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PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PADI (Oryza sativa L.), 

Dibawah Bimbingan Ir. Choirul Anam, MP Sebagai Dosen Pembimbing 

Utama dan Mariyatul Qibtiyah, S.P., M.P. Sebagai Dosen Pembimbing 

Pendamping. 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan utama di 

Indonesia dengan tingkat produksi maupun konsumsi padi selalu menempati 

urutan pertama diantara komoditas pangan lainnya, yang menghasilkan beras 

sebagai makanan pokok masyarakat di Kabupaten Lamongan khususnya dan 

masyarakat  Indonesia pada umumnya. Strategi yang ditempuh dalam rangka 

peningkatan produksi tanaman padi adalah peningkatan produktivitas padi, 

perluasan areal padi sawah, pengelolaan lahan, penggunaan varietas unggul dan 

produk olahan sekam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh macam varietas dan produk olahan sekam terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman padi (Oryza sativa L.). 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Waru-wetan, Kecamatan Pucuk, 

Kabupaten Lamongan. Ketinggian tempat ± 6 meter di atas permukaan laut 

(mdpl). Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember sampai Maret 2019.  

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial dengan dua faktor perlakuan yaitu Macam Varietas (V) 

dan Produk Olahan Sekam (S). Faktor Macam Varietas Terdiri dari 3 perlakuan 

yaitu: Situ Bagendit (V1), Ciherang (V2), Inpari 32 (V3). Faktor Olahan Sekam 

terdiri dari 3 level yaitu: Tanpa olahan sekam (S1), Kompos Sekam 5 ton/ha (S2),  

dan Sekam Bakar 5 ton/ha (S3). Indikator pertumbuhan dan produksi yang 

diamati meliputi: Tinggi tanaman, Jumlah anakan, Jumlah Malai, Bobot Gabah 

1000 Butir dan Bobot Gabah Per Hektar. Pengamatan dilaksanakan mulai umur 7 

hari dan dilanjut 14 hari sekali. Data hasil dari penelitian sejak tanaman berumur 7 

hari hingga akhir pengamatan, dianalisa dengan analisa sidik ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji BNT 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara perlakuan 

macam varietas dan produk olahan sekam. Kombinasi perlakuan terbaik adalah 

S3V3 (varietas inpari 32 dan arang sekam 5 ton/ha) pada parameter tinggi 

tanaman dan jumlah anakan. Perlakuan macam varietas berpengaruh baik pada 

hampir seluruh parameter pengamatan. Produk olahan sekam berpengaruh 

terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, bobot 1000 butir. 

 


