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I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia dan  

memegang peranan penting dalam membangun perekonomiannnasional 

diindonesia.  Salah satunya sebagai pemasok kebutuhan pangan nasional 

(Wandansari 2017), Hampir sebagian besar masyarakat diindonesiaa bermata 

pencaharian sebagai seorang petani, dan banyak petani yang mengusahakan 

untuk membudidayakan tanaman padi, termasuk pada petani diwilayah Pati 

yang sudah terkenal dengan selogannya Pati Bumi Mina Tani dimana 

sebagian besar petani diwilayah pati menanam tanaman padi sebagai salah 

satu upaya untuk tetap membangun perekonomian diwilayah pati.  

Masalah yang dihadapi dipetani dengan tingginya laju pertumbuhan 

penduduk yang semakin meningkat sebanding dengan permintaan konsumen 

beras yang ikut melonjak, terkadang membuat petani menggunakan pupuk, 

pestisida dan bahan lainnya yang berlebihan dalam budidayanya agar hasil 

yang didapat maksimal, akan tetapi akibatnya bisa mengganggu kesuburan 

tanah pada lahan yang digunakan. 

Salah satu cara atau upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan 

yaitu dengan mengaplikasikan bahan pembenah tanah, bahan pembenah tanah 

adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik tanah untuk 

menekan penurunan produktivitas lahan yang digunakan, ada beberapa jenis 

bahan pembenah tanah salah satunya yaitu biochar dan zeolite, yang nantinya 

akan digunakan sebagai campuran didalam perlakuan Urea Blended dengan 

penggunaan takaran dan dosis yang berbeda, bermaksud agar unsur-unsur 

hara yang ada didalam tanah dapat dipertahankan atau tidak hilang karena 

pencucian atau penguapan  

Urea blended merupakan urea campuran, dengan teknologi terbaru 

melalui modifikasi pupuk. Modifikasi tersebut dapat dilakukan secara teknis 
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dengan memodifikasi bahan yang kompatibel seperti pupuk urea 

formaldehyde, sehingga proporsi nitrogen yang terkandung dapat dilepaskan 

ke tanah sangat perlahan. Dengan cara pelapisan pupuk kimia tersebut yang 

berfungsi sebagai inhibitor nitrifikasi pupuk pertanian secara komersiil 

dikenal sebagai pupuk SRF / CRF (slow release fertilizer / controlled release 

fertilizer) yaitu pupuk lambat lepas / pupuk lepas terkendali. (Hamzah, 2019).  

Komponen Urea blended yang akan digunakan yaitu  Biochar, Zeolit, 

perekat kanji dimana menurut (Muharam, 2016) Biochar merupakan 

pembenah tanah alami berbahan baku hasil pembakaran tidak sempurna 

(pirolisis) dari residu atau limbahhpertanian yang suliit didekomposisi, seperti 

kayu - kayuan, tempurung kelapa sawit, sekam padi dan lain-lain. Dalam 

penelitian (Wahyuni 2018) menyatakan bahwa dalam pelapisan urea dan 

arang aktif  dapat mengurangii masalah lingkungan akibat pencemaran 

pestisida yang digunakan, dengan begitu pada penelitiannya mengunakan 

tambahan bahan organic seperti biochar.  

Zeolite juga merupakan bahan pembenah tanah alami yang belum 

banyak diketahui oleh  sebagaian masyarakat, Menurut (Ma'sum, 2016) 

Zeolite mempunyai fungsi menyimpan dan mengikat unsur-unsurryang 

dibutuhkan baik makro maupun mikro dan melepaskannya kembali ke tanah 

saat tanaman memerlukannya. Dengan proses kerja demikian, zeolittsering 

disebut sebagai bahan penyedia lambat (slow release agent). Sifat-fisik 

berongga dari zeolit menyebabkan penambahan zeolite pada tanah bertekstur 

liat dapat memperbaiki struktur tanah sehingga meningkatkan pori-pori  udara 

tanah, dengan begitu zeolite dianjurkan untuk tanam padi.  

Dengan beberapa komponen yang akan di blended nantinya akan 

direkatkan dengan perekat pati kanji dimana pati kanji mempunyai fungsi 

untuk merekatkan agar proses pemblededtan menjadi sempurna.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh jenis urea blended terhadap pertumbuhan serta hasil 

tanaman padi (Oryza sativa, L)  

2. Adakah pengaruh dosis urea blended terhadap pertumbuhan serta hasil 

tanaman padi (Oryza sativa, L)  

3. Bagaimana interaksi antar perlakuan urea blended terhadap pertumbuhan 

serta hasil tanaman padi (Oryza sativa, L)  

C.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh jenis urea blended terhadap pertumbuhan serta hasil 

tanaman padi (Oryza sativa, L)  

2. Mengetahui pengaruh dosis urea blended terhadap pertumbuhan serta hasil 

tanaman padi (Oryza sativa, L)  

3. Mengetahui interaksi antar perlakuan pada jenis dan dosis urea blended 

terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman padi (Oryza sativa, L)  

  

D. Hipotesis 

1. Diduga Jenis urea blended berpengaruh terhadap pertumbuhan serta hasil 

tanaman padi (oryza sativa, L) 

2. Diduga Dosis Urea Blended berpengaruh terhadap pertumbuhan, hasil 

tanaman Padi (Oryza sativa, L) 

3. Diduga Terdapat interaksi antar perlakuan jenis dan dosis Urea Blended 

terhadap pertumbuhan serta hasil tanaman Padi (Oryza sativa L).


