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ABSTRACT 
 This study aims to determine the effect of intercropping of black aerobic rice with 

peanuts on the growth and yield of several strains of black rice on the beds with aerobic 

irrigation system in Narmada. This research was conducted in July-September 2016 in 

experimental field of Faculty of Agriculture Universitas Mataram Nyur Lembang Village, 

Narmada Sub District, West Lombok District, NTB. This study was prepared using a factorial 

design design designed with a split plot design with 2 factors and 3 replications. As the main 

factor / main plot is cultivation technique and second factor / subplot is the strain. The data of the 

research were analyzed using ANOVA at 5% real level and tested further with 5% BNJ test. The 

results showed that plot factor (sub plot) had an effect on high variable of plant age 35 and 56 

HST and relatively high growth rate of plant. High and relatively high growth rates of black rice 

plants G2 and G5 lines are significantly higher than other strains. The strain factor affects all 

yield variables except the weight of grain per hill and yield (ton / ha). Cultivation technique 

factor (main plot) has an effect on high varieties of plant age 35 and 56 HST and relatively high 

growth rate of plant. The high and relatively high growth rates of black rice crops in the 

intercropping system are significantly higher than those without intercropping systems. 

Cultivation technique factor does not affect all yield variables. The interaction between strain 

factor and cultivation technique occurs only at plant height 35 and 56 HST as well as high rate of 

plant. Plant height and high growth rate of G2, G3, G4, G5 and G6 strains were significantly 

higher in the intercropping system but did not result in significant increases in yields. 

 

PENGARUH TUMPANG SARI PADI GOGO BERAS HITAM DENGAN 

KACANG TANAH TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL 

BEBERAPA GALUR PADI GOGO BERAS HITAM PADA BEDENG 

DENGAN IRIGASI SISTEM AEROBIK DI NARMADA 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tumpang sari padi gogo beras hitam 

dengan kacang tanah terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa galur padi gogo beras hitam pada 

bedeng dengan irigasi sistem aerobik di Narmada. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan 

Juli-September 2016 di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram Desa Nyur 

Lembang Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Penelitian ini disusun dengan 

menggunakan rancangan percobaan faktorial yang dirancang dengan rancangan petak terbagi 

(split plot design) dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Sebagai faktor utama/petak utama yaitu 

teknik budidaya dan faktor kedua/anak petak yaitu galur. Data hasil penelitian dianalisis dengan 
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menggunakan ANOVA pada taraf nyata 5% dan diuji lanjut dengan uji BNJ 5%. Hasil penelitian 

menunjukkan faktor galur (anak petak) berpengaruh terhadap variabel tinggi tanaman umur 35 

dan 56 HST serta laju pertumbuhan relatif tinggi tanaman. Tinggi dan laju pertumbuhan relatif 

tinggi tanaman padi beras hitam galur G2 dan G5 nyata lebih tinggi dibandingkan galur lainnya. 

Faktor galur berpengaruh terhadap semua variable hasil kecuali berat gabah per rumpun dan 

hasil panen (ton/ha). Faktor teknik budidaya (petak utama) berpengaruh terhadap variabel tinggi 

tanaman umur 35 dan 56 HST serta laju pertumbuhan relatif tinggi tanaman. Tinggi dan laju 

pertumbuhan relatif tinggi tanaman padi beras hitam pada sistem tumpang sari nyata lebih tinggi 

dibandingkan sistem tanpa tumpang sari. Faktor teknik budidaya tidak berpengaruh terhadap 

semua variabel hasil. Interaksi antara faktor galur dan teknik budidaya hanya terjadi pada tinggi 

tanaman umur 35 dan 56 HST serta laju tinggi tanaman. Tinggi tanaman dan laju pertumbuhan 

tinggi tanaman galur G2, G3, G4, G5 dan G6 nyata lebih tinggi pada sistem tumpang sari namun 

tidak menyebabkan peningkatan hasil panen yang nyata. 

 

Kata kunci :Padi gogo beras hitam, tumpang sari, kacang tanah, galur, aerobik. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan terpenting pada daerah tropis bahkan 

subtropis, sehingga perlu dikembangkan teknologi budidaya untuk menekan hambatan 

pertumbuhan dan produksi baik faktor biotik maupun abiotik, sehingga produksi padi dapat terus 

ditingkatkan agar mencukupi kebutuhan konsumsi beras yang terus meningkat akibat 

pertambahan jumlah penduduk (Giri & Laxmi, 2000). Meskipun swasembada beras telah 

tercapai sejak 1984 tetapi peningkatan produksi padi nasional hingga saat ini sering mengalami 

fluktuasi dan belum meyakinkan, yang ditandai dengan belum mantapnya stabilitas produksi 

padi nasional (Suparyono & Setyono, 1997). 

Padi beras hitam merupakan varietas lokal yang mengandung pigmen dan antioksidan 

yang lebih baik dibandingkan beras putih atau beras warna lainnya, demikian juga kandungan 

gizi lainnya. Karena kandungan gizinya maka beras hitam berperan dalam meningkatkan daya 

tahan tubuh dan kesehatan manusia, sehingga belakangan ini beras hitam semakin populer di 

masyarakat dan dikonsumsi sebagai pangan fungsional (Kristamtini et al., 2014). 

Untuk menambah jenis varietas dan meningkatkan produksi padi beras hitam di 

Indonesia perlu secara kontinyu dilakukan pengembangan galur/varietas baru yang mempunyai 

daya adaptasi pada faktor lingkungan yang luas, dapat diusahakan dengan teknik budidaya yang 

bervariasi dan berproduksi tinggi. Tumpang sari padi gogo beras hitam dengan kacang tanah 

merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas usahatani. 

Budidaya sistem tumpang sari memberikan beberapa keuntungan antara lain mengurangi erosi, 

meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan efisiensi penggunaan faktor lingkungan dan 

tenaga kerja, menekan gangguan gulma, penyakit, hama dan meningkatkan efisiensi penggunaan 

air (Samosir, 1996 dalam Catharina, 2009). 

 Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Tumpang Sari Padi Gogo Beras Hitam Dengan Kacang Tanah Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil 

Beberapa Galur Padi Gogo Beras Hitam Dengan Irigasi Sistem Aerobik Di Narmada”. 
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Tujuan Penelitian 

Penelitiain ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tumpang sari beberapa galur padi 

gogo beras hitam dengan kacang tanah terhadap pertumbuhan dan hasil pada sistem irigasi 

aerobik. 

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah bagi peneliti berikutnya 

dan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan hasil tanaman padi gogo beras hitam. 

Hipotesis 

Untuk mengarahkan jalannya penelitian ini maka diajukan hipotesis: Tumpang sari 

beberapa galur padi gogo beras hitam dengan kacang tanah pada bedeng dengan sistem irigasi 

aerobik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-September 2016 bertempat di lahan percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram Desa Nyiur Lembang Kecamatan Narmada, Kabupaten 

Lombok Barat, NTB. 

Alat dan Bahan 

Alat-alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hand tracktor (traktor tangan), 

cangkul, sekop, alat penugal padi, tali rafia, ember, meteran, pisau, wadah (baki plastik), alat 

semprot serangga, alat tulis-menulis, jaring dan bambu. 

Bahan-bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih padi gogo beras hitam 

dengan galur G1, G2, G3, G4, G5, G6, benih kacang tanah (v
1
arietas unggul lokal), pupuk Urea, 

pupuk Phonska, insektisida (Furadan 3G,Virtako, Konfidor dan Prevathon) dan fungisida BVR. 

Rancangan Percobaan 

Percobaanini merupakan percobaan faktorial yang dirancang dengan rancangan petak 

terbagi (split plot design) dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan yaitu : 

a. Faktor teknik budidaya sebagai petak utama terdiri atas 2 aras yaitu: 

T0 : Teknik budidaya padi gogo tanpa pola tumpang sari kacang tanah. 

T1 : Teknik budidaya padi gogo dengan pola tumpang sari kacang tanah. 

b. Faktor galur padi gogo beras hitam sebagai anak petak terdiri atas 6 aras yaitu: 

G1 = Galur 1 

G2 = Galur 2 

G3 = Galur 3 

G4 = Galur 4 
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G5 = Galur 5 

G6 =Galur 6 

Dengan mengkombinasikan masing-masing aras kedua faktor tersebut maka terdapat 12 

kombinasi perlakuan, yang masing-masing dibuat dalam 3 ulangan, sehingga disiapkan 36 unit 

percobaan (Lampiran 1). Kombinasi masing-masing aras kedua faktor tersebut adalah : T0G1, 

T0G2, T0G3, T0G4, T0G5, T0G6, T1G1, T1G2, T1G3, T1G4, T1G5 dan T1G6. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pembibitan Tanaman Padi Beras Hitam 

Pembibitan dilakukan dengan cara menabur benih ke lahan yang telah disiapkan untuk 

pembibitan (4,0 x 0,5 m
2
), kemudian dibiarkan tumbuh dan dipelihara dengan cara disiram untuk 

tetap menjaga kelembaban tanah tempat pembibitan padi beras hitam, hingga siap untuk pindah 

tanam (umur benih 14 hari). 

Pengolahan Tanah dan Pembuatan Bedeng 

Tanah diolah sekali dengan menggunakan hand tracktor hingga tanah menjadi gembur 

kemudian dibuat bedengan dengan ukuran luas 1,5 m X 1 m sebanyak 36 bedeng. 

Penanaman Padi Beras Hitam dan Kacang Tanah. 

Setelah bibit berumur sekitar dua minggu di persemaian bibit padi dipindah tanam ke 

lahan yang sudah disiapkan dengan jarak tanam 15 x 15 cm
2
 antar tanaman padi tanpa tumpang 

sari.Dua minggu setelah pemindahan bibit padi kemudian diikuti dengan penanaman benih 

kacang tanah dengan jarak tanam 20 x 20 cm
2
 untuk padi yang ditumpang sarikan dengan kacang 

tanah (Lampiran2). 

Pemeliharaan Tanaman Padi Beras Hitam dan Kacang Tanah 

Pemeliharaan tanaman padi beras hitammeliputi : 

1. Pengairan 

Pola pengaturan pengairan dilakukan dengan berkala dan tidak membiarkan 

lahan tergenang, namun tanah tetap lembab (sistem aerobik). 

2. Pemupukan 

Pemberian pupuk pada tanaman padi dilakukan dua kali, yaitu pemupukan 

pertama dan pemupukan kedua. Pemupukan pertama dilakukan pada saat padi 

berumur dua minggu setelah pindah tanam dengan menggunakan pupuk Phonska 

dengan takaran dosis 100kg/ha atau 5 g/tanaman, pemupukan dilakukan dengan cara 

ditugal di samping tanaman padi dengan jarak 6 cm antara tanaman padi dengan 

lubang pupuk. Pemupukan kedua dilakukan pada sa
2
at padi berumur enam minggu 

setelah pindah tanam menggunakan pupuk Urea dengan takaran dosis 200kg/ha atau 

10 g/tanaman, pemupukan dilakukan dengan cara ditugal di samping tanaman padi 

dengan jarak 6 cm antara tanaman padi dengan lubang pupuk. 
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3. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang kurang sehat atau tidak tumbuh 

dengan cadangan bibit tanaman padi yang umur dan galurnya sama yang telah 

disediakan. Penyulaman bibit dilakukan dua minggu setelah tanam. 

3. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman padi meliputi : 

1. Penyiangan gulma 

Penyiangan dilakukan tanpa penentuan waktu yaitu ketika populasi gulma 

yang dapat membahayakan tanaman maka dilakukan penyiangan. 

2. Pengendalian hama 

Pengendalian hamadilakukan dengan menggunakan Furadan 3G untuk 

mengatasi hama semut dan ulat tanah. Hama lalat bibit dikendalikan dengan 

insektisida Virtako, hama wereng dikendalikan dengan insektisida Konfidor dan 

hama penggerek batang dikendalikan dengan insektisida Prevathon. Selain itu ada 

juga hama burung yang memakan biji padi sehingga perlu dipasangkan jarring. 

4. Pengendalian penyakit 

Pengendalian penyakit tanaman padi seperti tungro
3
 dan penyakit kerdil 

dilakukan dengan penyemprotan pestisida BVR. 

Pemeliharaan tanaman kacang tanah meliputi : 

1. Pemberian pupuk Phonska setelah berumur satu minggu setelah tanamdilakukan 

dengan cara ditugal disamping tanaman dengan takaran 100kg/ha atau 5 g/tanaman.  

2. Pengendalian hama penyakit tanaman. 

Pengendalian hama dan penyakit pada kacang tanah dilakukan dengan menggunakan 

Furadan 3G sama dengan tanaman padi. 

Pemanenan 

Pemanenan padi dilakukan apabila malai padi sudah mencapai masak fisiologis yang 

dicirikan dengan kenampakan pada isi gabah mulai keras, butir padi berisi penuh dan sukar 

dipecahkan. 

Variabel Pengamatan 

Parameter yang diamati pada tanaman padi yaitu : 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman 4 

rumpun sampel tanaman padi. Pengamatan tinggi tanaman padi dilakukan dengan cara 

mengamati tinggi tanaman padi dari permukaan tanah sampai bagian ujung tertinggi 

tanaman. Pengamatan dilakukan setiap minggu pada saat tanaman padi berumur 2 

minggu setelah pindah tanam dengan menggunakan penggaris panjang/penggaris kayu. 

2. Jumlah daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun yang 

tumbuh pada batang dari daun terbawah hingga daun teratas atau pucuk pada 4 rumpun 
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sampel tanaman padi. Pengamatan dilakukan setiap minggu pada saat tanaman padi 

berumur 2 mingg
4
u setelah pindah tanam. 

3. Jumlah anakan per rumpun (batang) 

Pengamatan jumlah anakan dilakukan dengan cara menghitung jumlah anakan 

yang baru tumbuh dan atau jumlah batang keseluruhan pada 4 rumpun tanaman padi yang 

menjadi sampel pengamatan.Pengamatan dilakukan setiap minggu pada saat tanaman 

padi berumur 2 minggu setelah pindah tanam. 

4. Panjang malai (cm) 

Panjang malaidiukur dari buku pertama pada pangkal malai sampai ujung malai. 

Malai yang diukur sebanyak dua malai yang diambil dari tiap rumpun tanaman sampel. 

5. Jumlah gabah berisi permalai (butir) 

Pengamatan jumlah gabah berisi per malai dilakukan dengan menghitung jumlah 

butir gabah berisi per malai yang dihasilkan dari setiap rumpun galur tanaman padi. 

Pengamatan akan dilakukan setelah panen dengan mengambil 2 rumpun tanaman dari 4 

tanaman sampel. 

6. Jumlah gabah hampa permalai (butir) 

Pengamatan jumlah gabah hampa per malai dilakukan dengan cara menghitung 

jumlah butir gabah hampa per malai yang dihasilkan dari setiap rumpun tanaman. 

Pengamatan akan dilakukan setelah panen dengan mengambil 2 rumpun tanaman dari 4 

tanaman sampel. 

7. Berat gabah per rumpun sampel (gram) 

Berat gabah per rumpun diperoleh dengan menimbang gabah dari 2 rumpun 

tanaman sampel. 

8. Berat 100 butir gabah berisi (gram) 

Pengamatan Berat 100 butir gabah berisi dilakukan dengan cara menimbang 100 

butir gabah berisi secara acak dari 3 rumpun tanaman sampel masing-masing galur, 

penimbangan dilakukan setelah biji gabah kering panen. 

9. Hasil panen gabah (ton/ha) 

Pengamatan hasil panen gabah dilakukan dengan cara mengkonversi berat rata-

rata gabah per rumpun tanaman sampel ke berat ton/ha. 

 

3.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatandianalisis dengan menggunakan analisis keragaman pada taraf 

nyata 5% dan dilanjutkan dengan uji BNJ pada taraf nyata 5% jika hasil anova berpengaruh 

nyata. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

 Rangkuman hasil analisis ragam (ANOVA) pada 15 variabel pengamatan yaitu tinggi 

tanaman umur 35 HST dan 56 HST, laju pertumbahan relatif tinggi tanaman, jumlah daun umur 

35 HST dan 56 HST, laju pertumbuhan relatif jumlah daun, jumlah anakan umur 35 HST dan 56 

HST, laju pertumbuhan relatif jumlah anakan, panjang malai, jumlah gabah hampa per malai, 

jumlah gabah berisi per malai, berat gabah per rumpun, berat 100 butir dan hasil panen per 

hektar (ton/ha) disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Rangkuman Hasil Analisis Ragam (Analysis of Variance) Dua Macam Teknik 

Budidaya dan Enam Galur Padi Gogo Beras Hitam serta Interaksinya 

No. Variabel Pengamatan 

Teknik 

Budidaya Galur Interaksi 

T G T*G 

1 Tinggi tanaman umur 35 HST S S S 

2 Tinggi tanaman umur 56 HST S S S 

3 LPR tinggi tanaman S S S 

4 Jumlah daun umur 35 HST NS NS NS 

5 Jumlah daun umur 56 HST NS NS NS 

6 LPR jumlah daun NS NS NS 

7 Jumlah anakan umur 35 HST NS S NS 

8 Jumlah anakan umur 56 HST NS S NS 

9 LPR jumlah anakan NS S NS 

10 Panjang malai NS S NS 

11 Jumlah gabah hampa per malai NS S NS 

12 Jumlah gabah berisi per malai NS S NS 

13 Berat gabah per rumpun NS NS NS 

14 Berat 100 butir NS S NS 

15 Hasil panen (ton/ha) NS NS NS 

Keterangan: T=Teknik budidaya; G=Galur; T*G=Interaksi antara teknik budidaya dengan 

galur; LPR= Laju pertumbuhan relatif; S=Signifikan; NS=Non Signifikan; 

HST=Hari setelah tanam 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa interaksi antara faktor teknik budidaya dengan faktor 

galur hanya terjadi pada fase pertumbuhan (fase vegetatif), khususnya pada varibel tinggi 

tanaman umur 35 HST, tinggi tanaman umur 56 HST dan laju tinggi tanaman.  Interaksi 

signifikan tidak diproleh pada variabel generatif. Pada faktor teknik budidaya, signifikan 

diperoleh pada varibel tinggi tanaman umur 35 HST, tinggi tanaman umur 56 HST dan laju 

tinggi tanaman. Pada faktor galur, signifikan diproleh pada banyak variabel kecuali pada variabel 

jumlah daun umur 35 HST, jumlah daun umur 56 HST, laju jumlah daun berat gabah per rumpun 

dan hasil panen gabah (ton/ha). 
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Tabel 4.2. Rerata Tinggi Tanaman Umur 35 HST, Tinggi Tanaman Umur 56 HST dan Laju 

Pertumbuhan Relatif Tinggi Tanaman pada Interaksi antara Faktor Galur (G) dan 

Teknik Budidaya (T) 

Perlakuan                            Tinggi tanaman umur 35 HST (cm)                                  BNJ 5% 

 

                                     G1           G2          G3           G4          G5          G6 
  

T0                              38,15a    34,53b     38,21a      34,05b     34,23b     33,34b  3,61 

               A   B        A  B    B        B 

T1                              35,16b   39,35a      34,46b      38,21a     38,19a     38,54a      

   B A         B  A     A         A 

BNJ 5%      2,39      

 

Perlakuan                          Tinggi tanaman umur 56 HST (cm)                                  BNJ 5% 

  

                           G1           G2          G3           G4           G5         G6 

T0                             60,00c     62,53b    59,75c    57,17d      59,69c     56,93d           2.51 

                A             B           B          B     B        B 

T1                             60,05c     65,65a    62,56b    63,00b      65,58a     62,74b 

      A     A       A          A      A        A 

BNJ 5%                 1,65    

 

Perlakuan                           Laju tinggi tanaman (cm/minggu)                                 BNJ 5% 

 

                                  G1           G2          G3           G4           G5         G6 

T0                             8,80a       7,23b     7,30b       7,25b       8,81a     7,36b              1,43 

        A     B       B             B              A          B 

T1                           8,20a       8,94a     8,24a       8,29a        8,95a     8,60a 

   A             A       A             A             A          A 

BNJ 5%                     0,93     

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf kapital yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pengaruh teknik budidaya (T) terhadap galur 

(G), pada uji BNJ taraf 5% 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada baris yang sama      

menunjukkan tidak berbeda nyata pengaruh galur (G) terhadap teknik budidaya 

(T) pada uji BNJ taraf 5% 
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Interaksi antara faktor teknik budidaya dan faktor galur terhadap tinggi tanaman padi 

beras hitam umur 35 dan 65 HST serta laju pertumbuhan tinggi tanaman disajikan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. menunjukkan interaksi dua arah antara faktor galur dengan faktor teknik budidaya. 

Faktor galur menunjukkan bahwa perlakuan G2, G4, G5 dan G6 nilai tinggi tanaman umur 35 

HST T1 nyata lebih tinggi daripada T0. Pada faktor teknik budidaya, perlakuan T0 menunjukkan 

G1 dan G3 nyata lebih tinggi daripada G2, G4, G5 dan G6 sedangkan paada perlakuan T1 

menunjukkan G2, G4, G5 dan G6 nyata lebih tinggi daripada G1 dan G3. Pada faktor galur 

tinggi tanaman umur 56 HST menunjukkan bahwa G2, G3, G4, G5 dan G6 nilai T1 nyata lebih 

tinggi daripada T0.  Pada faktor teknik budidaya, perlakuan T0 nilai G2 nyata lebih tinggi 

daripada G1, G3, G4, G5 dan G6. Pada perlakuan T1 nilai G2 dan G5 nyata lebih tinggi daripada 

G1, G3, G4 dan G6.  Pada faktor galur laju tinggi tanaman menunjukkan bahwa G2, G3, G4 dan 

G6 nilai T1 nyata lebih tinggi daripada T0.  Pada faktor teknik budidaya, perlakuan T0 nilai G1 

dan G5 nyata lebih tinggi daripada G2, G3, G4 dan G6.  Pada perlakuan T1 tidak berbeda nyata 

antar semua galur. 

 

Tabel 4.3. Rerata Tinggi Tanaman, Jumlah Daun, Jumlah Anakan Umur 35 HST dan 56 HST 

Perlakuan 
  TT (cm) umur JD (helai) umur JA (batang) umur 

  35 HST 56 HST 35 HST 56 HST 35 HST 56 HST 

Galur (G) 

G1 36,9b 61,4b 19,16a 41,33a 9,16c 21ab 

G2 39,60a 64,46a 19,16a 41,83a 10,83ab 21,83a 

G3 35,27bc 60,90bc 19,5a 42,66a 12,16a 20b 

G4 35,54bc 60,53bc 18,16a 41,66a 11,83a 21,16ab 

G5 38,64a 65,54a 19,66a 41,33a 9,5bc 21,66a 

G6 34,35c 59,85c 19,5a 40,83a 10,33bc 21,16ab 

BNJ 5% 1,69 1,14       -        - 1,45 1,43 

Teknik 

Budidaya (T) 

T0 34,57b 58,60b 19,16a 40,83a 10,72a 20,83a 

T1 38,87a 65,63a 19,22a 42,38a 10,55a 21,44a 

BNJ 5% 0,712 1,58      -         -      -      - 

Keterangan: - TT:Tinggi tanaman (cm); JD:Jumlah daun (helai); JA:Jumlah anakan (batang); 

HST:Hari setelah tanam 

- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 

Tabel 4.3 menunjukkan faktor galur tinggi tanaman pada umur 35 HST, G2 dan G5 nyata 

lebih tinggi dari G1, G3, G4 dan G6 sedangkan pada faktor teknik budidaya, T1 nyata lebih 

tinggi dari T0. Pada faktor galur dan teknik budidaya terjadi penambahan tinggi tanaman dari 35 

HST ke 56 HST.  Berdasarkan uji BNJ 5% menunjukkan kesamaan yaitu G2 dan G5 nyata lebih 

tinggi dari galur lainnya dan T1 nyata lebih tinggi dari T0.  Variabel jumlah daun umur 35 HST 

dan 56 HST pada faktor galur maupun faktor teknik budidaya tidak menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata. Variabel jumlah anakan umur 35 HST pada faktor galur menunjukkan 

bahwa G3 dan G4 nyata lebih banyak jumlah anakannya dari G1, G5 dan G6 namun tidak 

berbeda nyata dengan G2 sedangkan pada umur 56 HST G2 dan G5 nyata lebih banyak jumlah 

anakannya dari G3 namun tidak berbeda dengan G1, G4 dan G6. Pada faktor teknik budidaya 

tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara T0 dengan T1. 
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Tabel 4.4. Rerata Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) Tinggi Tanaman, Jumlah Daun  dan Jumlah 

Anakan 

Perlakuan 
Laju pertumbuhan relatif  

  TT (cm/mgu) JD (helai/mgu) JA (btg/mgu) 

Galur (G) 

G1 8,11a 7,58a 3,24ab 

G2 8,82a 7,60a 3,11bc 

G3 8,03b 7,91a 2,94c 

G4 8,07b 7,81a 3,01c 

G5 8,80a 7,87a 3,36a 

G6 8,03b 7,86a 3,27ab 

BNJ 5%  0,372  - 0,189 

Teknik budidaya (T) 
T0 7,90b 7,60a 3,11a 

T1 8,81a 7,93a 3,19a 

BNJ 5% 0,264  -  - 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%. 

 

Pada Tabel 4.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan relatif (LPR) tinggi tanaman pada faktor 

galur (anak petak) menunjukkan galur G1, G2 dan G5 nyata lebih tinggi dari G3, G4 dan G6.  

Pada faktor teknik budidaya (petak utama), faktor teknik budidaya tumpang sari (T1) nyata lebih 

tinggi dari perlakuan tanpa tumpang sari (monokultur = T0).  Variabel laju laju pertumbuhan 

relatif (LPR) jumlah daun pada faktor galur tidak berbeda nyata antar ke enam galur namun pada 

faktor teknik budidaya LPR jumlah daun T1 nyata lebih tinggi dari T0.  Variabel laju laju 

pertumbuhan relatif (LPR) jumlah anakan pada faktor galur G5 nyata lebih banyak dibandingkan 

dengan galuir G2, G3 dan G4, namun tidak berbeda dengan galur G1 dan G6, sedangkan pada 

faktor teknik budidaya antara teknik monokultur (T0) dan tumpang sari (T1) tidak berbeda nyata. 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada faktor galur variabel panjang malai, G6 nyata lebih 

panjang malainya dibandingkan dengan G1, G2 dan G5 namun tidak berbeda dengan G3 dan G4. 

Variabel jumlah gabah berisi per malai (JGBP) menunjukkan G1, G2 dan G3 nyata lebih banyak 

dari G6 namun tidak berbeda dengan G4 dan G5. Variabel jumlah gabah hampa per malai 

(JGHP) menunjukkan G2 dan G3 nyata lebih banyak jumlah gabah hampa dari G1 namun tidak 

berbeda dengan G4, G5 dan G6. Variabel berat gabah per rumpun (BGPR) tidak menunjukkan 

nilai yang signifikan antar ke enam galur. Variabel berat 100 butir menunjukkan G4 nyata lebih 

berat dari G6 namun tidak berbeda dengan G1, G2, G3 dan G5. Variabel hasil menunjukkan G6 

lebih tinggi hasilnya dari G2 namun tidak berbeda dengan G1, G3, G4 dan G5.  
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Tabel 4.5. Rerata Panjang Malai, Jumlah Gabah Hampa Per Malai, Jumlah Gabah Berisi Per 

Malai, Berat Gabah Per Rumpun, Berat 100 butir Gabah dan Hasil Panen Gabah per 

Ha 

Perlakuan 

 

PM (cm) 

JGBP 

(butir) 

JGHP 

(butir) 

BGPR 

(g) 

B100butir 

(g) 

H 

(t/ha) 

Galur (G) 

G1 20,78b 124,91a 22,88b 27,50a  2,97ab 4,83a  

G2 20,46b 106,55a 37,66a 24,50a 2,78ab 4,50a 

G3 20,83ab 129,24a 37,1a 28,68a  2,94ab 5,13a 

G4 21,33ab 119,35ab 28,49ab 27,93a 3,13a 5,03a 

G5 20,47b 119,34ab 28,79ab 27,95a 2,91ab 5,01a 

G6 21,87a 126,67b 25,32ab 28,15a 2,66b 5,39a 

BNJ 5% 

 

1.070 17,74 12,52 4,91 0,43     - 

Teknik 

budidaya (T) 

T0 20,88a 120,56a 31,97a 24,24a 2,87a 4,69a 

T1 21,03a 131,62a 26,45a 26,66a 2,92a 5,17a 

BNJ 5%    -  -  -  -  -     - 

Keterangan: - PM=Panjang malai (cm); JGBP=Jumlah Gabah Hampa Per Malai(butir); 

JGHP=Jumlah Gabah Berisi Per Malai (butir); BGPR=Berat Gabah Per Rumpun 

(g); B100butir=Berat 100 butir (g); H=Hasil panen gabah (ton/ha) 

- Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji lanjut BNJ taraf 5%. 

Faktor teknik budidaya pada variabel panjang malai (PM), jumlah gabah berisi per malai 

(JGBP), jumlah gabah hampa per malai (JGHP), berat gabah per rumpun (BGPR), berat 100 

butir dan hasil panen (ton/ha) tidak berbeda antara T0 dengan T1. 

 

Gambar 4.1. Grafik hasil panen gabah per Ha enam galur padi gogo beras hitam pada teknik 

budidaya tumpang sari (T1) dan tanpa tumpang sari (T0) dengan Standard Error 

(SE) 
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Dari Gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa secara umum hasil panen gabah (ton/ha) 

pada teknik budidaya tumpang sari (T1) untuk masing-masing galur lebih tinggi dibandingkan 

dengan teknik budidaya monokuktur (T0). Pada teknik monokuktur (T0) terlihat bahwa hasil 

panen galur G6 nyata lebih tinggi dibandingkan galur G1, G2, G3, dan G5, namun tidak berbeda 

dengan G4.  Pada teknik budidaya dengan tumpang sari (T1), galur G3 dan G5 menunjukkan 

performa hasil panen yang meningkat dibandingkan tanpa tumpang sari, hasilnya tidak berbeda 

dengan hasil G6. Galur G6 memberikan hasil panen tertinggi yaitu 4.70 t/ha pada sistem 

monokultur dan 5.69 t/ha pada sistem tumpang sari.  Hasil panen terendah ditunjukkan oleh galur 

G2, yaitu 3.07 t/ha pada sistem monokulktur dan 4.82 t/ha pada sistem tumpang sari. 

Pembahasan  

Padi beras hitam merupakan varietas lokal yang mengandung pigmen lebih baik 

dibandingkan beras putih atau beras warna lainnya, dikonsumsi sebagai pangan fungsional 

karena bermanfaat bagi kesehatan.  Untuk menambah jenis varietas dan memperbaiki tingkat 

produksi padi beras hitam di Indonesia maka sangat perlu dilakukan secara kontinyu 

pengembangan galur/varietas baru yang mempunyai daya adaptasi pada faktor lingkungan yang 

luas, pada tekinik budidaya yang bervariasi dengan produksi yang tinggi.  Penanaman padi beras 

hitam dengan teknik tumpang sari dengan kacang tanah merupakan salah satu langkah yang 

dapat ditempuh untuk meningkatkan produktivitas usahatani.  

Kedua faktor perlakuan pada penelitian ini yaitu faktor teknik budidaya (G) sebagai petak 

utama dan faktor galur (G) sebagai anak petak menunjukkan adanya interaksi pada tiga variabel 

pertumbuhan yaitu tinggi tanaman umur 35 HST, tinggi tanaman umur 56 HST dan laju tinggi 

tanaman, namun tidak ada interaksi pada variabel hasil (reproduktif). 

Pertumbuhan 

Interaksi antara faktor teknik budidaya (T) dengan galur tanaman padi gogo beras hitam 

(G) menyebabkan adanya respon yang berbeda oleh galur padi. Tinggi tanaman umur 35 HST 

pada teknik budidaya tanpa tumpang sari (T0) menyebabkan tinggi tanaman galur G1 dan G3 

nyata lebih tinggi dibandingkan empat galur lainnya.  Hal sebaliknya ditunjukkan oleh galur G1 

dan G3 pada sistem tumpang sari (T1). Pada umur 56 HST keadaan tinggi tanaman berdasarkan 

analisa statistik sama sebagaimana di umur 35 HST, terjadi pertumbuhan tinggi yang pesat pada 

galur G2 dan G5 pada sistem tumpang sari (T1). Pada variabel laju tinggi tanaman padi yang 

diuji menunjukkan bahwa empat dari enam galur yaitu G2, G3, G4 dan G6 laju pertumbuhan 

tingginya nyata lebih tinggi pada sistem tumpang sari (T1) daripada sistem monokultur (T0). 

Lebih tingginya nilai pertumbuhan (variabel tinggi tanaman umur 35 HST, tinggi tanaman umur 

56 HST dan laju tinggi tanaman) dari galurpadi beras hitam yang diuji pada sistem tumpang sari 

dibandingkan tanpa tumpang sari ini diduga adanya peran dari bakteri Rhizobium yang 

bersimbiosis dengan akar tanaman kacang tanah.  Bakteri Rhizobium diketahui dapat memfiksasi 

nitrogen (N2) di bintil (nodul) akar kacang-kacangan, termasuk kacang tanah. Bintil akar kacang 

tanah diduga melepas ke lingkungan perakaran sejumlah tertentu nitrogen hasil fiksasi yang 

berlebih atau yang tidak dibutuhkan oleh tanaman inangnya (kacang tanah). Nitrogen ini 

selanjutnya diabsorpsi oleh akar tanaman padi yang berada tidak jauh dari lingkungan akar 

kacang tanah, dalam pola tumpang sari ini.  Adanya tambahan nitrogen untuk tanaman padi di 

sistem tumpang sari ini diduga berdampak pada meningkatkan tinggi tanaman padi. Dampak 

tersebut tidak tampak pada tanaman padi sistem tanpa tumpang sari, mengindikasikan tidak 

adanya tambahan suplai nitrogen untuk tanaman padi. Rhizobium adalah salah satu bakteri yang 
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sangat bermanfaat bagi pertanian.  Menurut Buckman & Brady (1982) dan Ma’sum et al. (2005) 

bahwa unsur hara nitrogen berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dan 

hijau daun serta memperbesar butiran dan meningkatkan persentase protein. Kacang tanah 

sebagai anggota famili Leguminosae memiliki kemampuan membentuk bintil akar dan 

menambat nitrogen udara melalui hubungan simbiosis dengan bakteri Rhizobium. Tanaman 

kacang tanah berfungsi sebagai inang, menyediakan tempat bagi rhizobium dalam bintil akar dan 

energi untuk menambat nitrogen. Sebaliknya tanaman menerima nitrogen yang ditambat dari 

bintil untuk nutrien dan bahan baku protein. Menurut Boogerd & van Rossum (2006) jumlah 

nitrogen yang diakumulasi oleh kacang tanah lebih tinggi dibanding kacang-kacangan tropis 

lainnya.  Giller (2001) melaporkan bahwa potensi penambatan nitrogen pada kacang tanah 

sekitar 21–206 kg N/ha/tahun, tergantung pada varietas, efisiensi Rhizobium, kondisi tanah dan 

iklim. Penambatan nitrogen pada kacang-kacangan tergantung pada pembentukan bintil oleh 

Rhizobium.  Tanpa adanya massa bintil yang berisi strain Rhizobium yang efektif menambat 

nitrogen, maka penambatan nitrogen tidak akan terjadi.  Adanya pengaruh lingkungan berupa 

naungan/intensitas cahaya matahari dapat terlihat dari penampilan tanaman (performance).  

Tanaman berusaha menanggapi kebutuhan hidupnya berupa respon morfologis, fisiologis atau 

anatomis.  Respon tanaman akan meningkat dengan meningkatnya intensitas cahaya matahari 

yang dapat meningkatkan proses fotosintesis (Suparman & Abdurrahman. 2003).  

Pertumbuhan galur-galur tanaman padi beras hitam yang diteliti menunjukkan pola 

pertumbuhan yang tidak seluruhnya konsisten berdasarkan variabel-variabel pertumbuhan yang 

diamati, namun demikian galur G2 dan G5 konsisten menunjukkan tinggi tanaman umur 35 HST 

dan 56 HST, jumlah anakan, serta laju pertumbuhan tinggi maupun laju pertumbuhan jumlah 

anakan yang lebih tinggi dibandingkan galur-galur lainnya.  Sedangkan jumlah daun maupun 

laju pertumbuhan jumlah daun tidak berbeda antar galur (Tabel 4.3 dan 4.4).  Menurut Badan 

Litbang Pertanian (2008), galur merupakan tanaman hasil pemuliaan yang telah diseleksi dan 

diuji serta sifat unggulnya sesuai tujuan pemuliaan, seragam dan stabil, tetapi belum dilepas 

sebagai varietas. Suwardi & Ridwan (2009) menyatakan bahwa dalam pertanian, galur (Ing: Line 

atau Strain) adalah sekelompok individu yang memiliki komposisi genetik yang serupa sebagai 

akibat perkawinan sekerabat. Karakter padi sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan interaksi 

faktor genetiknya dengan faktor lingkungan (Allidawati & Bambang, 1989; Suismono et al., 

2003). Singh et al. (2000) melaporkan bahwa sifat-sifat yang terkait dengan karakter padi dapat 

diwariskan secara genetik.  Hal ini sesuai dengan pendapat Sadjad (1993) bahwa pertumbuhan 

tanaman ditentukan oleh faktor genetiknya. Menurut Silitonga & Harahap (1993) perlu dilakukan 

pengembangan galur-galur harapan melalui uji lapangan yang intensif, sehingga dihasilkan galur 

yang memiliki potensi hasil tinggi dan mantap dengan adaptasi luas maupun spesifik untuk 

meperbaiki potensi hasil.  

Faktor teknik budidaya (T) hanya berpengaruh terhadap variabel tinggi tanaman, dan 

hasil Uji BNJ 5% menunjukkan bahwa sistem budidaya tumpang sari menyebabkan laju 

pertumbuhan tinggi maupun tinggi tanaman baik umur 35 HST dan 56 HST nyata lebih tinggi 

daripada sistem tanpa tunpang sari (Tabel 4.3 dan 4.4).  Nilai dari parameter lainnya tidak ada 

perbedaan antar dua aras perlakuan sistem tumpang sari ini (T0 dan T1). Diduga, nitrogen yang 

dilepaskan oleh bintil tanaman kacang tanah berperan positif dalam memacu pertumbuhan tinggi 

tanaman padi namun tidak mempengaruhi jumlah anakan yang diproleh.  Anakan mulai 

terbentuk sejak umur 10 hari dan mencapai maksimum pada umur 50-60 hari setelah tanam. 

Anakan yang terbentuk pada stadia pertumbuhan biasanya tidak produktif.  Setelah mencapai 

pertumbuhan yang maksimum, jumlah anakan padi akan berkurang (Grist, 1960). 
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Hasil 
Variabel panjang malai pada faktor teknik budidaya tidak berbeda antara teknik budidaya 

tanpa tumpang sari (T0) dibandingkan dengan teknik budidaya  tumpang sari (T1). Pada faktor 

galur, G6 nyata lebih panjang malainya dibandingkan dengan G1,G2 dan G5, namun tidak 

berbeda dengan G3 dan G4 (Tabel 4.5). Menurut Yoshida (1981), panjang malai merupakan 

komponen pertumbuhan generatif tanaman padi. Dalam suatu malai, semua bunga memerlukan 

7- 10 hari untuk anthesis, tetapi pada umumnya hanya 5 hari.  Anthesis terjadi 25 hari setelah 

bunting. Lebih jauh menurut AAK (1990) panjang malai dibagi menjadi tiga ukuran yaitu malai 

pendek dengan ukuran kurang dari 20 cm, sedang dengan ukuran antara 20-30 cm dan malai 

panjang dengan ukuran lebih dari 30 cm. Berdasarkan pembagian tersebut maka panjang malai 

padi pada faktor teknik budidaya dan faktor galur termasuk kategori malai ukuran sedang. 

Variabel jumlah gabah berisi per malai (JGBP) pada faktor teknik budidaya tidak berbeda 

antara teknik budidaya tumpang sari (T1) dibandingkan dengan teknik budidaya tanpa tumpang 

sari (T0) akan tetapi jika dilihat secara statistik jumlah gabah berisi per malai (JGBP) teknik 

budidaya tumpang sari (T1) lebih tinggi dibandingkan dengan teknik budidaya tanpa tumpang 

sari (T0). Sedangkan pada faktor galur G1, G2 dan G3 nyata lebih banyak gabah berisinya dari 

G6 namun tidak berbeda dengan G4 dan G5. Menurut Departemen Pertanian (1983) jumlah 

gabah berisi per malai merupakan komponen hasil tanaman padi, semakin tinggi jumlah gabah 

berisi per malai maka hasil yang diproleh akan semakin tinggi pula. Hasil biji tergantung pada 

ukuran dan dan keefisienan permukaan bidang asimilasi yang ada setelah pembungaan 

(Novitasari, 2005) dalam Faozi & Wijanarko (2010).  Selain itu menurut Fagi & Las (1988) 

dalam Endrizal & Bobihoe (2007) bahwa ukuran gabah dipengaruhi oleh sifat genetik serta daya 

adaptasinya dengan lingkungan tumbuh. 

Variabel jumlah gabah hampa per malai (JGHP) pada faktor teknik budidaya 

menunjukkan bahwa teknik budidaya tumpang sari (T1) lebih rendah jumlah gabah hampanya 

dibandingkan dengan teknik budidaya tanpa tumpang sari (T0). Sedangkan pada faktor galur, 

galur G1 nyata lebih rendah jumlah gabah hampanya dibandingkan dengan galur lainnya (Tabel 

4.5). Adanya perbedaan jumlah gabah hampa antar genotipe diakibatkan karena perbedaan 

kemampuan antar genotipe untuk menyerap unsur hara pada kondisi lahan yang tidak optimum. 

Menurut Aryana (2012) ada perbedaan jumlah gabah hampa per malai antar galur diakibatkan 

ada perbedaan genetik antar genotipe. Selain itu penggunaan jarak tanam yang terlalu rapat dan 

melakukan penyemprotan saat bunga padi nembuka dapat mengakibatkan benang sari dan kepala 

putik ikut mati (Anonim, 2010). 

Variabel berat gabah per rumpun (BGPR) pada faktor teknik budidaya menunjukkan 

bahwa perlakuan teknik budidaya tumpang sari (T1) tidak berbeda dengan perlakuan teknik 

budidaya tanpa tumpan gsari (T0). Sedangkan pada faktor galur, variabel berat gabah per 

rumpun (BGPR) tidak berbeda antar galur (Tabel 4.5). Hasil tanaman padi beras hitam pada 

pengaruh faktor teknik budidaya sejalan dengan pendapat Atman (2005) bahwa berat gabah per 

rumpun (BGPR) sangat dipengaruhi oleh jumlah anakan, jumlah gabah berisi, panjang malai, 

dan berat 100 butir gabah sehingga akan berpengaruh terhadap hasil. Namun untuk hasil padi 

berdasarkan pengaruh galur tidak sepenuhnya sesuai. Hal ini diduga disebabkan oleh peran gen 

dari masing-masing galur yang mana gen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman. Lebih lanjut Lawn & Byth (1992) mengemukakan bahwa pertumbuhan 

dan perkembangan panjang malai dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungannya. Setiap 

varietas berbeda dalam menyelesaikan fase generative, tidak terkecuali panjang malai. 
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Data hasil pengamatan dan analisis untuk variabel pertumbuhan dan hasil tanaman padi 

gogo beras hitam yang diuji, terlihat bahwa ada hubungan positif (sejalan) antara fase vegetatif 

terutama jumlah anakan dengan fase generatif yaitu pada variabel panjang malai, jumlah gabah 

berisi, dan berat 100 butir. Tabel 4.3 dan 4.5 menunjukkan bahwa jumlah anakan padi beras 

hitam pada faktor teknik budidaya tumpang sari lebih tinggi daripada sistem monokultur sama 

halnya pada variabel panjang malai, jumlah gabah berisi, dan berat 100 butir. Demikian halnya 

pada faktor galur, variabel jumlah anakan, panjang malai, jumlah gabah berisi, dan berat 100 

butir menunjukkan hubungan yang positif pada ke enam galur yang diuji. Menurut Bakhtiar et al. 

(2010) bobot berat gabah per rumpun berkorelasi dengan panjang malai dan akan mempengaruhi 

hasil panen. 

Variabel berat seratus (100) butir gabah berisi pada faktor teknik budidaya tidak berbeda 

antara perlakuan teknik budidaya tumpang sari (T1) dibandingkan dengan perlakuan teknik 

budidaya tanpa tumpang sari (T0) namun pada faktor galur, galur G4 nyata lebih berat seratus 

(100) butir gabah berisinya dibandingkan dengan galur G6 (Tabel 4.5). Berat seratus (100) butir 

gabah berisi merupakan salah satu variabel pengamatan yang erat kaitannya dengan produksi dan 

kebutuhan tanaman dalam satuan luas. Apabila berat seratus butir padi semakin tinggi, maka 

semakin banyak hasil yang akan diperoleh, semakin rendah berat 100 butir maka semakin sedikit 

hasil produksinya. Menurut Fagi & Las (1988) dalam Endrizal & Bobihoe (2007) bahwa 

komponen yang mempengaruhi berat 100 butir gabah yaitu jumlah anakan, jumlah gabah berisi 

dan gabah hampa. Semakin banyak jumlah anakan akan menyebabkan berat per rumpun semakin 

besar dan mempengaruhi berat 100 butir.  Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan 4.5 serta 

Lampiran 8, 13 dan 14. 

Interaksi sederhana berdasarkan Standard Error (Gambar 4.1) terlihat bahwa hasil panen 

gabah (ton/ha) pada faktor teknik budidaya berbeda antara teknik budidaya tumpang sari (T1) 

dibandingkan dengan teknik budidaya tanpa tumpang sari (T0). Secara statistik hasil panen 

gabah teknik budidaya tumpang sari (T1) lebih tinggi dibandingkan dengan teknik budidaya 

tanpa tumpang sari (T0).  Pada faktor teknik budidaya terlihat bahwa pada sistem budidaya 

tumpang sari yaitu galur G3, G4, G5 dan G6 lebih tinggi dibandingkan dengan galur G1, G2, G3, 

G4 dan G5 pada sistem monokultur. Dobermann & Fairhust (2000) mengemukakan bahwa unsur 

hara yang dibutuhkan tanaman padi adalah unsur N. Peranan unsur N dalam tanaman yang 

terpenting adalah sebagai penyusun atau sebagai bahan dasar protein dan pembentukan khlorofil 

oleh karena itu N mempunyai fungsi membuat bagian-bagian tanaman menjadi lebih hijau, 

banyak mengandung klorifil yang penting dalam proses fotosintesis, mempercepat pertumbuhan 

tanaman yang dalam hal ini menambah tinggi tanaman dan jumlah anakan, menambah ukuran 

daun dan besar gabah serta memperbaiki kualitas tanaman dan gabah, menambah kadar protein 

beras, meningkatkan jumlah gabah dan persentase jumlah gabah isi. Pada faktor galur 

menunjukkan hasil panen galur G6 lebih tinggi dibandingkan dengan lima galur lain yang diuji 

(Tabel 4.5; Gambar 4.1; dan Lampiran 17 ).  Menurut Welsh (1981) karakter hasil panen 

mencerminkan penampilan seluruh komponen tanaman. Shahidullah (2009) melaporkan terdapat 

perbedaan kemampuan menghasilkan anakan (tiller) di antara genotipe, jumlah malai (panicle) 

berkorelasi positif dengan hasil dan total anakan berpengaruh langsung terhadap hasil biji. 

Variabel hasil panen menunjukkan bahwa pada faktor galur, galur G6 menunjukkan potensi hasil 

panen yang lebih banyak dibandingkan galur lainnya begitu juga pada faktor teknik budidaya.  

Terdapat konsistensi pada variabel jumlah anakan dengan panjang malai dan jumlah gabah berisi 

pada galur G6 pada faktor teknik budidaya maupun pada faktor galur (Tabel 4.3 dan 4.5) dan 

(lampiran 8, 12 dan 13). Selanjutnya Siregar (1981) menambahkan bahwa untuk mendapatkan 
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daya hasil tinggi atau jumlah gabah berisi yang tinggi diperlukan sifat-sifat yang memberikan 

dukungan terhadap hasil antara lain batang pendek, jumlah anakan banyak dengan butir gabah 

yang gemuk dan panjang, sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan tanaman padi yang 

produktif.  Perbedaan hasil produksi total selain faktor perbedaan genetik, faktor lingkungan 

berupa cahaya matahari, suhu, kelembaban relatif, curah hujan dan unsur hara di dalam tanah 

sangat mempengaruhi hasil (Makarim & Suhartatik, 2009). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka diproleh kesimpulan yaitu: 

1. Faktor galur (anak petak) berpengaruh terhadap variable tinggi tanaman umur 35 dan 56 HST 

serta laju pertumbuhan relatif tinggi tanaman.  Tinggi dan laju pertumbuhan relatif tinggi 

tanaman padi beras hitam galur G 2 dan G5 nyata lebih tinggi dibandingkan galur lainnya.  

Faktor galur berpengaruh terhadap semua variable hasil kecuali berat gabah per rumpun dan 

hasil panen (ton/ha). 

2. Faktor teknik budidaya (petak utama) berpengaruh terhadap variable tinggi tanaman umur 35 

dan 56 HST serta laju pertumbuhan relatif tinggi tanaman. Tinggi dan laju pertumbuhan 

relatif tinggi tanaman padi beras hitam pada sistem tumpang sari nyata lebih tinggi 

dibandingkan sistem tanpa tumpang sari.  Faktor teknik budidaya tidak berpengaruh terhadap 

semua variabel hasil. 

3. Interaksi antara faktor galur dan teknik budidaya hanya terjadi pada tinggi tanaman umur 35 

dan 56 HST serta laju tinggi tanaman.  Tinggi tanaman dan laju pertumbuhan tinggi tanaman 

galur G2, G3, G4, G5 dan G6 nyata lebih tinggi pada sistem tumpang sari namun tidak 

menyebabkan peningkatan hasil panen yang nyata. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai teknik budidaya tumpangsari padi 

dengan kacang tanah dengan jarak tanam yang lebih bervariasi dan menghitung nilai nisbah 

kesetaraan lahan (NKL) untuk mengetahui efisiensi sistem budidaya tumpangsari.  
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