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ABSTRAK 

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan serealia yang penting sebagai 

sumber karbohidrat selain padi. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam 

sebagai pakan ternak. Pertanian konservasi merupakan suatu usahatani yang bertujuan 

meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Selain itu pertanian konservasi juga dapat 

memperbaiki tanah sehingga cocok diterapkan di lahan kering terutama di Desa Pemongkong 

Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dan lahan dapat digunakan secara terus – 

menerus atau menciptakan pertanian yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan jagung di 

Indonesia. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif  yang dilakukan di lapangan, pada 

bulan Desember 2017 sampai bulan Maret 2018 di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur. Perlakuan yang dilakukan terdiri dari 4 perlakuan, masing–masing 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali (3 blok) sehingga berjumlah 12 petak, setiap petak 

berukuran 30 x 20 m. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung 

hibrida Bisi 18 yang tertinggi adalah pada sistem pengolahan tanah lubang permanen (P2) 

terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot berangkasan basah, bobot tongkol + kelobot, 

panjang tongkol, diameter tongkol dan bobot biji pipilan. 

Kata kunci : Jagung Hibrida, Pengolahan Tanah, Pertanian Konservasi, Pertumbuhan, Hasil. 

ABSTRACT 

Corn (Zea mays L.) is an important cereal food crop as a source of carbohydrates 

other than rice. Aside from being a source of carbohydrates, corn is also grown as animal 

feed. Conservation agriculture is a farm that aims to increase farmers' production and 

income. Besides tht conservation agriculture can also improve the land so that it is suitable to 

be applied on dry land, especially in Pemongkong Village, Jerowaru District, East Lombok 

Regency. Dry land can be used continuously or create sustainable agriculture to meet the 

needs of corn in Indonesia. The method used in this study was descriptive method carried out 

in the field, from December 2017 to March 2018 in Pemongkong Village, Jerowaru District, 

East Lombok Regency. The treatment consisted of 4 treatments, each treatment was repeated 3 

times (3 blocks) so that there were 12 plots, each plot measuring 30 x 20 m. The result shouled 
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that the highest growth and yield of Bisi 18 hybrid maize were on the permanent hole tillage 

system (P2) on plant height, number of leaves, wet biomas weight, ear thull weight, ear length, 

ear diameter and weight of shelled grains. 

Keywords: Hybrid Corn, Soil Tillage, Conservation Agriculture, Growth, Yield. 

PENDAHULUAN 

  Di Indonesia jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman pangan serealia yang penting 

sebagai sumber karbohidrat selain padi. Permintaan atau kebutuhan jagung nasional yang terus 

meningkat dalam setiap tahunnya, maka pemenuhannya harus diupayakan dari produksi 

jagung dalam negeri. Produksi jagung tahun 2016 sebanyak 23,16 juta ton pipilan kering ( 

BPS, 2016 ). Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah potensial untuk 

pengembangan jagung di Indonesia. Pulau Lombok khususnya Lombok Timur terdapat pula 

area tanam jagung seluas 23.925 ha. Mernurut Roesmarkam dan Yuwono (2002), 

perkembangan areal jagung di daerah NTB terus meningkat berdasar data BPS sampai April 

realisasi mencapai 130.617 ha atau 74,98.  

Sebagian luas areal tanam jagung di NTB adalah lahan kering, Menurut Semaoen et 

al.,(1991); Lal, (1995); Lal et al., (2000); Dariah, et al. (2010), lahan pertanian di NTB adalah 

± 80% lahan kering. Pertanian lahan kering merupakan suatu praktek budidaya pertanian yang 

sangat beragam dan memiliki ketergantungan yang tinggi pada faktor iklim, sehingga mudah 

terdegradasi apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan cara-cara yang tepat.  

Sistem pertanian konservasi adalah usaha penggunaan tanah secara efisien dan efektif 

sesuai dengan kemampuannya agar dicapai produktifitas secara optimal dan berkelanjuan. 

Dephut (2004), melaporkan bahwa pertanian konservasi adalah upaya untuk mempertahankan 

atau memperbaiki daya guna lahan termasuk kesuburan tanah dengan penanaman penutup 

tanah disela tanaman utama agar tidak terjadi kerusakan lahan dan kemunduran daya guna 

serta produktifitas lahan.  

Pengolahan tanah dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap tanah. 

Pengolahan  tanah  no tillage atau P1 merupakan sistem pengolahan tanah yang merupakan 

adopsi sistem perladangan dengan memasukkan konsep pertanian modern. Pada sistem tanpa 

olah tanah (P1), erosi tanah dapat diperkecil dari 17.2ton/ha/tahun menjadi 1 ton/ha/tahun dan 

aliran permukaan ditekan 30 – 45%. Keuntungan  lain yang di dapat pada sistem tanpa olah 



 

 

tanah yaitu adanya kepadatan perakaran yang lebih banyak, penguapan lebih sedikit, air 

tersedia bagi tanaman makin banyak (Tohir, 2005). 

Untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman jagung hibrida pada pertanian 

konservasi dengan berbagai sistem pengolahan tanah di lahan kering Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur, maka telah dilakukan penelitian yang berjudul “Pertumbuhan 

dan Hasil Tanaman Jagung Hibrida pada Pertanian Konservasi dengan Berbagai Sistem 

Pengolahan Tanah di Lahan Kering Kec. Jerowaru Lombok Timur”. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat  

 Percobaan ini dilaksanakan di lahan pertanian milik petani yang melakukan pertanian 

konservasi di desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nusa 

Tenggara Barat yang dimulai pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Maret 2018. 

Lokasi posisi lintang 08
0
 46’ 26.0” LS dan bujur 116

0
 28’ 37.0” BT pada ketinggian tempat 61 

mdpl (meter di atas permukaan laut), dengan rata-rata curah hujan 1200 mm/tahun. 

Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, traktor (mesin pembajak), 

tali raffia/gubal, tugal, penggaris/meteran, timbangan analitik, timbangan, sekop, kamera, oven 

dan alat tulis menulis. Dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, benih jagung 

hibrida Bisi 18, herbisida (roundup), kompos, pupuk urea dan pupuk ponska. 

Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistika deskriptif dengan 4 perlakuan 

dan 3 ulangan. Percobaan ini dilakukan dengan beberapa perlakuan pengolahan tanah (p)    

yaitu : 

P1 : Tanpa Olah Tanah 

P2 : Pengolahan tanah dengan membuat Lubang Permanen 

P3 : Pengolahan tanah dengan ripping (singkap) 

P4 : Pengolahan tanah dengan maksimal menggunakan bajak / Olah Tanah 

Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diproleh 12 unit percobaan. 



 

 

Pelaksanaan Percobaan 

Penyiapan Benih  

 Benih jagung yang digunakan adalah benih yang disiapkan oleh FAO dengan varietas 

jagung hibrida Bisi 18. 

Pengolahan Tanah 

  Pengolahan tanah dilaksanakan dengan melakukan 4 sistem olah tanah yaitu, tanpa 

olah tanah, singkap, lubang permanen dan bajak/olah tanah maksimal.  

 Tanpa olah tanah merupakan pengolahan lahan tanpa olah tanah yang berfungsi 

sebagai kontrol dengan cara penanaman langsung menggunakan tugal yang terbuat dari kayu. 

Olah tanah sistem singkap/ripping merupakan kegiatan untuk membalik tanah yang 

bertujuan untuk membunuh vegetasi gulma dan membersihkan vegetasi tanaman sebelumnya 

menggunakan traktor dengan satu garukan/mata traktor. 

Olah tanah sistem lubang permanen merupakan pembuatan lubang untuk tempat 

penimbunan Pupuk Organik sebagai sumber nutrisi tanaman, dengan cara pembuatan lubang 

pada area penanaman yang akan ditanami berukuran 40 cm x 40 cm dengan kedalaman 40 cm.   

Olah tanah maksimal merupakan salah satu kegiatan untuk menggemburkan tanah yang 

bertujuan untuk menghancurkan bongkahan-bongkahan tanah, meratakan tanah, membunuh 

vegetasi gulma dan membersihkan vegetasi tanaman sebelumnya dengan pembajakan 

menggunakan traktor.  

Penyiapan Lahan 

 Sebelum pengolahan tanah terlebih dahulu dilakukan penyemprotan menggunakan 

herbisida (roundup) untuk membersihkan lahan dari gulma dan vegetasi tanaman sebelumnya. 

Membuat plot/petak percobaan 

Sebelum penanaman, terlebih dahulu dibuat petak percobaan yang berukuran 30 m x 

20 m. Jarak antar petak percobaan adalah 1m.  

Penanaman  

 Penanaman benih jagung ditanam pada petak-petak percobaan dengan jarak 70 cm x 

20 cm pada kedalaman 1-3 cm. kecuali pada perlakuan lubang permanen dengan jarak tanam 

40 cm x 40 cm sesuai ukuran lubang permanen. 



 

 

Pemeliharaan 

Pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk mensuplai hara dari luar untuk tanaman. 

Sebelum penanaman, dilakukan pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang/kompos. 

Pupuk ponska (N,P,K) diberikan sebesar 160 kg/ha. Sementara diberikan mulai dari tanaman 

berumur 21 hari setelah tanam dengan dosis 100kg/600 m
2
 dan 53 hari setelah tanam dengan 

dosis 100kg/600 m
2
. Kemudian pupuk urea diberikan  sebanyak dua kali yaitu pada saat 

tanaman berumur 21 hari setelah tanam dengan dosis 50 kg/600 m
2 

dan 53 hari setelah tanam 

dengan dosis 50 kg/600 m
2
. 

Penyiraman. Penyiraman dilakukan untuk mencukupi ketersedian air bagi tanaman. 

Dalam penelitian ini tidak dilakukan penyiraman. 

 Penyiangan. Penyiangan dilakukan apabila terdapat gulma yang tumbuh disekitar area 

tanaman. Tujuan dari penyiangan yaitu untuk mencegah persaingan atau kompetisi unsur hara 

dan air antara tanaman dengan gulma. Akibat penggunaan herbisida sebelum tanam, akibatnya 

tidak dilakukan penyiangan karena tidak ada gulma. 

 Pengendalian Hama. Hama yang menyerang tanaman jagung biasanya hama wereng, 

serta nematoda lainnya. Selama penelitian, tidak terjadi ancaman hama yang berarti sehingga 

tidak dilakukan pengendalian hama. 

Panen dan pascapanen 

Proses pemanenan jagung ini dilakukan ketika telah memasuki kriteria panen, kelobot 

berwarna coklat, biji mengeras dan berwarna orange, pada umur 91 HST. 

Parameter Pengamatan dan Cara Pengamatan 

Menentukan Tanaman Sampel 

  Tanaman sampel diambil menggunakan sistem diagonal, dengan cara mengambil 

sampel tanaman pada setiap sudut pusat atau titik tengah petak utama. 

Parameter Pengamatan 

  Pengamatan dilakukan pada tanaman sampel terhadap; tinggi tanaman,, bobot tongkol, 

panjang tongkol, diameter tongkol, jumlah daun. Bobot berangkasan basah biomassa dan 

bobot biji pipilan kering. 



 

 

Cara pengamatan 

 Tinggi tanaman (cm). Pengamatan tinggi tanaman dilakukan pada fase pertumbuhan 

vegetatif yaitu pada umur 2 sampai dengan 9 minggu setelah tanam (MST). Diukur 

menggunakan meteran dengan cara mengukur dari pangkal tanaman sampai dengan bagian 

tertinggi tanaman. 

 Jumlah daun. Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

daun pertanaman, perhitungan dilakukan setiap minggu sekali, sampai dengan minggu ke-9. 

Daun yang dihitung meliputi daun yang sudah membuka dan lengkap bagian-bagiannya. 

 Diameter batang (cm). Diukur menggunakan jangka sorong pada akhir fase vegetatif. 

Diukur pada bagian tengah tanaman. 

 Bobot berangkasan basah biomassa (g). Bobot berangkasan basah biomassa 

dilakukan setelah akhir percobaan dengan menimbang berangkasan yang masih basah. 

Ditimbang menggunakan timbangan. 

 Bobot tongkol + kelobot (g). Ditimbang menggunakan timbangan dengan menimbang 

bobot tongkol + kelobot pertanaman pada saat panen. 

 Panjang tongkol per sampel (cm). Panjang tongkol diukur tiap tanaman pada saat 

panen menggunakan meteran, dengan mengukur panjang tongkol dari pangkal sampai ujung 

tongkol. 

 Diameter tongkol per sampel (cm). Diameter tongkol diukur dengan jangka sorong 

pada saat panen. Diukur pada bagian tengah tongkol atau pada bagian tongkol yang lebih 

besar. 

 Bobot biji pipilan kering (g). ditimbang dengan menggunakan timbangan pada saat 

biji pipilan telah dikeringkan atau setelah dijemur. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk menentukan 

rata-rata dan standard error. 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama percobaan yaitu sejak tanam hingga 

panen diproleh data terhadap parameter pengamatan pada pertumbuhan dan hasil tanaman 

jagung hibrida Bisi 18 (Zea Mays). 

Tabel 1. Rata – rata dan Standar Eror Tinggi Tanaman Jagung Hibrida Bisi 18 (cm) 

pada Umur 2 MST Sampai dengan Umur IX MST pada Masing – masing 

Sistem Olah Tanah 

 

PERLAKUAN 

   
Minggu  

   

 
II III IV V VI VII VIII IX 

TOT 6,31±0,20 18,32±0,84 27,23±1,00 51,65±2,12 74,19±1,46 142,63±3,97 158,89±3,21 165,31±3,44 

LP 5,70±0,30 20,00±0,25 28,66±0,53 54,51±2,18 74,73±1,88 139,43±3,69 147,75±3,39 156,87±3,37 

RIP 5,71±0,20 19,54±0,22 27,99±0,52 27,99±1,81 72,14±1,74 138,81±3,03 146,49±2,81 154,64±3,00 

OT 5,81±0,23 20,05±0,30 28,13±0,52 54,57±1,43 73,25±,.46 139,77±2,50 148,31±2,47 156,96±2,82 

Keterrangan: P1= Tanpa Olah Tanah, P2= Lubang Permanen, P3= Singkap, P4= Olah 

Tanah/Bajak 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa tinggi tanaman jagung hibrida Bisi 18 

yang memiliki rata–rata paling tinggi pada umur ke-9 MST yaitu pada perlakuan 

tanpa olah tanah (P1) sebesar 165,31 cm dan berbeda nyata dengan semua perlakuan 

(lubang permanen, ripping/singkap dan bajak/olah tanah). Sedangkan pada perlakuan 

singkap (P3) menunjukkan nilai rata–rata terendah pada umur ke-9 MST yaitu 

sebesar 154,64 cm. Hal ini diduga bahwa pemberian pupuk untuk tanah yang diolah 

singkap (P3) menyebabkan ikutnya pupuk atau unsur hara terhanyut akibat erosi pada 

saat penyiraman ataupun terkena air hujan, karena dengan melakukan pengolahan 

pada tanah inseptisol yang bersifat mudah erosi akan mengakibatkan pengolahan 

tanah yang tidak efektif. Menurut pernyataan Effendy dan Sulistiati (1991), yang 

menyatakan bahwa tanah yang ideal untuk pertumbuhan jagung adalah tanah yang 

mempunyai solum yang dalam, beraerasi baik, serta mempunyai daya tahan air (water 

holding capacity) yang tinggi. 

 

 



 

 

Tabel 2. Rata – rata dan Standar Eror Jumlah Daun Tanaman Jagung Hibrida Bisi 18 

pada Umur 2 MST Sampai dengan IX MST pada Masing – masing Sistem 

Olah Tanah  

perlakuan 

   
Minggu 

   

 
II III IV V VI VII VIII IX 

TOT 4,53±0,22 10,47±0,27 12,07±0,18 13,33±0,13 14,6±0,13 15,60±0,13 16,60±0,13 17±0 

LP 3,93±0,06 10,33±0,29 12,40±0,21 13,60±0,13 14,93±0,07 15,93±0,07 16,93±0,07 17±0 

RIP 3,80±0,17 9,93±0,28 12,47±0,13 13,53±0,13 14,73±0,12 15,73±0,12 16,73±0,12 17±0 

OT 3,93±0,66 10,67±0,27 12,67±0,16 13,70±0,12 14,80±0,11 15,80±0,11 16,80±0,11 17±0 

Keterrangan: P1= Tanpa Olah Tanah, P2= Lubang Permanen, P3= Singkap, P4= Olah 

Tanah/Bajak 

Perlakuan pengolahan tanah berupa P1, P3, P2 dan P4 tidak berpengaruh 

terhadap jumlah daun tanaman jagung pada umur 9 MST (tabel 2), nilai rata-rata 

jumlah daun tanaman jagung pada semua perlakuan sebesar 17 helai. Tetapi pengaruh 

berbeda nyata terjadi pada umur 2 MST sampai dengan 8 MST. Pada perlakuan 

lubang permanen (P2) menunjukkan nilai rata-rata jumlah daun paling tinggi pada 

umur 8 MST jika dibandingkan dengan sistem pengolahan tanpa olah tanah (P1), 

singkap (P3) dan bajak (P4). Hal ini diduga bahwa dengan penambahan bahan 

organik atau kompos dengan sistem penimbunan dapat memperbaiki sifat fisik, kimia 

dan biologi tanah pada lubang permanen (P2). Selain itu, diduga unsur hara yang 

diberikan dengan cara penimbunan tidak mudah hanyut saat penyiraman dan terkena 

air hujan. Sesuai dengan pernyataan Dongoran (2009), yang menyatakan bahwa 

pemberian bahan organik juga berperan dalam memperbaiki sifat fisik, biologi dan 

kimia tanah, selain kandungan unsur hara yang mencukupi, kondisi struktur tanah 

juga menentukan tanaman dapat atau tidak menyerap unsur hara dalam tanah dengan 

baik yang dapat memacu aktivitas hormonal dalam pembentukan daun. Goldsworthy 

dan Fisher (1992), menambahkan bahwa pembentukan daun dipengaruhi oleh banyak 

rangsangan hormonal.  

 



 

 

Tabel 3. Rata – rata dan Standar Eror Diameter Batang, Bobot Berangkasan Basah, 

Bobot Tongkol + Kelobot, Panjang Tongkol, Diameter Tongkol dan Bobot 

Biji Pipilan Tanaman Jagung Hibrida Bisi 18 

PERLAKUAN 
Diameter 

Batang 
(cm) 

Bobot 
Berangkasan 

Basah (g) 

Bobot Tongkol 
+ Kelobot (g) 

Panjang 
Tongkol 

(cm) 

Diameter 
Tongkol 

(cm) 

Bobot Biji 
Pipilan (g) 

TOT 2,23±0,09 2674±73,91 2614,70±84,18 14,30±0,69 4,32±0,1 2114±105,54 

LP 2,21±0,08 3036,67±123,49 3100,70±103,01 15,53±0,50 4,50±0,03 2284±86,95 

RIP 2,14±0,06 2727,33±63,92 2917,30±43,11 14,13±0,78 4,08±0,06 2126±99,12 

OT 2,09±0,07 2401,33±46,31 2451,30±58,02 14,30±0,69 4,32±0,1 1514±67,74 

Keterrangan: P1= Tanpa Olah Tanah, P2= Lubang Permanen, P3= Singkap, P4= Olah 

Tanah/Bajak 

Berdasarkan tabel 3 dapat diproleh bahwa pada semua perlakuan (P1, P2, P3, 

dan P4) memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap parameter bobot berangkasan 

basah, bobot tongkol + kelobot, diameter tongkol, dan bobot biji pipilan, namun 

berpengaruh tidak berbeda nyata terhadap diameter batang dan panjang tongkol. Nilai 

rata-rata bobot berangkasan basah, bobot tongkol + kelobot, diameter tongkol, dan 

bobot biji pipilan paling tinggi berturut-turut yaitu pada sistem lubang permanen 

sebesar 3036,67 g, 3100,70 g, 4,50 cm dan 2284 g. Hal ini diduga bahwa dengan 

sistem lubang permanen (P2) pengaplikasian pupuk kompos dengan cara ditimbun 

membuat keadaan tanah menjadi lebih stabil serta konstan jika dibandingkan dengan 

sistem pengolahan tanah lainnya (P1, P3, dan P4). Sesuai dengan pernyataan 

Goldsworthy dan Fisher (1992), yang menyatakan bahwa status air suatu jaringan 

atau keseluruhan tubuh tanaman dapat berubah seiring pertambahan umur tanaman 

dan dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak konstan. Menurut Tollenaar (1977) 

dalam Lamarobak (2008), yang menambahkan bahwa nutrisi tanaman yang terdapat 

pada rhizosfer mudah diserap oleh akar. Selain itu, dengan sistem penggolahan tanah 

yang berlebihan akan mengakibatkan terganggunya mikroorganisme didalam tanah 

yang berperan sebagai dekomposer unsur hara, sehingga dapat tersedia dan diserap 

oleh tanaman.  



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Sistem pengolahan tanah lubang 

permanen (P2) pada pertanian konservasi memberikan pengaruh yang lebih baik 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung hibrida Bisi 18 dibandingkan dengan 

sistem pengolahan tanpa olah tanah (P1), singkap (P3) dan bajak (P4). 

Saran  

 Untuk mengembangkan tanaman jagung hibrida Bisi 18 pada pertanian 

konservasi di Lombok Timur disarankan menggunakan sistem pengolahan tanah 

lubang permanen  (P2). 
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