingkan dengan laju fotosintesisnya sehingga memberikan nilai LAB yang tinggi daripada bibit umur  2 dan 3 minggu setelah semai.
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Gambar 5. Analisis regresi LAB periode umur 2-3 minggu setelah pindah lapang pada berbagai umur bibit dan jarak tanam.

	Gardner et al. (1991) menyatakan bahwa LAB secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan daun dalam menyerap radiasi matahari. Daun muda pada puncak kanopi menyerap radiasi paling banyak dan terjadi fotosintesis yang tinggi dan sejumlah besar fotosintat ditranslokasikan ke bagian tanaman yang lain.

1.5.  Jumlah Anakan 
Tabel 2. Jumlah anakan umur 6 minggu setelah pindah lapang pada berbagai  jarak tanam dan umur bibit.

Jarak tanam (cm)
Umur Bibit                                               (mss)

Pengaruh             jarak tanam

1
2
3


………………batang………………...

20 x 20
25 x 25
30 x 30
38.33      49.17       52.17
30.83       31.00
43.83
30.33       30.17        30.17
33.17
36.78
42.06
Pengaruh        umur bibit
   46.56  b            35.22  a            30.22  a                 

 Angka-angka pada baris yang diikuti oleh huruf kecil yang sama,  berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf 5%.
Pengaruh jarak tanam secara tunggal menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap jumlah anakan. Sedangkan umur bibit secara tunggal   menunjukkan pengaruh yang  berbeda nyata terhadap jumlah anakan.  Setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5%, jumlah anakan dapat dilihat pada Tabel 2.
	Pada Tabel 2 terlihat bahwa pengaruh jarak tanam tidak berbeda nyata. Pengaruh jarak tanam yang tidak berbeda nyata ini mungkin disebabkan karena adanya pengaruh cuaca yang selama penelitian berlangsung, curah hujan cukup tinggi yaitu 172 mm sehingga cukup sulit untuk mempertahankan tanah lahan untuk tetap aerobik, yang dapat memacu pertumbuhan anakan. Sesuai dengan pendapat Berkelaar (2001) bahwa Pada metode SRI , perlu dipertahankan tanah agar tetap teraerasi dan lembab, tidak tergenang, sehingga akar dapat bernafas dan berkembang bebas untuk mendukung pertumbuhan anakan diatas tanah. 	Sesuai dengan pendapat Berkelaar (2001) tanaman juga akan menyerap lebih banyak sinar matahari, udara dan nutrisi disamping itu bila kondisi cuaca kurang menguntungkan (curah hujan yang cukup tinggi) akan sulit untuk menjaga tanah agar tetap teraerasi, hasilnya akar dan batang akan tumbuh kurang optimal sehingga anakan yang dihasilkanpun akan kurang optimal.	Bila dilihat dari rata-rata jumlah anakan yang diperoleh dari pengaruh jarak tanam 33.17 – 42.06 batang dan dari pengaruh umur bibit 30.22- 46.56 batang, hasil ini bisa dikatakan masuk pada kisaran jumlah anakan hasil penelitian yang dilakukan Zhu Defeng et al. (2002) yaitu 40 – 45 batang, dengan jarak tanam  30 cm x  35 cm dan jumlah bibit 1 per titik tanam. Untuk pengaruh umur bibit, terdapat perbedaan yang nyata terhadap jumlah anakan, dimana rata-rata jumlah anakan tertinggi terdapat pada bibit umur 1 minggu setelah semai yaitu 46.56 batang, diikuti oleh jumlah anakan pada bibit umur 2 dan 3 minggu setelah semai, masing-masingnya 35.22 dan 30.22 batang. Semakin tua bibit yang dipindahkan ke lapangan, semakin kecil jumlah anakan yang dihasilkan. Berkelar (2001) sebaiknya bibit yang ditransplantasi/ pindahlapang lebih awal (umur 1-2 minggu) agar tanaman tidak ketinggalan fase berlipat (eksponensial),  karena bila bibit di pindah lapang melewati fase itu maka akar bibit mengalami trauma saat terkena sinar matahari dan mengering, saat ditanam ditempat yang tidak ada kontak dengan udara dan saat bulu akar keluar dari akar  pertama, akan hilang atau rusak jika terlambat ditransplantasi. 
	Perkembangan anakan menjadi lebih banyak dimungkinkan bila kondisi tanah aerobik dan akar berkembang dengan baik. Pengeringan tanah dapat mendorong akar lebih dalam dan lebih penting dalam meningkatkan kekompakan permukaan tanah dan kekuatan tanah yang menghasilkan anakan tumbuh lebih banyak (Zhang Wei dan Si Tu Song, 1989).
	Berkelaar (2001) menyatakan bahwa pada pertumbuhan vegetatif tanah dikondisikan dalam keadaan aerobik agar oksigen tersalur untuk pertumbuhan padi, seminggu sekali tanah harus dikeringkan bahkan sampai retak, hal ini agar oksigen dapat masuk kedalam tanah dan mendorong akar mencari air sehingga akar berkembang menjadi besar menyerap nutrisi lebih banyak dan menghasilkan anakan lebih banyak yang berkisar  44- 74 batang. Bila dibandingkan dengan penelitian ini masih rendah hanya menghasilkan 33-42 batang untuk pengaruh jarak tanam dan 30- 46 batang untuk pengaruh umur bibit.
 	 
Rasio Brangkas tajuk-Akar
Jarak tanam secara tunggal menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rasio brangkas tajuk-akar. Sedangkan  umur bibit secara tunggal  menunjukkan pengaruh yang  tidak berbeda nyata terhadap rasio brangkas tajuk-akar.   Setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5%, rasio brangkas tajuk-akar dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rasio brangkas tajuk - akar tanaman padi per rumpun pada umur 6 minggu setelah pindah lapang dengan pengaturan jarak tanam dan umur bibit.

Jarak tanam (cm)
Umur Bibit                                      (mss)

Pengaruh             jarak tanam

1
2
3




20 x 20
25 x 25
30 x 30
0.47       0.49       0.38
0.47
0.47
0.36
0.53
0.50
0.36
0.49  B
0.49  B
0.37  A
Pengaruh        umur bibit
0.45                0.43                 0.46

Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf besar yang sama  berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf 5%.
        
	Pada tabel 3 terlihat pengaruh yang berbeda nyata pada jarak tanam terhadap rasio brangkas tajuk-akar. Rasio brangkas tajuk-akar tinggi pada jarak tanam (20 cm x 20 cm) yaitu 0.49  dan pada  jarak tanam (25 cm x 25 cm) yaitu 0.49, tetapi pada jarak tanam (30 cm x 30 cm), rasio brangkas tajuk–akar sebesar 0.37  lebih kecil dari rasio jarak tanam (20 cm x 20 cm). Hal ini disebabkan karena pada jarak tanam yang rapat, permukaan lahan lebih cepat ditutupi kanopi tanaman padi sehingga pertumbuhan gulma tidak cepat tumbuh yang menghindari terjadinya persaingan dengan gulma yang cukup besar. Pada pengaruh umur bibit memperlihatkan tidak ada perbedaan yang nyata diantara ketiga umur bibit terhadap rasio brangkas tajuk-akar. Rasio brangkas tajuk-akar hampir sama diantara ketiga umur bibit  yaitu pada bibit umur 3 minggu,1 minggu dan 2 minggu masing-masingnya 0.4647, 0.4506 dan 0.4333. Pada penelitian ini, rasio brangkas tajuk-akar berkisar 0.36 – 0.53 yang berarti belum terjadi keseimbangan yang tinggi  antara brangkas tajuk dan bawah, dimana pertumbuhan bagian bawah (akar) masih lebih baik dari pertumbuhan bagian atas (anakan).
2. Komponen hasil dan hasil
2.1.  Jumlah malai per rumpun
Hasil  analisis ragam jumlah malai per rumpun menunjukkan bahwa  ada interaksi antara jarak tanam dengan umur bibit terhadap jumlah malai per rumpun.  Setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5%, jumlah malai per rumpun dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.  Jumlah malai per rumpun pada berbagai  jarak tanam  dan umur bibit.
Jarak tanam (cm)
Umur bibit                                                                                 (mss)

1
2
3

…………………………..buah………………..……………...
20 x 20

25 x 25
 
30 x 30
11.83   A
b
17.00   B
b
33.50   C
b

12.33   A
b
17.00   B
b
35.67   C
c
8.33    A
a
14.80    B
a
28.33    C
a
Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf besar  dan pada baris  yang diikuti oleh huruf kecil yang sama  berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf 5%.

Pada Tabel  4  terlihat bahwa pada jarak tanam yang  lebar (25 cm x 25 cm        dan 30 cm x 30 cm),  mempunyai jumlah malai per rumpunnya yang tinggi di ketiga taraf umur bibit dan pada bibit umur muda (1 dan 2 minggu setelah semai) mempunyai jumlah malai per rumpun  yang tinggi pada ketiga taraf jarak tanam.
Pada jarak tanam (20 cm x 20 cm), jumlah malai per rumpun terbesar terdapat pada bibit umur 1 dan 2 minggu setelah semai masing-masing 11.83 dan 12.33. Pada jarak tanam (25 cm x 25 cm), jumlah malai per rumpun tertinggi terdapat pada bibit umur 1 dan 2 minggu setelah semai masing-masing 17.00, dan pada jarak tanam (30 cm x 30 cm), jumlah malai per rumpun terbesar terdapat pada bibit umur 2 minggu setelah semai, yaitu 35.67,  karena pada bibit umur 2 minggu setelah semai pada jarak tanam lebar (30 cm x 30 cm) tersebut, saat dipindah lapang; bibit tersebut sudah cukup siap untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan pada umur bibit yang 2 minggu tersebut adalah saat yang paling tepat untuk di pindahkan kelapangan (ditanam) untuk menghasilkan anakan produktif (malai) yang banyak. Berkelaar (2001) saat yang paling baik untuk mentransplantasi bibit adalah pada saat bibit berumur 1 – 2 minggu sehingga tanaman tidak kehilangan fase anakan yang berlipat ganda untuk mendukung pertumbuhan malai per rumpun yang cukup banyak. 
Zhu Defeng et al (2002) bahwa pada metode SRI, pertanaman padi dengan jarak tanam yang lebar, akan memberikan kesempatan kepada akar untuk berkembang dengan baik dan pada jarak tanam yang lebar tersebut terjadi perbaikan kanopi sehingga fotosintesis dapat terjadi secara optimal dan menghasilkan persentase produksi anakan dan jumlah bulir per malai yang besar.
 Jumlah malai per rumpun pada bibit umur 1 minggu setelah semai masih lebih baik daripada jumlah malai per rumpun bibit umur 3 minggu setelah semai pada jarak tanam  (30 cm x 30 cm).


2.2. Jumlah gabah per malai
Hasil  analisis  ragam  jumlah gabah per malai menunjukkan bahwa  ada interaksi antara jarak tanam dengan umur bibit terhadap jumlah gabah per malai. Setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata  5%, jumlah gabah per malai  dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.  Jumlah gabah per malai  pada berbagai jarak tanam dan umur bibit.

Jarak tanam (cm)
Umur bibit                                                                                 (mss)

1
2
3

……………………………..buah………..…..………………...
20 x 20

25 x 25

30 x 30
112.17  A
a
180.50 A
b
280.33  B
c
115.50     A
b
177.67     B
b
273.67     C
b
106.50        A
c
170.67        B
a
239.50        C
a
Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf besar  dan pada baris  yang diikuti oleh huruf kecil yang sama  berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf 5%.
Pada Tabel 5 terlihat bahwa semakin lebar jarak tanam semakin besar jumlah gabah per malai di ketiga taraf umur bibit dan pada jarak tanam lebar, semakin muda umur bibit, jumlah gabah per malai nya pun semakin besar.    Jumlah gabah per malai terbesar terdapat pada jarak tanam (30 cm x 30 cm) dan bibit umur 1 minggu setelah semai. yaitu 280.33 buah.  Hal ini  karena pada bibit  umur 1 minggu setelah semai yang ditanam pada jarak tanam (30 cm x 30 cm), bibit tersebut lebih mudah untuk berkembang baik diatas tanah karena ruang tumbuh yang besar memungkinkan anakan tumbuh banyak dan terjadi perbaikan kanopi untuk fotosintesis lebih optimal yang menghasilkan fotosintat yang tinggi, juga perkembangan akarnya, pada bibit umur 1 minggu, akarnya cepat berkembang dan memperdalam perakarannya sehingga akar dapat berkembang dengan baik dapat menyerap hara dengan baik untuk mendukung anakan yang fertil akan menghasilkan gabah per malai yang cukup banyak.  
Selain itu pada jarak tanam yang lebar,  tanaman berkurang kompetisinya dalam hal mendapatkan ruang tumbuh, cahaya dan unsur hara sehingga proses fotosintesa dapat menghasilkan asimilat dalam jumlah cukup besar akhirnya pertumbuhan anakan menjadi lebih besar seiring dengan itu pertumbuhan malai / anakan produktifnya lebih banyak sehingga mendukung untuk pembentukan jumlah gabah per malai yang lebih besar ( Zhu Defeng  et al., 2002). Seperti yang dijelaskan oleh Upphoff (2002) bahwa pada pertanaman dengan metode SRI pertumbuhan akar lebih banyak dan lebih besar sehingga jumlah anakan lebih banyak dan terdapat hubungan yang luas antara jumlah anakan pertanaman dan jumlah bulir per malai (anakan fertil).
 	Jumlah gabah per malai lebih tinggi pada bibit yang dipindahkan ke lapangan umur 2 minggu setelah semai dibandingkan dengan bibit umur 3 minggu setelah semai pada jarak tanam (30 cm x 30 cm), masing-masing 273.67 dan  239.50  buah. Hal ini disebabkan pada bibit umur 1– 2 minggu yang ditanam pada jarak tanam (30 cm x 30 cm) merupakan umur bibit yang paling baik untuk dipindahlapang, karena pada waktu tersebut tanaman tidak akan ketinggalan fase tumbuh berlipat ganda dan karena ruang tumbuh yang cukup besar anakan yang dihasilkan akan bertambah banyak. 

Bobot 1000 butir
Hasil analisis ragam bobot 1000 butir menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara jarak tanam dan umur bibit.  Faktor tunggal jarak tanam memberikan pengaruh yang  tidak nyata terhadap bobot 1000 butir sedangkan faktor tunggal umur bibit memberikan pengaruh yang  nyata terhadap bobot 1000 butir.  Setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5%  bobot 1000 butir disajikan pada Tabel 6.

Tabel  6.  Bobot 1000 butir  kadar air 14% pada berbagai jarak tanam  dan umur   bibit.
Jarak tanam (cm)
Umur bibit                                              (mss)

Pengaruh             jarak tanam

1
2
3


…………………gram………………...

20 x 20
25 x 25
30 x 30
21.14
21.14
21.14
21.72
21.72
21.72
21.9
21.9
21.9
21.59
21.59
21.59
Pengaruh        umur bibit
21.14    a          21.72  b              21.9 c

Angka-angka pada baris  yang diikuti oleh huruf kecil yang sama, berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf 5%.

Pada Tabel 6, terlihat bahwa jarak tanam tidak menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap bobot 1000 butir, Hal ini disebabkan bobot 1000 butir ditentukan oleh genotip tanaman padi tersebut, disamping itu juga ditentukan faktor lingkungan nya dalam hal ini jarak tanam dan umur bibit.
	Sedangkan untuk pengaruh umur bibit berbeda nyata terhadap bobot 1000 butir. Semakin tua umur bibit, semakin tinggi bobot 1000 butirnya, hal ini kemungkinan disebabkan karena pada bibit yang berumur lebih tua, karena bibit tersebut telah lebih dulu stabil perkembangannya dan telah beradaptasi dengan lingkungan dengan lebih baik, sehingga asimilat yang dihasilkannyapun untuk Bobot 1000 butir lebih tinggi dibandingkan dengan bibit yang umurnya lebih muda. Bila dilihat dari data total luas daun (Tabel 1) menunjukkan bahwa  pada bibit umur 3 minggu setelah semai memberikan nilai total luas daun tertinggi pada jarak tanam (30 cm x 30 cm). Ini ada korelasi fotosintesis yang dihasilkan pada daun dengan bobot 1000 butir. Gardner (1991) mejelaskan bahwa bobot 1000 butir menggambarkan kualitas dan ukuran biji.  Ukuran biji tergantung pada hasil asimilat yang disimpan. Selain itu perbedaan ini mungkin juga disebabkan pada bibit yang ditanam lebih tua umurnya karena secara morfologisnya telah lebih besar dari kedua umur bibit yang lain sehingga distribusi cahaya pada daunnya menjadi lebih besar yang nantinya akan berdampak kepada akumulasi bobot kering yang dihasilkannya. Dari deskripsi varietas Cisokan terlihat bobot 1000 butir 22 gram. Bila dibandingkan dengan rata-rata bobot Cisokan tertinggi pada penelitian ini  (21.72 gram), bobot ini masih lebih rendah, hal ini disebabkan karena adanya pengaruh faktor lingkungan tempat tanaman ini tumbuh salah satunya adalah cuaca, karena pada saat penelitian ini curah hujan cukup tinggi berkisar 172 – 307.5 mm, yang akan mempengaruhi kepada hasil fotosintesis tanaman padi tersebut. Seperti dijelaskan oleh  Kiniry (1988) bahwa asimilat yang tesedia saat perkembangan biji akan ikut menentukan bobot biji. Ditambahkan oleh Simmons dan Jones (1985) bahwa dalam tanaman, pembagian asimilat terutama dalam biji  tergantung jumlah asimilat yang dihasilkan oleh daun juga kebutuhan dalam pembentukan organ ditambah penggantian organ yang rusak.  Pada saat hasil fotosintesa tidak cukup, akumulasi  asimilat seperti ke gabah segera digunakan. Hasil fotosintat menentukan bobot biji yaitu dari jumlah akumulasinya dalam biji pada periode generatif dan pada periode vegetatif (hasil pengurangan bahan kering dalam batang dan daun). 
2.4. Hasil  per hektar
Tabel 7.  Hasil per hektar pada berbagai jarak tanam dan umur bibit.
Jarak tanam (cm)
Umur bibit                                               (mss)

Pengaruh             jarak tanam

1
2
3


……………………ton………………....

20 x 20
25 x 25
30 x 30
2.56
3.28
5.96
2.85
3.22
7.48
1.21
2.41
4.22
2.21  A
2.97  A
5.89  B
Pengaruh        umur bibit
3.93 b              4.52 b            2.61 a

Angka-angka pada kolom yang diikuti oleh huruf besar  dan pada baris  yang diikuti oleh huruf kecil yang sama  berbeda tidak nyata menurut DNMRT taraf 5%.
Hasil  analisis  ragam hasil per hektar menunjukkan bahwa  tidak ada interaksi antara jarak tanam dengan umur bibit terhadap hasil per hektar.  Faktor jarak tanam secara tunggal dan umur bibit secara tunggal menunjukkan pengaruh yang berbeda nyata terhadap hasil per hektar. Setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata  5%, hasil per hektar  dapat dilihat pada Tabel  7.
	Pada Tabel  7 terlihat bahwa, terdapat perbedaan yang nyata pada pengaruh jarak tanam, semakin lebar jarak tanam, semakin tinggi pula hasil per hektarnya. Hasil per hektar tertinggi terdapat pada jarak tanam (30 x 30 cm) yaitu 5.89 tonha-1.  Hal ini karena pada jarak tanam (30 x 30 cm), makin luas kesempatan akar untuk berkembang dengan baik dan mengambil unsur hara lebih banyak.. Bila dilihat dari parameter pertumbuhan pada jarak tanam lebar (30 cm x 30 cm) memberikan hasil yang tinggi pada total luas daun per rumpun (Tabel 1). Total luas daun yang tinggi pada jarak tanam yang lebar menggambarkan jumlah luas daun yang dapat melakukan fotosintesis lebih banyak. Semakin besar total luas daun per rumpun, semakin besar pula hasil fotosintesis untuk memproduksi bahan kering. Hasil per hektar yang tinggi pada jarak tanam (30 cm x 30 cm) ini juga dapat tergambar dari data  komponen hasil dan hasil yaitu pada parameter jumlah malai per rumpun (Tabel 4), dimana jumlah malai per rumpun tertinggi terdapat pada jarak tanam yang (30 cm x 30 cm) dibandingkan pada jarak tanam (20 cm x 20 cm) dan (25 cm x 25 cm) Bila dilihat dari pengaruh umur bibit memberikan pengaruh yang berbeda nyata, dimana hasil per hektar tinggi terdapat pada bibit yang dipindah lapang pada saat bibit masih berumur muda yaitu bibit umur 1 dan 2 minggu masing-masing  4.52 ton ha-1 dan 3.93 ton ha-1.  Hal ini disebabkan karena pada bibit yang dipindah lapang saat masih muda, bibit tersebut tidak ketinggalan pada fase anakan yang berlipat ganda (eksponensial). Dari anakan produktif yang banyak terbentuk nantinya akan membentuk gabah Selanjutnya ditambahkan oleh Uphoff  (2002) pada pertanaman metode SRI terdapat hubungan yang luas antara jumlah anakan pertanaman dan jumlah bulir per malai (anakan fertil). Hasil per hektar yang tinggi terdapat pada bibit umur 1 dan 2 minggu setelah semai ini dapat terlihat dari data  komponen hasil dan hasil yaitu pada parameter jumlah malai per rumpun (Tabel 5), dimana jumlah malai per rumpun tertinggi terdapat bibit umur 2 dan 1 minggu setelah semai dibandingkan bibit umur 3 minggu setelah semai. 
	Bila dibandingkan hasil perhektar yang didapatkan pada penelitian ini dengan deskripsi varietas Cisokan hasil penelitian ini 4,5 –5 t ha-1 hasil penelitian ini sudah cukup tinggi.  Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang  dilakukan oleh   Uphoff (2003b) hasil pertanaman padi dengan metode SRI dapat mencapai 6.1 sampai 7.5 t h-1 dengan menggunakan jarak tanam 30 cm x 30 cm, hasil penelitian ini bisa dikatakan hampir sama.Rendahnya hasil per hektar ini  disebabkan oleh faktor lingkungan seperti cahaya matahari dan curah hujan, dimana disaat berlangsungnya penelitian, sering sekali turun hujan berkisar 172 – 307.5 mm sehingga sulit untuk membuat lahan tetap dalam kondisi aerobik. Sumartono (1982) hasil padi  sangat berkaitan  dengan faktor iklim, dimana produksi dimusim hujan umumnya lebih rendah dari pada musim hujan karena energi radiasi maksimum tidak dapatkan pada musim hujan. Kasim (2004)  menyatakan bahwa pada metode SRI , pertanaman padi dijaga kelembabannya (tidak tergenang) yang mencegah terjadinya hypoksia (kurangnya supply oksigen ke akar) yang mengakibatkan tanaman padi tersebut stress dan akar akan membentuk suatu struktur aerenchym. Seperti yang dijelaskan oleh Upphoff (2002) bahwa aerenchym merupakan suatu struktur yang terbentuk apabila akar mengalami kekurangan oksigen, pembentukan  aerenchym ini akan menurunkan hasil karena pada aerenchym tersebut terdapat 30-40% xylem yang akan menyebabkan tersendatnya partisi asimilat ke bagian generatif. 
	Selain itu kondisi saat penelitian berlangsung, pertanaman padi untuk penelitian ini tidak serentak dengan petani-petani disekitar lokasi penelitian, sehingga gangguan burung terpusat pada penelitian ini. 
 Indek Panen
	Hasil sidik ragam indek panen umur 12 MSS menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara jarak tanam dan umur bibit.  Faktor tunggal jarak tanam dan umur bibit memberikan pengaruh yang  tidak nyata  terhadap Indek panen umur 12 MSS.  	
Tabel  8.  Indek panen pada berbagai  jarak tanam  dan umur bibit.
Jarak Tanam
(cm)
Umur Bibit
(Mss)

1
2
3
20 x 20
25 x 25
30 x 30
0.0035
0.0031
0.0061
0.0053
0.0009
0.0070
0.0025
0.0008
0.0013

	Indek panen setelah diuji lanjut dengan DNMRT pada taraf nyata 5%  disajikan pada Tabel 8.  Pada Tabel 8 terlihat bahwa indek panen tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jarak tanam dan umur bibit. Gambaran distribusi fotosintat ke biji dan bagian lainnya disebut dengan Indek panen.  Hasil biji tiap tanaman berhubungan positif dengan bobot kering tiap tanaman, jadi bila hasil biji meningkat, berarti bobot tanaman tersebut besar, sedangkan korelasi antara bobot kering tiap tanaman dengan indek panen adalah negatif.  Dari hal tersebut maka hasil panen tanaman dapat ditingkatkan dengan meningkatkan proporsi indek panen dengan cara meningkatkan hasil bobot kering total.


KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaturan jarak tanam dan umur bibit pada metode SRI dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :
	Hasil terbaik diperoleh pada jarak tanam (30 cm x 30 cm) pada semua perlakuan umur bibit yaitu 5.89 tonha-1, dibandingkan dengan jarak tanam  (25 cm x 25 cm) dan (20 cm x 20 cm) masing-masing 2.97 tonha-1 dan 2.21 tonha-1.

Hasil yang tinggi diperoleh pada bibit umur 1 dan 2 minggu setelah semai,  masing-masing 3.93 ton ha-1  dan  4.52 ha-1.            

B. SARAN
	Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini disarankan untuk dapat  menerapkan penggunaan jarak tanam  (30 cm x 30 cm) dan bibit pindah lapang yang berumur 2 minggu setelah semai.







DAFTAR PUSTAKA

 A collaborative Effort of Association Tefy Saina and CIIFAD. 2004a. The system for rice intensification. SRI Management Practices.

----------, 2004b. The System of Rice Intensification-SRI- Increased Productivity with SRI Practices.

Berkelaar, D. 2001,  Sistem intensifikasi padi (the System of Rice Intensification-SRI) : Sedikit dapat memberi Lebih Banyak. 7 hal terjemahan Echo, Inc.17391 Durrance Rd. North Ft. Myers FL 33917 USA

Biro Pusat Statistik . 2003a. Luas panen, produksi dan hasil per hektar BPS Jakarta.

Biro Pusat Statistik. 2003b.  Buletin statistik perdagangan luar negeri impor. BPS Jakarta.

Gani, Anischan, T.S. Kadir, A. Jatiharti,I.P. Wardhana,and. I. Las. 2002. The System of rice intensification in Indonesia. Research institute for Rice, Agency for Agricultural research and development. Bogor. Indonesia.

Gardner, P.,  R. Franklin, B. Pearce dan R.L, Mitchell. 1991. Terjemahan Physiology of crop plant. Penerbit Universitas Indonesia Jakarta.

Gasparillo, R., B. Sanchez, E de la Merced. 2003. Adapting SRI concept to upland rice. SRI Project Report. Broader Initiative for Negros Development. NGO.Bacalod, Philippines.

IRRI . 1997. Rice Almanac, second edition. IRRI, Los Banos, Philippines. 181 p.

Kasim, M. 2004. Manajemen  penggunaan air: meminimalkan penggunaan air untuk meningkatkan produksi padi sawah melalui sistem intensifikasi padi (The System of Rice Intensification-SRI). Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar. Unand. Padang.

Kiniry, J.R.1989. Kernel weight increase in response to decrease kernel number in sorghum. Agron.J. Vol. 81:711-715

Manurung, S.O dan M. Ismunadji. 1988. Morfologi dan fisiologi padi dalam Padi. Buku 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.

Mukhlis, E. 2000. Penampilan dan komponen keragaman sifat kuantitatif galur padi sawah dataran rendah pada berbagai jarak tanam. Tesis Pasca Sarjana  Unand. Padang.

Nazif, M. 1997. Pelaporan Penelitian Pelita VI. Beberapa Jenis Gulma Penting di HTI dan Teknik Pengendaliannya. Departemen Kehutanan. Jakarta.


Uphoff, N. 2001a.  Opportunities for raising yields by changing management practices: The system of rice intensification in Madagascar : Agroecological Innovation : Increasing food production with participatory development.

-----------, 2002. The system of rice intensification developed in Madagascar. presentation for conference on raising agricultural productivity in the tropics: Biophysical challenges for technology and policy, Harvard University, October 16-17,2000.

Vallois, P.,  N. Upphoff  and  A. Collick. 2000. Malagasy system o rice intensification (S.R.I) .Early rice planting system. Miscellaneou. V.1.3- I.P.N.R.

Zhu Defeng, C. Shibua, Z. Yuping, and L Xiaqing. 2002. Tillering Pattrens and the Contribution of Tillers to Grain Yield with Hybrid Rice and Wide Spacing. China national Rice Research Institute, Hangzhou.

--------, Xianqing and Zhang Yubing. 2002.  Demonstration of the integrated management technology of super rice and its effectiveness. China Rice,22, 8-9.

Zubachtirodin, 1988. Kompetisi gulma dengan padi sawah varietas PB-42 dan Sandang.  Buletin penelitian Marros th 1988. BPTP. Marros.




