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ABSTRAK

PENGARUH PENGEMBALIAN SISA PANEN TERHADAP PRODUKSI TANAMAN DAN
KELEMBAPAN TANAH SELAMA 3 TAHUN PADA POLA TANAM TUMPANG GILIR. Telah dilakukan
percobaan lapang di lahan kering Batumarta Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan pada
tahun 1994-1997. Percobaah dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengembalian sisapanen terhadap produksi tanaman
dan kelembapan tana'h. Dua sistem pola pergiliran tananian diaplikasikan dalam percobaan ini. Kelembapan tanah
diukur dengan Neutron Probe dan curah hujan dicatat. Sisa panen dikembalikan ke dalam percobaan. Hasil percobaan
menunjukkan bahwa pengembalian sisa panen dapat menaikkan produksi, terutama pada tahun ke tiga bersamaan
dengan adanya distribusi curah hujan dan keiembapan tanah yang relatif rendah. Kenaikan produksi biji pada tahun
ke tiga adalah 27,2%, 84,7% dan 28,7% berturut-turut untuk kacang tunggak, padi gogo dan kedelai/jagung.

ABSTRACT

EFFECT OF RETURNING PLANT STOVER ON CROP PRODUCTION AND SOIL MOISTURE
DURING THREE YEARS APPLICATIONS IN CROPPING PATTERN. A field experiment has been carried
out on upland soil of Batumarta, Ogan Komering UIu (OKU) district, South Sutnatera Province in 1994-1997. The aim
of experiinent is to know the eftect of retuming plant stover on crop production and soil inoisture. Two systetn of crop
rotation was applied in this experiinent. Soil inoisture was measurcd by Neutron Probe and rainfall data was noted.
Platit stover was returned to the experiment area. Result of this experiment showed that returning of plant stover was
able to increase crop production, especially in the 3rd year where the soil moisture and rainfall distribution were
relative low. In the 3rd year experiment the yield increase 27.2%, 84.7%, and 28,7% each for cowpea, upland rice and
soybean/corn.

PENDAHULUAN

Keberhasilan budidaya pertanian di lahan kering
sangat tergantung pada curah hujan (1,2). Hal ini disebabkan
oleh tidak tersedianya air pengairan. Oleh karena itu
pelaksanaan budidaya tanaman lahan kering khususnya
untuk tanaman pangan perlu sejalan dengan distribusi curah
hujan tahunan. Sehingga dalam memilih jenis tanaman yang
akan digunakan harus sesuai agar dapat diperoleh produksi
yang diharapkan. Tanaman padi gogo umur genjah sangat
baik dipergunakan pada musimpenghujan, kemudian diikuti
oleh tanaman kedelai atau jagung pada akhir musim
penghujan, dan sesudah itu dapat digunakan tanatnan
kacang tunggak atau kacang hijau (3,4). Di samping itu
pelaksanaan budidaya pertanian lahan kering perlu adanya
tindakan pengeriibalian sisa panen. Sisa hasil panen dapat
berfimgsi sebagai sumber hara bagi tanaman dan sebagai
mulsa untuk menghainbat evaporasi air.Penelitian ini
bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman lahan
kering melalui perbaikan kesuburan tanah dan kelembapan
zone perakaran tanaman. Oleh karena itu kelembapan tanah
perlu diukur dengan alat ukur yang memadai untuk kondisi
lapangan tersebut (5). Hasil penelitian membuktikan bahwa
pengembalian sisa panen dapat menaikkan produksi (2,6).
Akumulasi sisa panen dari tahun ke tahun akan dapat

memperbaiki kesuburan fisis, kimia dan hayati tanah (7,8).
Hasil dekoinposisi sisa panen akan menghasilkan senyawa-
senyawa sederhana yang dapat diserap oleh tanaman. Di
samping itu hasil dekomposisi sisa panen ini juga akan dapat
menjadi bahan perekat antar butir-butir tanah membentuk
agregat yang lebih besar dan akan meningkatkan daya ikat
tanah terhadap air. Selebihnya sisa panen akan dapat
menjadi media mikroba tanah yang mampu meningkatkan
kesuburan tanah.

BAHAN DAN METODE

Suatu percobaan lapang telah dilakukan di tanah
Ultisol di daerah transmigrasi Batumarta, Kabupaten Ogan
Komering Ulu, Propinsi Suinatera Selatan tahun 1994-1997.
Percobaan tersebut menggunakan rancangan acak
kelompok, dengan tujuan untuk menguji pengaruh 2 sistem
pola tanam, dan varietas tanaman, dilakukan dalam 3 blok
lokasi atau ulangan. Pola tanam yang digunakan yaitu pola
A (pergiliran tanaman kacang tunggak-padi gogo-kedelai)
dan pola B (pergiliran tanaman kacang tunggak-padi gogo-
jagung). Varietas yang digunakan yaitu varietas unggul
Nasional dan varietas/galur produksi Batan. Tanaman
dipupuk dengan N, P, dan K. Takaran pupuk N yang
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diberikan 30 kg N/ha untuk tanaman kacang tunggak dan
kedelai, 60 kg N/ha untuk padi gogo, dan 90 kg N/ha untuk
jagung. Takaran untuk pupuk P dan K adalah 90 kg P2O5/
ha dan 90 kg K2O/ha untuk seinua jenis tanaman. Tanainan
dipanen dalam kondisi masak atau tua. Sisa panen
dikembalikan ke lahan di antara baris tanaman musim tanam
berikutnya. Kelembapan tanah zone perakaran diukur dalam
subplot perlakuan dan kontrol berukuran (2 m x 2 m).
Sebagai alat ukur digunakan Neutron Probe buatan Troxler
Type 1255/2601. Curah hujan di catat selama waktu
percobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi. Hasil percobaaan lapang dalam tiga
tahunpelaksanaanpercobaandisajikanpadaTabel 1,2, dan
3. Dari Tabel 1 dapat dikemukakan bahwa pemberian sisa
panen dapat menaikkan hasil biji kacang tunggak, padi
gogo, kedelai/jagung dari perlakuan kontrol (tanpa
pengembalian sisa panen). Adanya kenaikan hasil sudah
miilai terlihat pada pelaksanaan penanaman kedelai atau
jagung (akliir musini penghujan) tahun pertama. Akan tetapi
adanya kenaikan hasil yang relatif besar baru terlihat pada
pelaksanaan percobaan tahun ke tiga, yang mana
pengembalian sisa panen dapat menaikkan hasil biji 27,2%
pada tanaman kacang tunggak, 84,7% pada tanaman padi
gogo, dan 28.7% pada tanaman kedelai/jagung setelah
dibandingkan terhadap perlakuan kontrol tanpa
pengembalian sisa panen. Hasil biji kacang tunggak untuk
areal pengembalian sisa panen tahun ke satu, ke dua, dan
ke tigaberturut-turut adalah 573,1169,1011 kgbiji kering/
ha. Dilihat dari pola tanam (Tabel 2) pengembalian sisa
panen juga menaikkan hasil biji. Adanya kenaikan hasil
biji mulai terlihat pada tahun ke dua untuk pola tanain B
(kacang tunggak-padi gogo-jagung) sedangkan untuk pola
tanain A (kacang tunggak-padi gogo-kedelai) baru pada
tahun ke tiga. Kenaikan hasil biji pola B tahun ke dua sebesar
15,9% dan tahun ke tiga adalah 41,6%, sedangkan untuk
pola A kenaikan hasil biji tahun ke tiga sebesar 42,1%. Hasil
biji untuk pola tanam A tahun ke satu, ke dua, dan ke tiga
berturut-turut adalah 3107, 3716, dan 2897 kg biji/ha dan
untuk pola tanam B adalah 4279, 6734, dan 6514 kg biji/
ha.

Ditinjau dari varietas yang ditanam terutama untuk
tanaman padi dan kedelai (Tabel 3) pengembalian sisa panen
ke areal percobaan pengaruhnya baru terlihat mulai pada
talnin ke dua. Adanya kenaikan hasil yang relatif besar
terlihat pada tahun ke tiga. Penganih pengembalian sisa
panen dapat menaikkan hasil gabah kering sampai 111,4%
untuk varietas padi gogo Danau Tempe (VI), dan 66,7%
untuk varietas/galur Batan (V2). Hasil varietas Danau
Tempe untuk tahun ke tiga ini sebesar 1353 kg gabah/ha,
dan untuk galur Batan 1585 kg gabah/ha untuk areal yang
mendapatkan pengembalian sisa panen. Pengaruh
pengembalian sisapanenjuga menaikkan hasil biji kedelai
cukup besar pada tahun ke tiga yaitu 86,1% untuk varietas
Wilis (VI) dan 63,6% untuk varietas/galur Batan (V2). Hasil
biji kedelai pada tahun ke tiga ialah 614 kg biji/ha untuk
varietas Wilis (VI) dan 864 kg biji/ha untuk varietas/

galur Batan di areal yang mendapatkan pengembalian sisa
panen.

Dari hasil-hasil tersebut di atas dapat dikemukakan
bahwa galur padi Batan dan galur kedelai Batan tampak
lebih tahan terhadap kekeringan daripada varietas padi
Danau Tempe dan varietas kedelai Wilis.

Kelembapan Tanah. Hasil pengamatan
keletnbapan tanah di zone perakaran tanainan disajikan pada
Tabel 4. Dari Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa
kelembapan tanah zone perakaran (0-30 cm) di areal yang
mendapatkan pengembalian sisa panen relatip lebih tinggi
daripada di areal tanpa pengembalian sisa panen pada saat
tanam dan panen dilakukan terutama pada tahun ke 2 dan
ke 3. Kelembapan tanah pada tahun ke 3 relatif rendah
untuk areal tanaman padi gogo dan kedelai/jagung (pada
saat tanam dan panen). Kelembapan tanah zone perakaran
tanaman saat tanam padi gogo tahun ke 3 adalah 39,1-40,5%
dan saat panen 29,5-30,3% saat panen. Sedangkan untuk
areal kedelai/jagung tahun ke 3 adalah 29,5-30,3% saat
tanam dan 31,6-33,4% saat panen.

Bila dikaitkan dengan pencapaian hasil lebih tinggi
pada areal yang diberi sisa panen daripada kontrol, data
kelembapan tanah saat tanam dan panen terlalu minim. Ada
data penelitian lain yang telah melakukan pengukuran
kelembapan tanah setiap minggu dalam jangka waktu
percobaan di areal yang diberi mulsa dengan takaran'
bertingkat dengan hasil tanpa perbedaan nyata pada saat-
saat pengukuran dilakukan (2). Di samping itu sisa panen
yang diberikan pada lahan percobaan akan mengalami
mineralisasi sehingga tidak terjadi akumulasi sisa panen
yang melimpah di lahan percobaan. Bahkan ada penelitian
yang membuktikan bahwa sejak 21 hari setelah tanam sudah
mulai terjadi mineralisasi jerami (9). Oleh karena itu adanya
data kelembapan tanah akan menjadi lebih bermakna
pengaruhnya terhadap hasil panen setelah dikaitkan dengan
distribusi curah liujan, terutama curah hujan harian.
Sayangnya distribusi curah hujan harian tidak disajikan di
sini.

Distribusi Curah hujan. Distribusi curah hujan
selama percobaan berlangsung disajikan pada Tabel 5. Dari
Tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa curah hujan di
areal percobaan kacang tunggak tahun ke 1 adalah rendah
(57 rani/4 hh dalam 62 hari) atau termasuk keringmenurut
OLDEMAN (10), pada areal padi (1384 mm/48 hh dalam
118 hari) dan kedelai/jagung (686 mm/23 hh dalam 81 hari)
pada taliun ke 2 curah hujan di areal tanaman kacang
tunggak adalah 353 mm/16 hh dalam 72 hari dan 485 mm/
31 hh dalam 118 hari untiik areal padi gogo, serta 674 mm/
22 hli dalam 89 hari areal ke-delai/jagung. Kondisi iklim
pada areal kacang tunggak dan padi gogo tahun ke 2 ini
termasuk kategori lembap (10) dan pada tanaman kedelai/
jagung adalah basah (10).

Distribusi curah hujan tahun ke 3 untuk percobaan
kacang tunggak sebesar 228 inm/8 hh dalam 60 hari, 533
mm/23 hh dalam 120 hari untuk padi gogo keduanya
termasiik kategori lembap. Sedangkan untuk kedelai/jagung
taliun ke 3 curah hujan sebesar 792 mm/24 lih dalam 86
hari termasuk kategori basah.

Dilihat dari distribusi curah hujan dalam kurun
waktu 3 tahun percobaan ini dapat dikemukakan bahwa
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distribusi curah hujan terutama pada tahun ke 2 dan ke 3
kurang dapat mendukung tercapainya produksi yang relatif
tinggi bila tidak diiakukan usaha menghambat evaporasi
melalui aplikasi sisa panen.

KESIMPULAN

Dari hasil-hasil percobaan ini dapat disiinpulkan
sebagai berikut:
1. Pengembalian sisa panen dalarn budidaya pertanian

lahan kering dapat menaikkan produksi.
2. Pengembalian sisa panen di areal percobaan padi gogo

varietas Danau Tempe dan areal percobaan varietas
kedelai Wilis dapat meinpertahankan kemerosotan
produksi pada saat-saat distribusi curah hujan dan
kelembapan tanah relatif rendah.

3. Kelembapan tanah pada areal percobaan pada musitn
penghujan 1996/1997, percobaan tahun ke 3, relatif
rendah.

4. Distribusi curah hujan dalain kurun waktu percobaan
padi gogo tahun pertama sangat tinggi dan untuk
percobaan selebihnya pada tahun pertaina kedua dan
ketiga relatif rendah.
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Tabel 1. Hasil biji/gabah kering

Tahun

Ke 1

Ke2

Ke3

Jenis
tanaman

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

+ Sp

H a s i

Kontrol

kg/lia

573*'
2302
967

1169
2542
1315

1011
1469
2225

455
2813
869

1139
2291
1448

795
795
1729

1

Kenaikan
hasil

. % .

11,3

2,7
11,0
4.5

27,2
84,7
28,7

Keterangan :
+Sp = Areal pengembalian sisa panen
Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen
*) = Belum ada perlakuan pengembalian sisa penen
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Tabel 2

Tahun

Ke 1

Ke2

Ke3

. Hasil biji/gabah kering dilihat dari pola

Percobaan

Pola tanam A
Pola tanam B

Pola tanam A
Pola tanam B

Pola tanam A
Pola tanam B

Keterangan:
+Sp

+ Sp

ke
ŝ

3107
4279

3716
6734

2897
6514

H a s i 1

Kontrol

/ha

3728
4545

3947
5812

2039
4600

= Areal pengembalian sisa panen

tanam

Kenaikan
hasil

°/

—

—
15,9

42,1
41,6

Tabel 3.

Tahun

K e l

Ke2

Ke3

Hasil biji/gabah kering dilihat dari varietas yang
dipakai untuk tanaman padi dan kedelai

Percobaan

Padi VI
V2

Kedelai VI
V2

Padi VI
V2

Kedelai VI
V2

Padi VI
V2

Kedelai VI
V2

+ Sp

H a s i l

Kontrol

kg/ha

2625
1979
137
334

2318
2767
354
—

1353
1585
614
864

2813
2813
368
456

2058
2525
322
—

640
951
330
528

Kenaikan

hasil

—

—

12,6
9,6
9,9
—

111,4
66,7
86,1
63,6

Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen Keterangan :
VI padi tahun ke 1, 2, 3 = Varietas Danau Tempe
VI kedelai tahun ke 1, 2, 3 = Varietas Wilis
V2 padi tahun ke 1 = Varietas Atomita

ke 2 = Varietas Jatiluhur
ke 3 = Galur Batan

V2 Kedelai tahun ke 1 = Varietas Tengger
. ke 2 = tidak ada (diganti Varietas Wilis)
ke 3 = Galur Batan

+Sp = Areal pengembalian sisa panen
Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen

Tabel 4. Kelembapan tanah zone perakaran tanainan saat tanam dan panen

Tahun Jenis tanamaii
Kelembapan tanah zone perakaran

Saat tanam

Keterangan:
+Sp = Areal pengembalian sisa panen
Kontrol = Areal tanpa pengembalian sisa panen

Saat panen

Sp Kontrol + Sp Kontrol

K e l

Ke2

Ke3

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

Kacang tunggak
Padi gogo
Kedelai/jagung

48,2

43,6
45,4
47,3

46,7
40,5
30,3

c

47,5

41,0
42,5
46,3

46,4
39,1
29,5

/o

48,2
43,6

35,2
47,3
46,7

47,1
30,3
33,4

47,5
41,0

34,2
46,3
46,4

45,6
29,5
31,6
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Tabel 5. Juinlah curah hujan dan hari hujan dalatn kurun waktu 3 tahun

Tahun percobaan

Tahun Jenis tanaman

Ke 1 Kacang tunggak (62 hari)
Padigogo (118 hari)
Kedelai/jagung (81 hari)

Ke 2 Kacang tunggak ( 72 hari)
Padigogo (118hari)
Kedelai/jagung (89 hari)

Ke 3 Kacang tunggak (60 hari)
Kedelai/jagung (86 hari)
Padigogo (120hari)

Keterangan:
Curah hujan dalam satuan mm atau 1/in2

hh = Jumlah hari hujan
* = Kering (10)
** = lembap (10)
*** =basah (10

Curah hujan

... mm...

57*
1384***
686***

353**
485**

674***

228**
792***
533**

Hari hujan

... hh...

4
48
23

16
31
22

8
24
23

DISKUSI

H . RASJID

1. Apa tujuan Anda dengan 2 pola tanam. Apa yang akan
anda capai dengan pola A atau B ?

2. Khusus padi (VI)—>2,6—>2,3—>1,3 ton/ha) yang
ditambali (+) Sp (sisa panen), kelihatan hasilnya
menurun, jadi secara awam tidak perlu diberi sisa panen,
karena akan menambah kerja/biaya.

M.M. MITROSUHARDJO

1. Pemakaian 2 pola tanam dengan tujuan untuk menguji
keunggulan 2 pola tanam tersebut. Hasilnya ialah
temyata bahwa kedua pola tanam tersebut sama baiknya.

2. Khusus padi (VI) produksi menurun. Penurunan
produksi bukan hanya pada lahan yang diberi sisa panen
balikan pola lahan yang tidak diberi sisa panen yang
penurunannya lebih tajam. Jadi penambahan sisa panen
berperan untuk mencegah,/menghanibat penurunan
produksi sebagai akibat penurunan kelembapan tanah
dan curah hujan.

RIVAIE RATMA

Anda melakukan percoban menggunakan varietas/galur
yang berbeda pada setiap lahan.

1. Apakah dapat ditarik kesimpulan seperti yang Anda
lakukan ?

2. Mengapa ada perbedaan kenaikan produksi biji yang
berbeda pada setiap tahun dari setiap tanaman (padi gogo
dengan padi gogo, kedelai dengan kedelai) ?

M.M. MITROSUHARDJO

1. Penggunan varietas/galur yang berbeda pada setiap
tanaman hanya digunakan sebagai pembanding terhadap
varietas unggul nasional yang tetap.

2. Adanyaperbedaanproduksibijisetiaptahundapatterjadi
bahkan diharapkan terjadi sebagai akibat peningkatan
kesuburan sejalan dengan adanya penambahan
pengembalian sisa panen. Di samping itu, kenaikan
produksi pada kondisi yang relatif kering terjadi sebagai
akibat pengaruh sisa panen sebagai mulsa.
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