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ABSTRACT
The rice (Oryza sativa L.) plant is an important food crop that has become the staple food of more
than half of the world's population. In Indonesia, rice is the main commodity in supporting people's
food. This study aims to determine whether there is the best combination of treatment of weeding
time and spacing of rice yields with the SRI system. This research was done in Sindanglaya,
Karangpawitan District, Garut, from September 2020 to January 2021. The research used an
experimental method split-plot design consists of 2 treatment factors with three replication,
namely: the first factor of time weeding (P) as the main plot consists of 4 levels: p0= without
weeding, p1= weeding one time the age of 40 days after planting, p2= weeding two times the age
of 40 and 60 days after planting, p3= weeding three times 20, 40, and 60 after planting. The second
factor is the spacing (J) as subplots consisting of 3 levels: j1= 20x20x40 centimeter, j2=25x25
centimetre), j3= 30x30 centimeter. The results showed no interaction with all the observation
parameters, but there was an independent effect on weeding treatment. Independently the
weeding factor at the p3 level gave the best effect on the yield of panicle number hill, panicle length
hill, harvested dry grain weight hill, dry unhulled rice plots and 1000 grain weight. The level of p2
affects the yield of, milled dry rice plots, and milled dry rice hills. The spacing factor of j2 (25x25
centimeter) gave the best effect of 1000 grain weight. The level of j3 (30x30 centimeter) affects
the yield of panicle length hill and milled dry rice hills.
Keyword: rice, spacing, SRI system, weeding.
PENDAHULUAN
Tanaman padi (Oryza sativa L.)
merupakan tanaman pangan penting yang
telah menjadi makanan pokok lebih dari
setengah penduduk dunia. Di Indonesia, padi
merupakan komoditas utama dalam
menyokong pangan masyarakat. Indonesia
sebagai negara dengan jumlah penduduk
yang besar menghadapi tantangan dalam
memenuhi kebutuhan pangan penduduk.
Oleh karena itu, kebijakan ketahanan

pangan menjadi fokus utama dalam
pembangunan pertanian. (Suryatini, 2018).
Menurut data BPS (2011), konsumsi beras
pada tahun 2011 mencapai 139 kg kapita
dalam 1 tahun dengan jumlah penduduk 237
juta jiwa, sehingga konsumsi beras nasional
pada tahun 2011 mencapai 34 juta ton.
Kebutuhan akan beras terus meningkat
seiring dengan laju pertumbuhan penduduk
yang lebih cepat dari pertumbuhan produksi
pangan yang ada.
1

2

Salah
satu
kendala
dalam
penanaman padi yaitu keberadaan gulma
yang dapat berakibat pada penurunan hasil.
Menurut Antralina (2012), besarnya
persentase penurunan hasil akibat adanya
gulma
Echinocloa
crusgalli
mampu
menurunkan hasil tanaman padi sebesar
57%. Gulma perlu dikendalikan pada
periode kritis tanaman yang terjadi antara
1/4 sampai 1/3 dari umur tanaman
(Widaryanto, 2009).
Selain pengendalian gulma sistem
budidaya yang digunakan memegang
pernana penting dalam keberhasilan
budiaya padi. System of Rice Intensification
(SRI) adalah teknik budidaya dengan
memanfaatkan teknik pengelolaan tanaman,
tanah dan air. Metode ini pertama kali
dikenalkan oleh seorang biarawan asal
prancis, F.R. Henri de Laulanie, S.J di
Madagaskar pada tahun 1983 (DISIMP,
2006). Pada sistem tanaman SRI digunakan
jarak tanam yang lebar, yaitu 25x25 cm atau
30x30 cm bahkan 40x40 cm dengan bibit
berumur muda, yaitu 7 hari dan jumlah bibit
1 tanam per lubang tanam. Penggunaan
jarak tanam lebar bertujuan untuk
meningkatkan jumlah anakan produktif
sedangkan penggunaan bibit muda untuk
mengurangi
stres
tanaman
waktu
dipindahtanam (Suryanto, 2010).
Metode SRI yang berpotensi ini
masih dalam tahap pengembangan sehingga
masih ada ruang untuk menambahkan
inovasi lainnya kedalam metode ini. Salah
satu diantaranya adalah sistem tanam
persegi panjang atau modifikasinya yang di
Indonesia dikenal dengan nama sistem
tanam legowo, yaitu sistem tanam persegi
panjang yang dimodifikasi. Sistem tanam
legowo 2:1 sebagai contoh memiliki
kelebihan dibanding sistem tanam segi

empat. Dilihat dari jumlah populasi, sistem
tanam legowo ini dapat menghasilkan
populasi lebih banyak sekitar 33 persen
dibanding tipe segi empat. Dengan
kelebihannya tersebut, sistem tanam legowo
terbukti memberikan hasil yang lebih
banyak. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa
sistem
tanam
legowo
2:1
memberikan hasil lebih tinggi dibanding
sistem tanam segi empat (Hatta, 2011).
BAHAN DAN METODE
Percobaan ini berlokasi di Kampung
Balandongan RT 02/RW 06,
Desa
Sindanglaya, Kecamatan Karangpawitan,
Kabupaten Garut. Berada pada ketinggian
699 meter diatas permukaan laut. Percobaan
dilaksanakan Pada bulan September 2020
sampai Januari 2021.
Bahan yang digunakan dalam
percobaan ini meliputi benih padi Kultivar
Ciherang, pupuk kandang ayam, petroganik
dan pupuk organik cair. Alat yang digunakan
meliputi: cangkul, tali rapia, roll meter,
mistar,
bambu,
timbangan, amplop,
keranjang, arit, pisau, plastik, label, kamera,
sprayer, dan alat tulis.
Metode yang digunakan dalam
percobaan ini yaitu metode eksperimental
Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan 12
kombinasi perlakuan dan 3 ulangan. Faktor
pertama yaitu waktu penyiangan (P) sebagai
petak utama dengan 4 taraf, yaitu:
p0: tidak dilakukan penyiangan, p1:
penyiangan 1 kali umur 40 HST, p2:
penyiangan 2 kali umur 40 dan 60 HST, p3:
penyiangan 3 kali umur 20, 40 dan 60 HST.
Faktor kedua yaitu jarak tanam (J) sebagai
anak petak dengan 3 taraf, yaitu j1: Jarak
tanam 20 cm x 20 cm x 40 cm (legowo 2), j2:
jarak tanam 25 cm x 25 cm (ubinan), j3: jarak
tanam 30 cm x 30 cm (ubinan).
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Data yang diperoleh akan dianalisis
menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA).
Kemudian apabila terdapat perbedaan nyata
maka akan dilanjutkan dengan uji BNT (Beda
Nyata Terkecil) pada taraf 5%. Pengamatan
meliputi jumlah malai per rumpun, panjang
malai per rumpun, bobot gabah kering
panen per rumpun, bobot gabah kering
giling per rumpun, bobot gabah kering
panen per plot, bobot gabah kering giling per
plot, bobot 1000 butir padi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jumlah Malai per Rumpun
Hasil analisis ragam pada tabel 1
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
perlakuan penyiangan dan jarak tanam pada
pengamatan jumlah malai per rumpun,
namun terdapat pengaruh mandiri pada
perlakuan penyiangan.
Pada faktor penyiangan taraf p3
tidak berbeda nyata dengan p1 tetapi
berbeda nyata dengan taraf p2 dan p0. Taraf
p3 memberikan pengaruh terbaik terhadap
hasil jumlah malai per rumpun dengan
penyiangan tiga kali yaitu pada umur 20, 40
dan 60 hari setelah tanam. Hal ini
memungkinkan tingkat persaingan gulma
dan tanaman padi menjadi lebih rendah,
sehingga tanaman padi dapat menyerap
unsur hara dengan baik dan intensitas
cahaya matahari yang cukup untuk
pertumbuhan tanaman dan menghasilkan
malai yang maksimal. Demikian sebaliknya,
jumlah malai
yang paling sedikit
ditunjukkan oleh perlakuan p0 karena
pengaruh tanpa penyiangan.
Pada faktor perlakuan jarak tanam
taraf perlakuan j1, j2 dan j3 tidak berbeda
nyata satu sama lain. Kurniasih et.al., (2008),
menyatakan bahwa jarak tanam sangat
berpengaruh dalam penangkapan sinar

matahari oleh tajuk tanaman, sehingga akan
meningkatkan
pertumbuhan
tanaman
seperti jumlah anakan produktif. Menurut
Soemartono et.al., (1984), tanaman padi
akan cepat membentuk anakan bila
ketersediaan air dan unsur hara cukup
memadai serta ditunjang dengan intensitas
cahaya matahari dan suhu yang optimum.
Umumnya jumlah malai per rumpun
ditentukan pada fase vegetatif, hal tersebut
ditunjang oleh pendapat Cassanova (2002),
yang
menyatakan
bahwa
periode
pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh
faktor-faktor
kesuburan
tanah
dan
penyiangan yang tepat juga mempengaruhi
terhadap jumlah anakan yang menghasilkan
malai. Sugiono (2016), menyatakan bahwa
perolehan jumlah anakan produktif per
rumpun berkaitan erat dengan kemampuan
tanaman dalam menghasilkan jumlah
anakan, dimana semakin banyak jumlah
anakan yang terbentuk, maka akan semakin
besar peluang terbentuknya jumlah anakan
produktif
yang
kemudian
akan
menghasilkan malai. Wangiyana et.al.,
(2012), menegaskan bahwa pertumbuhan
vegetatif yang baik, seperti jumlah anakan
yang banyak dan jumlah daun yang banyak
akan meningkatkan fotosintesis, dari
fotosintesis tanaman akan menghasilkan
fotosintat yang akan meningkatkan jumlah
malai.
2. Panjang Malai per Rumpun
Hasil analisis ragam pada tabel 1
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
waktu penyiangan dan jarak tanam terhadap
panjang malai per rumpun, tetapi masing
perlakuan waktu penyiangan dan jarak
tanam. Faktor penyiangan memberikan
pengaruh yang berbeda nyata pada setiap
taraf
perlakuan
dimana
taraf
p3
memberikan pengaruh terbaik.
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Tabel 1. Jumlah Malai dan Panjang Malai Padi
Faktor Perlakuan
Jumlah Malai
Panjang Malai (cm)
p0 (tanpa penyiangan)
2.35 a
21.73644 b
p1 (penyiangan 40 HST)
3.05 c
21.67333 a
p2 (penyiangan 40, 60 HST)
2.83 b
23.78111 c
p3 (penyiangan 20, 40, 60 HST)
3.23 c
23.15
d
j1 (20x20x40 cm legowo)
2.83 a
22.389 ab
j2 (25x25 cm ubinan)
2.81 a
22.1925 a
j3 (30x30 cm ubinan)
2.96 a
23.1733 b
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT taraf
5%.
Hasil yang tidak berinteraksi diduga karena
mendapatkan sinar matahari yang lebih
panjang malai lebih banyak ditentukan oleh
banyak.
faktor genetik didalam tanaman padi
Menurut Sohel et.al., (2009), jarak
Kultivar Ciherang dengan panjang malai
tanam yang optimum akan memberikan
yaitu 20-25 cm dibandingkan faktor
pertumbuhan bagian atas tanaman yang
lingkungan dan teknik budidaya berupa
baik sehingga dapat memanfaatkan lebih
waktu penyiangan dan jarak tanam. Hal ini
banyak cahaya matahari dan pertumbuhan
sejalan dengan penelitian Bakhtiar et.al.,
bagian akar yang baik sehingga dapat
(2010), bahwa nilai heritabilitas panjang
menyerap lebih banyak unsur hara.
malai tergolong tinggi. Namun demikian,
Penggunaan jarak tanam lebar bertujuan
pada kondisi yang sangat berbeda, seperti
untuk meningkatkan jumlah anakan
waktu penyiangan dan jarak tanam yang
produktif (Suryanto, 2010).
sangat rapat tidak menutup kemungkinan
3. Bobot Gabah Kering Panen (GKP)
dapat mempengaruhi panjang malai.
per Rumpun
Pada faktor perlakuan jarak tanam
Hasil analisis ragam pada tabel 2
taraf perlakuan j3 berbeda tidak nyata
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
dengan taraf perlakuan j1, namun berbeda
perlakuan penyiangan dan jarak tanam
nyata dengan taraf perlakuan j2, hasil
pada pengamatan GKP per rumpun, tetapi
terbaik didapat pada taraf perlakuan j3 yaitu
terdapat pengaruh mandiri pada faktor
jarak tanam ubinan 30x30 cm memberikan
perlakuan penyiangan. Hasil analisis
hasil yang lebih baik dari perlakuan jarak
menunjukkan bahwa faktor penyiangan
tanam legowo 20x20x40 cm dan ubinan
pada taraf p3 berbeda tidak nyata dengan
25x25 cm diduga karena adanya jarak yang
taraf perlakuan p1, namun berbeda nyata
lebih renggang diantara barisannya
dengan taraf p0 dan p2.
Taraf p3
sehingga cahaya matahari dan unsur hara
memberikan pengaruh terbaik terhadap
dapat terserap secara optimal. Hal ini sejalan
hasil bobot GKP per rumpun dengan 3 kali
dengan pendapat Magfiroh et.al., (2017),
penyiangan yaitu pada umur 20, 40 dan 60
yang menyatakan bahwa jarak tanam yang
HST sehingga keberadaan gulma menjadi
lebar semua bagian rumpun tanaman akan
lebih sedikit dengan tingkat kompetisi yang
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rendah, tanaman akan leluasa dalam
menyerap unsur hara dan cahaya matahari
untuk menyokong pertumbuhan dan
meningkatnya hasil. Menurut Goldsworthy
& Fisher (2008), menyatakan bahwa
pembentukan bulir padi dipengaruhi oleh
proses pertumbuhan vegetatif tanaman,
maka dengan meningkatnya pertumbuhan
vegetatif tanaman terutama meningkatnya
jumlah daun yang terbentuk akan
mempengaruhi proses fotosintesis dan
pembentukan
asimilat
yang
dapat
menghasilkan biji padi. Takai et.al., (2006),
menyatakan bahwa tingginya tingkat
cahaya matahari selama periode pengisian
bulir dapat meningkatkan produksi yang
berakibat terhadap tingginya bulir yang
masak yang selanjutnya akan meningkatkan
hasil tanaman padi.
Pada faktor perlakuan jarak tanam
taraf perlakuan j1, j2 dan j3 tidak berbeda
nyata satu sama lain. Hasil bobot gabah
kering panen per rumpun juga dapat
dihasilkan dari jumlah anakan dan malai
yang lebih tinggi. Pendapat ini diperkuat
oleh penyataan Matiulung et.al., (2014),
yang menyatakan bahwa perbedaan jarak
tanam yang digunakan akan mempengaruhi
hasil gabah kering panen secara langsung,
hal ini didukung dengan jumlah anakan dan
malai yang terbentuk. Proses ini dapat
terjadi akibat faktor lingkungan seperti
cahaya matahari yang mempengarui
fotosintesis. Jarak tanam yang lebih lebar
maka cahaya yang akan diterima tanaman
akan merata berhubungan dengan proses
metabolisme
pada
tanaman
dapat
menghasilkan produksi yang baik. Hal ini
sesuai dengan pernyataan Satria et.al.,
(2017), yang menyatakan bahwa jumlah
anakan
produktif
yang
dihasilkan
merupakan gambaran dari jumlah anakan
maksimum yang dihasilkan sebelumnya,

yang
kemudian
selanjutnya
akan
berpengaruh terhadap hasil produksi dari
tanaman padi.
4. Bobot Gabah Kering Giling (GKG) per
Rumpun
Hasil analisis ragam pada tabel 2
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
perlakuan penyiangan dan jarak tanam
pada pengamatan GKG per rumpun, namun
terdapat pengaruh mandiri pada perlakuan
penyiangan dan jarak tanam.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
faktor penyiangan pada taraf p3 tidak
berbeda nyata dengan taraf perlakuan p1
dan p2, namun berbeda nyata dengan taraf
p0. Taraf p2 dan p3 memberikan pengaruh
terbaik terhadap hasil GKG per rumpun,
sesuai dengan hasil dari GKP per rumpun
yang mengalami penyusutan bobot akibat
dikeringkan dan berkurangnya kadar air.
Menurut Satria (2017), menyatakan bahwa
bobot butir gabah dapat dipengaruhi oleh
bentuk dan ukuran biji, dimana tinggi
rendahnya berat biji tergantung dari
banyak atau tidaknya bahan kering yang
terkandung dalam biji. Bahan kering dalam
biji diperoleh dari hasil fotosintesis yang
selanjutnya dapat digunakan untuk
pengisian biji.
Pada faktor perlakuan jarak tanam
taraf perlakuan j3 berbeda tidak nyata
dengan j1, namun berbeda nyata dengan j2,
hasil terbaik didapat pada taraf perlakuan
j3 diduga karena jarak tanam yang lebar.
Husna (2010), menyatakan bahwa jarak
tanam yang lebar akan memberikan
pertumbuhan bagian atas tanaman yang
baik sehingga dapat memanfaatkan lebih
banyak cahaya matahari dan pertumbuhan
bagian akar yang baik sehingga dapat
memanfaatkan lebih banyak unsur hara.
Banyaknya
gabah
per
rumpun
menunjukkan bahwa terdapat gabah pada
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malai
tanaman
padi
yang
dapat
menentukan
hasil
panen
secara
keseluruhan. Salahuddin et.al., (2009), jarak

tanam mempengaruhi panjang malai,
jumlah bulir per malai dan hasil per hektar
tanaman padi.

Tabel 2. Gabah Kering Panen (GKP) per Rumpun dan Gabah Kering Giling (GKG) per Rumpun
Faktor Perlakuan
GKP per Rumpun (gram) GKG per Rumpun (gram)
p0 (tanpa penyiangan)
22.533 a
11.449 a
p1 (penyiangan 40 HST)
38.600 bc
21.324 b
p2 (penyiangan 40, 60 HST)
33.111 b
27.247 b
p3 (penyiangan 20, 40, 60 HST)
44.333 c
26.938 b
j1 (20x20x40 cm legowo)
33.350 a
21.205 ab
j2 (25x25 cm ubinan)
33.900 a
19.700 a
j3 (30x30 cm ubinan)
36.683 a
24.313 b
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT taraf
5%.
Tabel 3. Gabah Kering Panen (GKP) per Plot, Gabah Keringplot (GKG) per Rumpun dan Bobot
1000 biji padi
GKP per plot
GKP per plot
Bobot 1000
Faktor Perlakuan
(gram)
(gram)
Biji (gram)
p0 (tanpa penyiangan)
575.533 a
412.222 a
26.600 a
p1 (penyiangan 40 HST)
1338.156 b
1023.778 b
26.489 a
p2 (penyiangan 40, 60 HST)
1663.111 b
1326.556 c
25.333 a
p3 (penyiangan 20, 40, 60 HST)
1670.111 b
1256.889 bc
28.178 b
j1 (20x20x40 cm legowo)
1280.433 a
993.000 a
26.583 ab
j2 (25x25 cm ubinan)
1242.900 a
942.917 a
27.117 b
j3 (30x30 cm ubinan)
1411.850 a
1078.667 a
26.250 a
Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT taraf
5%.
5. Bobot Gabah Kering Panen (GKP) per
Plot
Hasil analisis ragam pada tabel 3
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
perlakuan penyiangan dan jarak tanam
pada pengamatan GKP per plot, namun
terdapat pengaruh mandiri pada perlakuan
penyiangan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
faktor penyiangan pada taraf p3 berbeda
tidak nyata dengan taraf perlakuan p1 dan
p2 namun berbeda nyata dengan taraf p0.
Menurut Fadli et.al., (2013), menyatakan
bahwa
semakin
cepat
penyiangan

dilakukan akan dapat menekan persaingan
unsur hara antara antara tanaman pokok
dan gulma, sebaliknya semakin lama gulma
tumbuh bersama dengan tanaman pokok,
semakin
hebat
persaingannya,
pertumbuhan tanaman pokok semakin
terhambat dan hasilnya semakin menurun.
Suseno (1975), menyatakan bahwa jumlah
anakan
produktif
sebagian
besar
ditentukan selama fase vegetatif, jumlah
gabah permalai selama fase generatif, dan
bobot gabah selama fase pemasakan.
Norman, et.al., (1984), menyatakan bahwa
hasil padi ditentukan pada fase pengisian
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dan dan pematangan biji baik secara genetik
maupun oleh berbagai faktor lingkungan
(iklim, hara/tanah dan air).
Pada faktor perlakuan jarak tanam
taraf perlakuan j1, j2 dan j3 tidak berbeda
nyata satu sama lain. Gabah kering panen
akan berkolerasi dari jumlah anakan dan
malai yang tumbuh, dimana perlakuan jarak
tanam sangat berpengaruh terhadap
pertumbuhan tanaman padi pada setiap
rumpun untuk menyerap unsur hara dan
fotosintesis dapat berjalan optimal.
Matiulung et.al., (2014), menyatakan bahwa
perbedaan berat gabah kering panen pada
jarak tanam terdapat kecenderungan
dimana semakin lebar jarak tanam
menghasilkan peningkatan berat gabah
kering panen per perpetak.
Suryanto
(2010),
berpendapat
bahwa penggunaan jarak tanam lebar
bertujuan untuk meningkatkan jumlah
anakan produktif yang akan mempengaruhi
hasil produksi. Hal ini juga diperkuat oleh
pendapat
Muyassir
(2012),
yang
menyatakan
bahwa
jarak
taman
memberikan pengaruh nyata terhadap hasil
padi dengan metode tanam ubinan dengan
jarak tanam lebar yaitu 30x30 cm yang
dapat menghasilkan gabah 8,12 ton/ha.
6. Bobot Gabah Kering Giling (GKG) per
Plot
Hasil analisis ragam pada tabel 3
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
perlakuan penyiangan dan jarak tanam
pada pengamatan GKG per plot, namun
terdapat pengaruh mandiri pada perlakuan
penyiangan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor
penyiangan pada taraf p2 berbeda tidak
nyata dengan taraf p3, namun berbeda
nyata dengan taraf perlakuan p0 dan p2,
taraf p2 memberikan pengaruh terbaik

terhadap hasil GKG per plot. Setelah
dikeringkan maka bobot padi mengalami
penyusutan karena kadar air berkurang.
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia
(SNI) kualitas gabah, baik kualitas I hingga
kualitas III mensyaratkan kadar air gabah
maksimal 14% agar dapat disimpan dalam
jangka waktu 6 bulan dan digunakan
sebagai bahan pangan yang disebut Gabah
Kering Giling (GKG) (Totok et.al., 2008).
Pada faktor perlakuan jarak tanam
taraf perlakuan j1, j2, dan j3 tidak berbeda
nyata satu sama lain. Matiulung et.al.,
(2014), menyatakan bahwa secara umum
komponen hasil tanaman dipengaruhi oleh
komponen pertumbuhan tanaman, apabila
pertumbuhan tanaman optimal maka hasil
juga akan optimal. Jarak tanam akan
mempengaruhi hasil dengan dua cara yaitu
apabila jarak tanam yang terlalu rapat,
tanaman akan mengalami kompetisi dengan
tanaman lain didekatnya, sedangkan
pemakaian jarak tanam yang terlalu lebar
mungkin akan mengurangi hasil per satuan
luas, karena jumlah tanamannya menjadi
berkurang, meskipun ukuran produksi dari
masing-masing individu tanaman makin
besar (Sumarno & Harnoto, 1983).
7. Bobot 1000 Butir Padi
Hasil analisis ragam pada tabel 3
menunjukkan tidak terjadi interaksi antara
perlakuan penyiangan dan jarak tanam pada
pengamatan bobot 1000 butir, namun
terdapat pengaruh mandiri pada perlakuan
penyiangan dan jarak tanam.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
faktor
penyiangan
pada
taraf
p3
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
dengan setiap taraf perlakuan, dimana taraf
p3 memberikan pengaruh terbaik terhadap
bobot 1000 butir diduga karena perlakuan
penyiangan sebanyak 3 kali pada umur 20,
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40 dan 60 HST, hasil ini sudah memenuhi
syarat dari deskripsi padi kultivar Ciherang
yang menghasilkan bobot 1000 butir seberat
27-28 gram (Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2012).
Pada faktor perlakuan jarak tanam
taraf perlakuan j2 berbeda tidak nyata
dengan taraf perlakuan j1, namun berbeda
nyata dengan taraf perlakuan j3. Hasil gabah
sangat ditentukan oleh komponen hasil padi
diantaranya jumlah malai per rumpun,
jumlah butir per rumpun persentase gabah
hampa dan bobot 1000 butir gabah isi. Hal
ini sejalan degan penyataan Gumelar (2016),
bahwa hasil gabah sangat ditentukan oleh
komponen hasil padi diantaranya jumlah
malai per rumpun, jumlah butir per rumpun
persentase gabah hampa dan bobot 1000
butir gabah isi.
Bobot butir gabah juga dapat
dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu dari
bentuk dan ukuran biji, dimana tinggi
rendahnya berat biji gabah tergantung dari
banyak atau tidaknya bahan kering yang
terkandung dalam biji. Bahan kering dalam
biji diperoleh dari hasil fotosintesis yang
selanjutnya
dapat digunakan untuk
pengisian biji (Satria, 2017). Wahyuni et.al.,
(2006), menyatakan bahwa bobot 1000
butir gabah yang tinggi menunjukkan
tingkat pengisian biji lebih sempurna.
Masdar (2005), menyatakan bahwa bobot
1000 biji merupakan cerminan berat kering
yang diakumulasikan kegabah. Berat 1000
biji juga mencerminkan ukuran gabah padi
yang tergantung pada ukuran kulitnya.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak terdapat interaksi antara faktor
penyiangan dan jarak tanam terhadap

semua parameter pengamatan hasil
tanaman padi Kultivar Ciherang dengan
sistem SRI, namun terdapat pengaruh
mandiri pada masing-masing perlakuan
penyiangan dan jarak tanam.
2. Secara mandiri penyiangan pada taraf
p3 (20, 40 dan 60 HST) memberikan
pengaruh terbaik terhadap jumlah
malai per rumpun, panjang malai per
rumpun, bobot GKP per rumpun, bobot
GKP per plot dan bobot 1000 butir,
sementara penyiangan pada taraf p2
(40 dan 60 HST) memberikan pengaruh
terbaik pada hasil bobot GKG per
rumpun dan GKG per plot. Jarak tanam
j2 (25x25 cm) memberikan pengaruh
terbaik pada bobot 1000 butir
sedangkan jarak tanam j3 (30x30 cm)
memberikan
pengaruh
terbaik
terhadap panjang malai dan bobot GKG
per rumpun.
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