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SUATU GAGASAN TENTANG PENGARAHAN PERCOBAAN PERTANIAN∗ 

 
Tejoyuwono Notohadiprawiro dan S. Ronoprawiro** 

 
 
Pendahuluan 

 Tulisan ini terutama akan terlihat persoalannya dari segi padi sawah, meskipun 

beberapa aspeknya akan berlaku pula bagi tanaman-tanaman. 

 Pengarahan percobaan mempunyai dua aspek pokok, yaitu pemilihan lokasi dan 

pemilihan perlakuan. Pemilihan lokasi bergantung pada pendapat tentang satuan bentang-

darat (landscape) apa yang cocok sebagai titik tolak ekstrapolasi hasil percobaan. Macam 

perlakuan daan kombinasinya ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang kelakuan 

fisiologi tanaman percobaan dalam hubungannya dengan hasil panen. 

 Istilah “percobaan” dalam judul tulisan ini dipakai dalam artinya yang umum dan 

tidak diberi arti khusus. Dalam arti umum ini “percobaan” ialah semua macam perlakuan 

yang ditimpakan kepadanya. Tingkat dan arah reaksi ditetapkan dengan parameter-

parameter yang sesuai dengan sifat dan macam obyek serta tujuan percobaan. 

 Suatu kebiasaan yang telah teruji kemanfaatannya ialah dibaginya “percobaan” 

pertanian menjadi beberapa tahap. Tahap pertama berupa suatu pola yang semua faktor 

pertumbuhan selama berlangsungnya percobaan terkuasai penuh. Faktor-faktor yang ingin 

dipelajari peranannya dapat divariasikan terukur sesuai dengan tujuan percobaan dan 

faktor-faktor lainnya dapat dibuat tetap, atau tingkat variasinya dapat dibuat cukup kecil 

sehingga dapat diabaikan (misalnya percobaan rumah kaca). Tahap berikutnya berupa 

percobaan lapangan di stasiun percobaan utama untuk menguji hasil tahap pertama di 

bawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang sebagian masih cukp dapat dikuasai 

(faktor-faktor edafologi tulen) dan sebagian lagi sesuai dengan watak alam sebenarnya 

(faktor edafologi turunan dan meteorologi). Tahap selanjutnya ialah penyebaran percobaan 

di sejumlah stasiun percobaan pembantu di sekitar stasiun percobaan utama untuk 

mengukur variabilitas  lingkungan fisik. Dari usaha ini akan diperoleh ukuran rata-rata 

beserta kisarannya dari masing-masing satuan fisik. Hasil ini akan memberikan kesimpulan 

tentang potensi fisik suatu wilayah untuk pertanian. Dalam tahap terakhir ruang lingkup 

percobaan diperluas sehingga mencakkup petak-petak petani representatif di sekitar tiap-
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tiap stasiun pembantu. Hasilnya, selain menambah pengukur potensi fisik dan potensi 

budaya dalam menentukan hasil riil yang dapat diharapkan dalam waktu dekat mendatang. 

Setelah selesainya tahap terakhir ini baru dapat ditetapkan kebijaksanaan umum (regional 

dan nasional) dan direncanakan pola pengembangan pertanian atas dasar faktor-faktor 

obyektif dan subyektif-riil. 

 Karena faktor  waktu tidak jarang dikehendaki  rencana pintas. Misalnya, langsung 

mulai dari percobaan di stasiun utama  ke percobaan di petak-petak petani. Agar supaya 

penafsiran dan penyimpulan hasil dapat cukup baik menghampiri kenyataan hidup, sangat 

perlu dipakai suatu metode yang dapat mengganti tahap-tahap yang diloncati. Metode 

semacam itu berlandaskan pengetahuan tentang titik-titik utama pada kurva tumbuh umm 

dari tanaman percobaan, faktor-faktor lingkungan fisik yang diperkirakan banyak 

mempengaruhi kurva tumbuh, pemilihan satuan bentang-darat fisik dimana variasi unsur-

unsurnya masih dalam batas-batas yang diperbolehkan dilihat sebagai faktor-faktor penting 

dari segi kurva tumbuh, dan pemilihan satuan lingkungan budaya yang cocok bagi 

penilaian peranan unsur-unsur subyektif-riil. Jadi sebagian keterangan yang seharusnya 

diperoleh  dari hasil percobaan  dalam suatu tahap diganti dengan pengetahuan teori, atau 

pengalaman dari masa lampau, tentang fisiologi tanaman percobaan, edafologi, 

meteorologi pertanian, ekonomi usahatani dan sosiologi pedesaan yang dilatar belakangi 

oleh pengenalan keadaan daerah kerja. 

 

Lokasi Percobaan 

 Yang diartikan dengan lokasi ialah “kawasan luas yang dalam peninjauan dan 

peninjauan dan pengolahan angka dipandang sebagai satu kesatuan”. Jadi lokasi ialah 

tempat kedudukan populasi statistik. Dengan demikian perbedaan watak (nature) dan 

kelakuan (behaviour) diantara masing-masing bagian lokasi masih dalam batas-batas   

variasi individuil yang menjadi anggota satu populasi yang sama. Variabel-variabel apa 

yang dipilih untuk menentukan watak dan kelakuan lokalitas? Berapa pula lebar batas 

variasi individuil yang diperbolehkan? Ini semua tergantung dari pendapat tentang mana 

variabel-variabel yang terpenting dalam hubungannya dengan kurva tumbuh tanaman 

percobaan dan berapa tingkat kepekaan (sensitivity) dan kerentanan (susceptibility) 

tanaman terhadap variabel-variabel tadi. 

 Menurut NAGAI (1959) faktor-faktor lingkungan yang penting bagi tanaman padi 

ialah (1) keadaan dalam hubungannya dengan air, (2) temperatur (gelombang harian dan 
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musiman), (3) panjang hari selama tumbuh, khususnya pada tingkat umur muda,               

(4) kesuburan tanah, dan (5) kegaraman tanah dan air. Jadi daya tanggap formatif yang 

paling berperanan paling penting ialah daya tanggap termis, foto-periodisitas, dan hidro-

edafik serta tempat tumbuh dalam hubungannya dengan air dan tanah. Selanjutnya 

dikatakan, bahwa analisa fase pertumbuhan atas dasar daya tanggap termis dan foto-

periodisitas menyajikan gambaran lebih baik dan lebih terang tentang sifat-sifat fisiologi 

dan ekologi vaietas-varietas padi dan kepentingannya dalam sebaran geografi berbagai tipe 

dan bentuk. 

 Dari banyak pengamatan dan penelitian telah terbukti, bahwa penjenuhan dengan 

air merobah tanah dati medium tak-kontinu dan tidak mempunyai keseragaman substrat 

menjadi medium yang kontinu dan mempunyai keseragaman substrat (MOODIE,1965). 

Maka sistem sawah akan juga berperan seperti itu. Hal ini berarti, bahwa hubungan-

hubungan kesuburan berubah nyata, yaitu bertambah banyaknya titik-titik pengolahan dan 

penyerapan unsur-unsur hara. Tanah-tanah yang dipersawahkan berangsur-angsur 

berkembang mendapatkan sifat-sifat morfometri khusus. Tingkat perobahan sifat dari 

keadaan semula ini tergantung pada keadaan tempat dan lamanya dipersawahkan. 

Perobahan-perobahan itu menyangkut aspek-aspek kesuburan tanah yang luas terutama 

dalam lapisan risosfer, seperti potensial redoks yang menimbulkan gleisasi lapisan tanah 

atas (inverted gley), kelarutan dan traslokasi senyawa-senyawa besi dan mangan, kesediaan 

unsur-unsur hara, pH populasi dan kegiatan mikrobia, migrasi lempung serta zarah-zarah 

koloid lainnya, dan pengumpulan bahan-bahan suspensi yang terbawa oleh air pengairan. 

Disamping ini dapat terbentuk pula padas besi dan karena pelumpuran tanah yang berkali-

kali oleh pengolahan tanah jug dapat terbentuk padas bajak. Sistem persawahan juga 

merubah timbulan mikro karena penterasan. Sifat-sifat baru ini mempengaruhi kedalaman 

lapisan perakaran dan kebutuhan pupuk (DEGEE, 1950; NAGAI, 1959; DUDAL and 

MOORMANN, 1964). Sesuai dengan peristilahan dalam SCCS 7th Approximatoin dapat 

disusun kata sifat anthraquic yang berarti “lapisan glei permukaan yang terbentuk oleh 

kegiatan manusia”. Kata sifat ini ditambahkan pada nama golongan tanah (DUDAL and 

MOORMANN, 1964). Karena mengetahui betapa pentingnya perobahan-perobahan yang 

terjadi dalam tanah oleh sistem persawahan, sehingga tidak mungkin diklasifikasikan 

menurut sistem USDA, di Jepang disusun klasifikasi khusus tanah sawah. Uraian 

komprehensif tentang hal ini disampaikan oleh MATSUZAKA 1969). Salah satu alasan 

yang menentukan dikeluarkannya SCCS 7th Approximation oleh ahli-ahli tanah Amerika 
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Serikat, yang kini mendapatkan dukungan kuat dari ahli-ahli tanah dunia setelah 

mengalami beberapa kali perobahan dan perbaikan, ialah karena sistem klasifikasi yang 

lama disusun atas dasar sifat-sifat tanah dara sehingga pengetrapannya bagi tanah-tanah 

pertanian lebih bersifat dibuat-buat dan tidak langsung mencerminkan hubungannya 

dengan nilai pertaniannya (SOIL SURVEY STAFF USDA, 1960, dan Supplement 1964 

dan 1967). 

 Perkembangan yang begitu menyolok dari penggunaan seri tanah dimsing-masing 

Negara Bagian di Amerika Serikat secara terpisah dan keharusan diadakannya korelasi 

yang begitu berat, serta timbulnya berbagai sistim klasifikasi kemampua tanah (a.l. Indeks 

STORE di California), membuktikan sekali lagi betapa sistem klasifikasi lama tersusun 

tidak seimbang. Sifat-sifat yang penting bagi penafsiran nilai kegunaannya tertumpuk 

dalam kategori rendah, sehingga seolah-olah sistem klasifikasinya berbentuk kategori 

tunggal. Kategori tinggi dipergunakan untuk korelasi dengan tanah-tanah dibagian dunia 

lain. Bahkan di California seri tanah lebih nyata dihubungkan langsung dengan satuan-

satuan fisiografi; seri tanah lebih dikelompokkan menurut golongan tanah (STORIE and 

WEIR, 1953a dan 1953b). Kecenderungan ini juga tampak misalnya di Illinois (periksa a.l. 

WASCHER, SMITH and ODELL, 1951; FEHRENBACHER and ODELL, 1959). 

 Pengalaman selama waktu panjang menunjukkan, bahwa penggunaan tanah sawah 

secara monokultur padi tanpa pemupukan yang berarti memberi hasil yang tidak banyak 

berkurang. Percobaan-percobaan di Jepang membuktikan, bahwa hasil padi sawah tanpa 

pemupukan masih mencapai jumlah 70% dari hasil dengan pemupukan lengkap pada tanah 

yang sama. Untuk padi gogo angkanya 39% dan untuk gandum hanya 33% (NAGAI, 

1959). Sistim persawahan rupa-rupanya dapat menuju kepada pengurangan beda kesuburan 

antara berbagai macam tanah. 

 Pengambilan contoh tanah, metoda analisa dan penafsiran hasil analisa untuk 

menetapkan kesuburan tanah, yang telah dikembangkan dengan hasil baik untuk tanah-

tanah kering (upland soils) perlu dimodifikasi sebelum dapat diterapkan pada tanah-tanah 

sawah. 

 Dari uraian di atas timbullah rasa perlu untuk memilih lokasi yang lebih berguna 

untuk mengetahui potensi fisik wilayah, khususnya untuk persawahan, yang sekaligus juga 

lebih memudahkan pelaksanaan rencana pengembangan pertanian di daerah-daerah 

disebabkan batas-batas wilayah kerja lebih mudah disidik di lapangan. Tidak salah kiranya 
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kalau pilihan pertama dijatuhkan atas satuan-satuan fisiografi. Alasan-alasan untuk ini 

dapat diajukan seperti di bawah ini. 

 Fisiografi ialah pengetahuan yang mempelajari tentang genesa dan evolusi bentuk-

bentuk wilayah. Kawasan fisiografi ialah suatu kesatuan dipandang dari segi sejarah 

geomorfologinya dengan struktur dan iklim sejenis, atau mempunyai kesamaan latar 

belakang iklim (VON ENGELN, 1942; AMERICAN GEOLOGICAL INSTITUTE, 1962). 

Dalam membicarakan soal geologi dalam masalah pengendalian tepi-laut (shore control), 

MASON (1950) menggunakan istilah “satuan fisiografi” dengan pengertian “wilayah yang 

cukup terbatas sehingga gejala-gejala yang terjadi didalamnya tidak terpengaruh oleh 

keadaan fisik wilayah-wilayah tetangga”. Selanjutnya ia memakai konsep “imbangan 

bahan-tenaga” didalam satuan fisiografi. 

 Suatu kawasan fisiografi mengandung aspek-aspek yang merupakan juga faktor-

faktor yang menentukan sebaran geografi tanah, yaitu iklim, timbulan, bahan penyusun 

(atau bahan induk tanah), hidrologi, ketinggian tempat, sejarah pembentukan (aspek waktu 

dalam hubunganya dengan gaya-gaya endogen dan eksogen) dan kedudukan relatif 

terhadap satuan-satuan fisiografi tetangganya. Karena sebaran vegetasi asli dan susunannya 

erat berhubungan dengan iklim dan hidrologi, maka dalam garis besarnya ada hubungan 

antara vegetasi asli dan fisiografi. Hubungannya dapat langsung ataupun tidak langsung. 

 Tanah-tanah yang terdapat dalam satu satuan fisiografi dikuasai oleh proses 

pedogenesa pokok yang sama dan juga berasosiasi karena kesamaan letak geografi. Untuk 

tanah-tanah didataran rendah hal ini sudah juga mencakup hubungannya dengan banjir, 

kekeringan, drainasi dachil yang tidak sempurna, gleisasi, kementahan bahan tanah, 

kekasaran tekstur dan/atau kegaraman. Untuk daerah-daerah bertimbulan kasar dengan 

sendirinya mencakup permasalahan erosi, kedangkalan solum, kelangkaan perkembangan 

profil tanah, kekasaran tekstur, drainasi berlebihan dan/atau daya simpan air rendah. Justru 

keadaan-keadaan inilah yang pada tingkat pertama menentukan nilai suatu wilayah untuk 

pertanian dan memberi petunjuk usaha-usaha reklamasi atau pengendalian apa yang 

diperlukan. Juga ini telah mencakup faktor-faktor lingkungan yang oleh NAGAI (1959), 

seperti telah dikutip di depan, paling penting dalam hubungannya dengan tanaman padi. 

mengingat peranan penyuburan tanah dan perataan kesuburan tanah dari sistem sawah, 

perbedaan kesuburan asli diantara tanah-tanah dalam satu satuan fisiografi, yang boleh jadi 

tidak besar, menjadi bertambah kurang lagi. 
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 Khusus untuk tanah-tanah aluvial klasifikasi fisiografi dipandang lebih baik 

(BURINGH, 1968). Pertimbangannya ialah lebih mudah menafsirkan kemungkinan usaha 

pertanian dan kebutuhan akan drainasi buatan. Juga dikatakan, bahwa klasifikasi atas dasar 

fasa pematangan bahan tanah dan keseragaman dalam berbagai klas kedalaman sering 

lebih penting daripada klasifikasi atas dasar klas tekstur. Kedua sifat tadi erat hubungannya 

dengan fisiografi, karena ditentukan oleh suasana lingkungan pengendapan dan imbangan 

bahan-tenaga selama berlangsungnya pengendapan. Dapat ditambahkan, bahwa kalau 

sistem klasifikasi SCCS 7th Aproximation yang dipakai, pada umumnya hubungan antara 

jenis tanah dan fisiografi akan lebih jelas. 

 Sudah tidak perlu ditekankan lagi, bahwa penyebutan singkat “dataran pantai”, 

“kerucut volkan”, atau sebangsana, bukan klasifikasi fisiografi yang dimaksudkan oleh 

tulisan ini. Dataran pantai Brebes-Batang harus dipisahkan dari dataran pantai Kedu 

Selatan atau Demak; kerucut volkan Muria lain dengan kerucut volkan Slamet; dataran 

aluvial sungai Bengawan Solo berbeda dengan dataran aluvial sungai Kali Lusi; 

pegunungan lipatan Seraju Selatan tidak sama sekali dengan pegunungan lipatan Kendeng 

di Grobogan; dan lain sebagainya. 

 Perlu ditekankan, bahwa tulisan ini tidak bermaksud mengganti sistim klasifikasi 

tanah dengan sistem klasifikasi fisiografi. Dasar fisiograf lebih berguna untuk perencanaan 

regonal. Sudah barang tentu perencanaan dengan ruang lingkup usaha tani atau desa harus 

didasarkan atas jenis-jenis tanah, akan tetapi yang cukup terperinci pemisahannya. Makin 

tinggi tingkat hasil sekarang, makin teliti dan terperinci perlakuan yang harus dibeuikan 

untuk masih dapat lebih meninggikan hasil. Untuk itu adanya peta tanah terperinci dari tiap 

usaha tani atau dari tiap desa merupakan syarat mutlak. 

 Pengambilan lokasi fisiografi tidak menambah unsur generalisasi pada peta-peta 

tanah yang tersedia waktu sekarang, akan tetai justru sebaliknya. Peta-peta tanah tinjau 

yang sekarang terpakai sebagai landasan perencanaan pengembangan pertanian bahkan 

mendapat pemerincian yang dapat meningkatkan kegunaannya. Bahasan lebih lanjut 

tentang hal ini telah disampaikan dalam tulisan NOTOHADIPRAWIRO, MURDANI dan 

SUKANA (1971). 

 

Tempat Percobaan 

 Yang diartikan dengan istilah ini ialah “petak dalam lokasi percobaan sebagai 

sumber angka keterangan individuil, atau varietas statistik”. Kumpulan angka-angka dari 
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masing-masing tempat percobaan merupakan contoh statistik bagi lokasi percobaan. Maka 

tepat-tempat percobaan harus harus ditempatkan cukup tersebar dan dapat menggambarkan 

dengan baik variabilitas lokasi. Oleh karena lokasi dipisahkan atas dasar sifat-sifat 

fisiknya, maka yang pertama-tama diperhatikan dalam penyebaran tempat-tempat 

percobaan adalah variasi fisik. Dengan cara ini akan dapat diperolaeh angka rata-rata, 

tingkat kisaran (range) dan tingkat simpangan (deviation) yang berhubungan dengan 

keadaan fisik lokasi. 

 Hal kedua yang harus diperhatikan ialah letak pusat-pusat pengusahaan tanaman 

yang menjadi obyek percobaan; misalnya untuk padi sawah ialah tempat-tempat yang 

menjadi pusat pengusahaan padi sawah. Sebagian tempat-tempat percobaan harus 

mewakili pusat-pusat ini. Dengan caraini akan dapat diperoleh pensifatan lokasi sebagai 

keseluruhan, penafsiran, pensifatan pusat-pusat pengusahaan tanaman obyek dan 

pensifatan bagian lokasi diluar pusat-pusat tadi. Dengan mebandingkan ketiga macam hasil 

penafsiran itu dapat ditarik kesimpulan tentang (1) adakah perbedaan potensi antara lokasi 

sebagai keseluruhan dengan pusat-pusat produksi yang ada sekarang; dan (2) bagaimanakah 

potensi bagian lokasi diluar pusatpusat produksi itu. Dari hasil peninjauan itu akan dapat 

ditentukan apakah usaha yang dipelajari dalam percobaan dapat dipeluas, ataukah 

seyogyanya dibatasi saja saja pada pusat-pusat yang sudah ada, mengingat efektifitas dan 

efisiensi usaha perluasannya. 

 Secara tidak langsung cara ini sudah sedikit banyak mengikutsertakan faktor-faktor 

sosial ekonomi, a.l. ketrampilan atau kemampuan kelompok-kelompok petani dalam 

pengelolaan usaha tani dan kesempatan atau prasyarat sosial dan ekonomi untuk 

mengenbangkan usaha tani. Kecuali itu, tersedianya angka-angka yang langsung berasal 

dari pusat-pusat produksi memudahkan usaha pembimbingan, khususnya di dalam pusat-

pusat itu sendiri dan di daerah-daerah sekitarnya pada umumnya. 

 Untuk lebih mendekati  kenyataan setempat, tempat-tempat percobaan  diletakkan 

pada petak-petak tanah tanah petani. Dengan demikian faktor-faktor penting lainnya 

disamping faktor-faktor penting lainnya disamping faktor-faktor perlakuan percobaan dan 

faktor-faktor fisik wilayah dapat dinilai. Faktor-faktor itu ialah prasyarat teknik percobaan 

(misal pengairan, pembuangan air, keadaan petak-petak sekelilingnya) dan nilai petani 

sebagai pengusaha (ketrampilan, kemampuan, ketelitian, kesungguhan, pengertian). Akan 

lebih baik apabila untuk sejumlah tempat percobaan di petak petani tersebut didampingkan 

sebuah tempat percobaan yang semua persyaratannya terpenuhi dengan cukup baik; jadi 
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semacam stasiun pembantu. Ini berguna untuk menilai seberapa besar koreksi yang perlu 

diberikan atas angka-angka percobaan karena faktor-Faktor teknik dan manusia riil 

setempat. Dengan cara ini dapat diperoleh jalan pintas seperti dimaksudkan terdahulu. 

 

Perlakuan 

 Penelitian mengenai fisiologi tanaman dalam hubungannya dengan hasil telah 

banyak dilakukan diberbagai negara. Untuk tanaman padi Jepang dan Filipina termasuk 

negara-negara yang banyak melakukan penelitian semacam itu. Di Indonesia hal semacam 

itu masih terbatas. Hasilnya pun, kalau sudah ada, belum tersedia untuk dipakai dalam 

kalangan yang lebih luas. 

 Dari hasil penelitian di luar Indonesia (misalnya Filipina) dapatlah diketahui 

adanya hubungan yang erat antara besarnya hasil dengan lamanya fasa-fasa pertumbuhan 

dalam putaran hidup tanaman padi. Dari penelitian itu antara lain diketahui, bahwa 

lamanya fasa reproduktif dan fasa pemasakan dapat dikatakan tidak berbeda untuk semua 

varietas padi. Yang nyata berlainan adalah lamanya fasa vegetatif (UNIVERSITY OF THE 

PHILLIPPINES, 1970). Penelitian di Jepang menunjukkan, bahwa selain fasa vegetatif 

juga fasa pemasakan dapat berbeda tergantung pada varietas (NAGAI, 1959). Disamping 

itu diketahui pula, bahwa berbagai stadia pertumbuhan seperti panicle initiation, booting 

dan pembuangan dimulai pada saat-saat tertentu yang dapat diperhitungkan dari umur 

tanaman padinya. 

 Pengetahuan tentang umur sesuatu varietas padi, lamanya masing-masing fasa 

pertumbuhan dan mulainya berbagai stadia pertumbuhan amatlah penting didalam segala 

usaha peningkatan hasil (yield) dan produksi (production), termasuk pemupukan dan 

perluasan areal pertanaman padi. Kita sama mengetahui, bahwa hasil tanaman merupakan 

kenyataan akhir dari tingkah-laku komponen-komponen hasil dari populasi tanaman, yang 

dikuasai oleh cara-cara bercocok tanam dibawah pengaruh faktor-faktor lingkungan 

pembatas hasil tertentu. Komponen-komponen hasil tanaman padi misalnya jumlah anakan 

produktif, banyaknya malai tiap tanaman atau tiap satuan luas tanah, banyaknya bulir tiap 

malai, banyaknya gabah bernas tiap bulir dan berat gabah 1.000 butir. Jumlah malai tiap 

tanaman banyak ditentukan selama fasa vegetatif, banyaknya bulir tiap malai ditentukan 

selama fasa reproduktif dan berat gabah 1.000 butir ditentukan selama fasa pemasakan. 

Perkembangan komponen-komponen hasil berlangsung bergandengan dengan kegiatan-

kegiatan biokimia di dalam tanaman. 
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 Untuk suatu keadaan lingkungan fisik tertentu terdapat kurva pertumbuhan tertentu 

pula. Setiap usaha pemupukan, baik yang menyangkut macam pupuk, dosis dan 

perbandingan pupuk, maupun cara dan saat pemupukan, harus mengingat kurva 

pertumbuhan ini. Jadi disesuaikan dengan saat berlangsungnya kegiatan biokimia 

terpenting yang menentukan tingkah-laku komponen-komponen hasil. Apabila 

perencanaan berbagai percobaan di lapangan dapat diarahkan pula untuk mendapatkan 

suatu kurva pertumbuhan pokokuntuk masing-masing jenis tanaman dan masing-masing 

varietasnya, yang berlaku bagi suatu wilayah peercobaan tertentu, maka didalam waktu 

tidak lama semua percobaan yang akan dilakukan kemudian sudah lebih terarah dan 

terperinci berdasar pedoman-pedoman yang cukup kuat. Tidaklah dapat dipertanggung 

jawabkan untuk hanya memakai satu kurva pertumbuhan pokok yang diperoleh di satu 

tempat bagi dasar semua macam perlakuan terhadap semua macam varietas di segala 

macam wilayah percobaan. 

 Dengan makin banyaknya jenis-jenis padi baru yang diintroduksikan, baik dari luar 

Indonesia (IRRI) maupun dari hasil seleksi kita sendiri, akan makin terasalah kebutuhan 

akan pengetahuan tentang fisiologi pertumbuhannya. Dalam percobaan/pengujian selam 

Masa Tanam 1970/1971 di Jawa Tengah tidak terlihat telah digunakan prinsip fisiologi 

termaksud diatas dalam hubungannya dengan kekhususan keadaan lingkungan fisik 

masing-masing tempat. Perbedaan dalam unsur-unsur edafologi, hidrologi dan meteorogi 

(dalam hubungannya dengan ketinggian temapt dan letak geografi) dapat menimbulkan 

perbedaan-perbedaan pula dalam umur dan lamanya masing-masing fasa pertumbuhan atau 

mulainya berbagai stadia pertumbuhan. 

 

Sekedar Ilustrasi 

 Dari hasil percobaan mengenai waktu pemberian fosfat dengan varietas PB 5 dalam 

M. T. 1969 dapat dilihat beberapa hal menarik. Dua percobaan di tanah yang sama, yaitu 

grumosol, masing-masing di Rembang dan Sragen memberikan hasil yang sangat 

berlainan. Rata-rata keseluruhan seri percobaan di Rembang hanya memberikan hasil 

38,5% dari hasil yang diperoleh di Sragen. Hasil petak kontrol Rembang hanya 49,7% dari 

petak kontrol Sragen. Perlakuan yang memberikan hasil tertinggi di rembang hanya 

mencapai 41,3% dari hasil dengan perlakuan sama di Sragen. Perlakuan yang memberikan 

hasil terbaik di Sragen hanya mampu memberikan hasil di rembang sebanyak 33,5% 

dibandingkan dengan hasilnya di Sragen. Lain contoh lagi, yaitu hasil percobaan pada 

Repro: Ilmu Tanah Universitas Gadjah Mada (2006)



 10

tanah Latosol di Jepara dan Batang. Rata-rata keseluruhan seri percobaan di Jepara 

memberikan hasil 84,7% dari rata-rata keseluruhan seri di Batang. Hasil petak kontrol di 

Jepara adalah 62,7% dari hasil petak sejenis di Batang. Perlakuan yang memberikan hasil 

tertinggi di Batang, di Jepara hanya mencapai hasil 78,6% dari hasilnya di Batang. 

 Ada beberapa hal yang dapat diajukan sebagai penyebab timbulnya gejala-gajala 

itu. (1) Kriteria klasifikasi tanah kurang terperinci untuk mencakup parameter-parameter 

yang penting bagi agronomi, termasuk perbedaan-perbedaan dalam unsur-unsur lain dari 

fisiografi. (2) Perbedaan dalam kurva pertumbuhan sebagai akibat perbedaan faktor-faktor 

pertumbuhan, sehingga saat pemupukan tidak selalu sesuai dengan periode peka pada 

kurva pertumbuhan. (3) Prasyarat teknik tidak sama baik terpenuhi (tata air, penyiapan 

petak). (4) Kesalahan pelaksanaan perlakuan yang menimbulkan hasil yang tidak 

konsisten. Dari kenyataan, bahwa pada tanah Latosol perbedaannya tidak sebesar yang ada 

di tanah grumosol dan dari perkiraan, bahwa sebab keempat, kalau ada, tidak akan berbeda 

penting antara masing-masing daerah, maka ketiga sebab yang terdahulu boleh jadi adalah 

yang terpenting. Dengan menggunakan satuan fisiografi sebagai sumber populasi statistik, 

maka sebab pertama dan kedua serta sebagian penting dari sebab ketiga, yaitu tata air, 

diharapkan telah dapat ditekan cukup besar. 

 Lain contoh ialah percobaan pemupukan M. T. 1968/1969 untuk memperoleh kurva 

tanggap (response curve) varietas PB 5 pada tanah aluvial di Kebumen dan Petarukan 

(Pemalang). Rata-rata keseluruhan deret angka-angka Petarukan ialah 74,47% dari 

keseluruhan deret angka-angka Kebumen. Hasil kontrol Petarukan hanya 66,9% dari yang 

ada di Kebumen. Perlakuan yang terbaik untuk Petarukan memberikan hasil 88,5% dari 

hasil perlakuan yang sama di Kebumen. Perlakuan terbaik untuk Kebumen di Petarukan 

hanya menghasilkan 58,4% dibandingkan dengan yang diperoleh di Kebumen. Jelas lagi 

perbedaan antara kedua tempat itu dengan memakai varietas 295 (Dewi Ratih). Angka-

angkanya dengan urutan seperti diatas ialah 53,8%, 57,4% dan 45,4%. 

 Hasil percobaan pemupukan N terhadap padi sawah dalam M.T. 1959/1960 dapat 

dikutip sebagai berikut. Untuk pembandingan digunakan jumlah hasil semua perlakuan 

dalam kw/ha. Angka-angkanya dari tanah aluvial untuk masing-masing tempat ialah: Maos 

(Cilacap) 157,78, Kebumen 134,21, Purworejo 122,12, Bulakamba (Brebes) 186,94, 

Petarukan (Pemalangan) 150,63 dan Kendal 145,34. Di daerah sebaran latosol angka-

angkanya ialah sebagai berikut: Banyumas 136,44, Purbalingga 118,13, Banjarnegara 
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62,71, Wonosobo 142,16, Temanggung 151,59, Banyubiru (Ambarawa) 192,64 dan 

Mertojudan (Magelang) 130,10. 

 Angka-angka diatas cukup berbicara sendiri kalau dihubungkan dengan letak 

fisiografi masing-masing tempat. Maos terletak dalam daerah fisiografi yang lain dari 

Kebumen dan Purworejo. Kedua tempat terakhir terdapat dalam Dataran Pantai Kedu 

Selatan, sedang Maos dalam Dataran Pantai Cilacap dengan pengaruh kuat dari K. Serayu. 

Kedua satuan fisiografi itu dibatasi oleh Pegunungan Gamping Karang Bolong. Dari uraian 

geomorfologi PANNEKOEK (1949) dapat disimpulkan, bahwa Petarukan dan Kendal 

terdapat dalam satuan fisiografi yang sama, sedang Bulakamba didalam satuan yang lain. 

Batas antara keduanya kira-kira terletak disepanjang K. Pemali. Mertojudan terletak di 

daerah aliran K. Progo di antara G. Sumbing dan G. Merapi. Banyubiru terdapat dalam 

lingkungan G. Ungaran-Suropati. Temanggung dan Wonosobo termasuk dalam kompleks 

volkan Dieng-Sundoro-Sumbing. Banjarnegara terdapat dalam daerah Peg. Serayu Selatan. 

Purbalingga dan Banyumas termasuk dalam satuan fisiografi yang sama, yaitu daerah 

pertemuan antara Zone Tengah dan Zone Utara jawa dengan pengaruh berat dari G. 

Slamet. Dengan Banjarnegara sebagai titik tolak tinjauan, jelas sekali perobahan hasilnya, 

baik ke arah barat (Purbalingga-Banyumas) maupun ke arah timur (Wonosobo-

Temanggung). 

 Angka-angka yang disajikan sebagai ilustrasi diolah dari angka-angka yang 

sebagian berasal dari Lembaga Pusat Penelitian Pertanian di Bogor dan sebagian lagi dari 

Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah. 
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