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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyisipan beberapa baris 
kacang tanah antar barisan jagung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 
jagung hibrida varietas Bisi-816. Percobaan dilakukan di Desa Nyurlembang, 
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dari bulan Mei sampai 
September 2017, yang dircancang dengan Rancangan Acak Kelompok dengan 
tiga blok dan dua faktor perlakuan yang ditata secara faktorial, yaitu jumlah baris 
penyisipan kacang tanah (T) dengan empat aras perlakuan (T0: jagung tanpa 
disisipi kacang tanah, T1: jagung disisipi satu baris kacang tanah, T2: jagung 
disisipi dua baris kacang tanah, T3: jagung disisipi tiga baris kacang tanah), dan 
jarak tanam jagung (J) dengan tiga aras (J1: 60 × 20 cm; J2: 75 × 20 cm; J3: 90 × 
20 cm). Data dianalisis dengan ANOVA dan uji Beda Nyata Jujur pada taraf nyata 
5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyisipan tanaman kacang tanah 
tidak berpengaruh nyata terhadap hasil biji jagung per tanama atau per m2, dan 
semua variabel pengamatan lainnya, yang berarti bahwa penyisipan kacang tanah 
antar barisan tanaman jagung lebih menguntungkan daripada pertanaman jagung 
secara monokrop. Faktor jarak tanam hanya berpengaruh terhadap laju 
pertambahan tinggi tanaman dan berat 100 biji, tetapi setelah dikonversi ke per 
satuan luas, jarak tanam juga berpengaruh terhadap hasil biji kering pipil per m2, 
di mana hasil biji kering pipil tertinggi pada jarak tanam tersempit (60 x 20 cm). 
Namun tidak ada interaksi antara kedua faktor perlakuan.  

Kata kunci: Penyisipan kacang tanah, Jarak tanam, Jagung, Tumangsari 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the effect of insertion of several rows of peanuts 
between maize rows on growth and yield of hybrid maize variety Bisi-816. The 
experiment was conducted in Nyurlembang Village, Narmada Subdistrict, West 
Lombok Regency, from May to September 2017, which was designed according 
to Randomized Complete Block Design with three blocks and two treatment 
factors arranged factorially, namely number of peanut rows inserted between 
maize rows (T) with four treatment levels (T0: maize without peanuts, T1: maize 
inserted with one peanut row; T2: maize inserted with two peanut rows; T3: maize 
inserted with three peanut rows), and maize plant spacing (J) with three treatment 
levels (J1 : 60 × 20 cm; J2: 75 × 20 cm; J3: 90 × 20 cm). Data were analyzed 
using ANOVA and Honestly Significant Difference test at 5% level of 
significance. Results indicated that insertion peanut plants between maize rows 
had no significant effect on maize seed yield either per plant or per m2, and all 
other observation variables, which mean that insertion of several rows of peanut 
between maize rows would be more profitable than planting maize in monocrop. 
Plant spacing only affected growth rate of plant height and weight of 100 seeds, 
but after being converted to per unit area, maize plant spacing also significantly 
affected maize grain yield per m2, in which dry seed yield was highest under the 
narrowest plant spacing (60 x 20 cm). However, there was no interaction between 
both treatment factors. 

Keyword: Peanut relay planting, Plant spacing, Maize, Intercropping  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi indonesia. Selain tanaman padi, jagung juga 

digunakan sebagai makanan pokok dalam bidang pertanian tanaman pangan, 

selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam berbagai bentuk seperti: tepung jagung (maizena), minyak jagung, bahan 

pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Jagung juga merupakan salah satu 

komoditi ekspor. Permintaan dalam negeri dan peluang ekspor jagung terus 

meningkat setiap tahun baik untuk memenuhi pangan maupun non pangan (Dita, 

2013). 

Produksi jagung di NTB pada tahun 2012 sebesar 642.674 ton pipilan 

kering dengan luas panen jagung 117.030 hektar dan pada tahun 2013 sebesar 

633.773 ton pipilan kering dengan luas panen 110.273 hektar. Dalam kurun waktu 

setahun berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan produksi jagung di NTB. Hal 

ini diduga salah satunya disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi 

sarana non pertanian (BPS NTB, 2014). 

Peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan beberapa cara di 

antaranya penggunaan bibit unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan 

tanaman, kultur teknis dan lain-lain (Bambang dan Sutejo, 2015). Upaya kultur 

teknis dapat dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam dan penyisipan tanaman 

lain selain jagung di antara barisan tanaman jagung. Sistem lebih dikenal juga 

dengan sistem tumpangsari (Subandi, 2017). 

Tanaman yang biasa ditanam secara tumpangsari adalah kacang-kacangan 

seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau dengan jagung atau ubi kayu. 

Tanaman jagung dan kacang tanah merupakan dua jenis tanaman yang sesuai 

untuk ditumpangsarikan, karena kedua tanaman ini mampu beradaptasi pada 

lingkungan secara luas dan relatif mempunyai syarat tumbuh yang sama. Kacang 

tanah merupakan tanaman yang tahan terhadap naungan (Lingga et al., 2015). 
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Dan memiliki bintil akar yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang dapat 

memfiksasi N bebas dari udara. Unsur N dapat diserap dan digunakan oleh akar 

tanaman kacang-kacangan dan rembesan N oleh tanaman kacang-kacangan seperti 

kacang tanah dapat digunakan oleh tanaman pokok seperti jagung (Adisarwanto, 

2017). 

Menurut Myrna dan Lestari (2014) syarat bagi tercapainya hasil produksi 

jagung yang tinggi adalah ketersediaan unsur hara yang optimal yang salah satu 

hara tersebut adalah nitrogen. Masalah penggunaan nitrogen, terutama di daerah 

tropis dengan suhu dan kelembaban tinggi serta iklim basah seperti Indonesia 

adalah efisiensinya yang rendah. Berdasarkan masalah tersebut, diharapkan pada 

sistem tanam tumpangsari jagung dan kacang tanah dapat memberikan pengaruh 

yang positif pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung sehingga penggunaan 

pupuk nitrogen dalam budidaya tumpangsari menjadi efisien karena tanaman 

jagung mendapatkan rembesan N yang berasal dari tanaman kacang tanah 

(Armadi, 2011). 

Menurut Arma et al (2013), tanaman leguminoceae seperti kacang tanah 

dapat ditumpangsarikan dengan tanaman jagung. Tanaman kacang tanah dapat 

mendukung pertumbuhan tanaman jagung dengan kemampuan fiksasi N yang 

dimiliki. Kelebihan yang dimiliki kacang tanah dapat menjadikannya sebagai 

tanaman sela dalam sistem tumpangsari. Tanaman kacang tanah akan membantu 

dalam penyediaan unsur N bagi tanaman lain yang ditumpangsarikan. 

Tumpangsari kacang tanah dengan jagung dapat membantu dalam meningkatkan 

pertumbuhan tanaman jagung sehingga akan mempengaruhi hasil panen tanaman 

jagung. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Penyisipan Beberapa Baris Kacang Tanah Antar Barisan Jagung Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Hibrida Varietas Bisi-816”. 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyisipan beberapa 

baris kacang tanah antar barisan jagung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

jagung hibrida varietas Bisi-816. 
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METODE PENELITIAN 

 

Tempat dan Waktu Percobaan 

Percobaan ini telah dilaksanakan di Lahan percobaan Universitas Mataram 

Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian 

dilaksanakan dari tanggal 31 Mei-12 September 2017. 

Alat dan Bahan Percobaan 

Alat-alat yang digunakan dalam melakukan percobaan ini adalah cangkul, 

traktor tangan, tugal, penggaris, bambu, papan nama perlakuan, timbangan digital, 

meteran kain, paku, dan alat tulis menulis. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan ini adalah 

benih jagung varietas hibrida Bisi-816, kacang tanah varietas Hypoma-1, pupuk 

Urea, pupuk Phonska, Atonik 6.5 L dan Decis 25 EC. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) menggunakan dua (2) faktor perlakuan, sebagai berikut: 

Faktor penyisipan tanaman kacang tanah (T) terdiri dari empat (4) aras yaitu:  

T0: Jagung tanpa disisipi kacang tanah 

T1: Jagung disisipi satu baris kacang tanah 

T2: Jagung disisipi dua baris kacang tanah 

T3: Jagung disisipi tiga baris kacang tanah 

Faktor jarak tanam tanaman jagung (J) terdiri dari tiga (3) aras yaitu: 

J1: Jarak tanam (60 cm × 20 cm) 

J2: Jarak tanam (75 cm × 20 cm) 

J3: Jarak tanam (90 cm × 20 cm) 

Dari kedua faktor tersebut didapatkan 12 kombinasi perlakuan yaitu: T0J1, 

T0J2, T0J3, T1J1, T1J2, T1J3, T2J1, T2J2, T2J3, dan T3J1, T3J2, T3J3. Masing-

masing kombinasi perlakuan diulang tiga (3) kali sehingga diperoleh 36 unit 

percobaan. 
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Pelaksanaan Percobaan 

Pengolahan Lahan 

Pengolahan tanah dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan menggunakan 

traktor tangan. Pengolahan pertama dilakukan dengan cara membalikkan tanah 

menggunakan bajak singkal, pengolahan tanah kedua dilakukan menggunakan 

bajak rotari besi daripada traktor tangan yang dilakukan satu (1) minggu setelah 

pengolahan tanah pertama. 

Pembuatan Bedeng 

Lahan yang sudah dibajak kemudian dibagi menjadi tiga (3) blok dimana 

setiap blok terdiri atas dua (2) faktor perlakuan yaitu dengan sistem penyisipan, 

dan jarak tanam. Bedeng berukuran 2,4 m × 1,2 m (untuk J1), 3 m× 1,2 m (untuk 

J2) dan 3,6 m × 1,2 m (untuk J3). 

Penanaman  

Penanaman benih jagung dilakukan dengan cara menugalkan tanah dengan 

kedalaman 2 cm. Setiap lubang diisi 3-4 butir benih jagung. Pada sistem 

penyisipan, tanam-sisip benih kacang tanah dilakukan pada saat jagung berumur 

21 hst, dengan cara menugalkan tanah dengan kedalaman 2 cm. Setiap lubang 

tugal diisi 2-3 benih. Benih jagung dan kacang tanah sebelum ditanam 

diperlakukan dengan Atonik 6.5 L selama 12 jam.  

Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk Phonska dengan dosis 

320 kg/ha dan pupuk Urea dengan dosis 100 kg/ha.  

Penyulaman dan Penjarangan 

Penyulaman dilakukan pada umur 6 hari setelah tanam (hst) dan 

penjarangan dilakukan pada umur 11 hst. 

Penyiangan dan Pembubunan 

Penyiangan dilakukan dua (2) kali yaitu pada umur 9 hari setelah tanam 

(hst) dan 37 hst. Pembumbunan dilakukan pada umur 21 dan 42 hst. 
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Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan pada umur 61 hari setelah 

tanam (hst), dengan menggunakan pestisida Decis 25 EC. 

Pengairan 

Pengairan dilakukan setelah tanam, pengairan selanjutnya diberikan 

sebanyak dua (2) kali, pada umur 47 dan 56 hari setelah tanam (hst). 

Pemanenan  

Pemanenan dilakukan pada saat umur tanaman 105 hari setelah tanam 

(hst). Pemanenan dilakukan seperti keadaan biji ditandai dengan warna kuning 

mengkilap, terang serta bila biji dipijit tidak berbekas. 

Variabel Pengamatan 

Cara Penentuan Tanaman Sampel 

Tanaman sampel ditentukan sebanyak empat (4) tanaman per bedeng 

percobaan. Penentuan sampel dilakukan dengan cara random sampling yaitu 

dengan mengambil tanaman secara acak di antara populasi tanaman. 

Waktu dan Cara Pengamatan 

Tinggi tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman mulai dilakukan pada saat umur tanaman 20, 

27, 34, 41, dan 48 hst. 

Jumlah daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun tanaman mulai dilakukan pada saat umur 

tanaman 20, 27, 34, 41, dan 48 hst. 

Lingkar batang (cm) 

Pengamatan lingkar batang dilakukan pada saat panen, dengan cara 

mengukur bagian pangkal batang tanaman, dengan melingkarkan meteran kain 

pada pangkal batang tanaman.  
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Panjang tongkol (cm) 

Pengamatan panjang tongkol dilakukan setelah panen, dengan cara mengukur 

panjang dari pangkal tongkol sampai dengan ujung tongkol yang berisi biji, 

dengan menggunakan meteran kain. 

Lingkar tongkol (cm) 

Pengamatan lingkar tongkol dilakukan setelah panen, dengan cara 

mengukur lingkar bagian tengah tongkol yang sudah tidak berkelobot, dengan 

menggunakan meteran kain. 

Berat berangkasan basah (g) 

Pengamatan berat berangkasan basah dilakukan setelah panen, dengan cara 

menimbang berangkasan basah menggunakan timbangan digital. 

Berat tongkol basah (g) 

Pengamatan berat tongkol basah dilakukan setelah panen, dengan cara 

menimbang tongkol basah tanpa kelobot, yang ditimbang dengan timbangan 

digital. 

Berat berangkasan kering (g) 

Pengamatan berat berangkasan kering dilakukan setelah berangkasan 

dikeringkan dengan dijemur dibawah sinar matahari, kemudian ditimbang 

menggunakan timbangan digital. 

Berat biji kering pipil per rumpun (g) 

Pengamatan berat biji kering pipil dilakukan setelah biji kering dijemur 

dan dipipil. 

Berat 100 biji (g) 

Pengamatan berat 100 biji dilakukan setelah biji mengering, dengan cara 

menimbang 100 sampel biji menggunakan timbangan digital. 
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Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan Analisis keragaman 

(Analysis of Variance (ANOVA)) dan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Rekapitulasi hasil analisis keragaman (ANOVA) pengaruh penyisipan, 

jarak tanam dan interaksi kedua faktor perlakuan terhadap pertumbuhan dan 

komponen hasil tanaman jagung disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) Pengaruh Penyisipan, 
Jarak Tanam dan Interaksi Kedua Faktor Perlakuan Terhadap 
Pertumbuhan dan Komponen Hasil Tanaman Jagung 

No Variabel Pengamatan 
Perlakuan 

(T) (J) (T x J) 
1 Laju pertumbuhan tinggi tanaman ns s ns 

2 Laju pertambahan jumlah daun ns ns ns 

3 Lingkar batang (cm/rumpun) ns ns ns 

4 Panjang tongkol (cm/rumpun) ns ns ns 

5 Lingkar tongkol (cm/rumpun) ns ns ns 

6 Berat berangkasan basah (g/rumpun) ns ns ns 

7 Berat tongkol basah (g/rumpun) ns ns ns 

8 Berat berangkasan kering (g/rumpun) ns ns ns 

9 Berat biji kering pipil (g/rumpun) ns ns ns 

10 Berat 100 biji (g/rumpun) ns s ns 

11 Berat berangkasan basah (g/m2) ns s ns 

12 Berat tongkol basah (g/m2) ns ns ns 

13 Berat berangkasan kering (g/m2) ns ns ns 

14 Berat biji kering pipil (g/m2) ns s ns 

Keterangan: T = Penyisipan, J = Jarak tanam, T×J = Interaksi penyisipan dan jarak tanam,                   
S = Signifikan, NS = Tidak signifikan 

Pada Tabel 1. menunjukkan bahwa penyisipan (T) kacang tanah tidak 

berpengaruh nyata terhadap semua variabel pengamatan. Faktor perlakuan jarak 

tanam (J) berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, berat 100 biji (g/rumpun), 

berat berangkasan basah (g/m2), dan berat biji kering pipil (g/m2), namun tidak 
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berpengaruh nyata terhadap variabel lainnya. Interaksi antara faktor penyisipan 

(T) dan jarak tanam (J) tidak berpengaruh nyata terhadap semua variabel 

pengamatan. 

Pengaruh faktor penyisipan dan jarak tanam terhadap laju pertumbuhan 

tinggi tanaman dan laju pertambahan jumlah daun tanaman jagung disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Pengaruh Penyisipan dan Jarak Tanam Terhadap Laju Pertumbuhan 
Tinggi Tanaman dan Laju Pertambahan Jumlah Daun Tanaman Jagung 

Perlakuan 
Laju Pertumbuhan   Laju Pertambahan  

Tinggi Tanaman Jumlah Daun 
(cm/cm/minggu) (helai/helai/minggu) 

Penyisipan (T)   
T0 = tanpa kacang tanah (KT) 0,38 0,07 
T1 = disisipi 1 baris KT 0,39 0,08 
T2 = disisipi 2 baris KT 0,38 0,05 
T3 = disisipi 3 baris KT 0,42 0,09 

BNJ 5% - - 

Jarak tanam (J)   
J1 = 60 × 20 cm 0,45 a 0,07 
J2 = 75 × 20 cm 0,32 b 0,06 
J3 = 90 × 20 cm 0,40 a 0,08 

BNJ 5% 0,06 - 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda 
nyata antar jarak tanam menurut uji BNJ 5% 

Tabel 2. menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam berpengaruh nyata 

terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman, tetapi tidak berpengaruh nyata 

terhadap laju pertambahan jumlah daun antar jarak tanam. Laju pertumbuhan 

tinggi tanaman pada perlakuan jarak tanam J1 (60 × 20 cm) dan J3 (90 × 20 cm) 

berbeda nyata dengan J2 (75 × 20 cm). Diduga tinggi tanaman sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kompetisi antar tanaman, terutama kompetisi terhadap air, cahaya 

matahari dan ruang tumbuh.. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harjadi (2016) 

menyatakan bahwa penggunaan jarak tanam 75 × 40 cm memberikan kesempatan 

pertumbuhan gulma dan mengurangi efektivitas penggunaan lahan. 
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Pengaruh faktor penyisipan dan jarak tanam terhadap lingkar batang, 

panjang tongkol, lingkar tongkol, berat berangkasan basah, berat tongkol basah, 

berat berangkasan kering, berat biji kering pipil dan berat 100 biji tanaman jagung 

disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengaruh Penyisipan dan Jarak Tanam Terhadap Lingkar Batang (LB), 
Panjang Tongkol (PT), Lingkar Tongkol (LT), Berat Berangkasan Basah 
(BBB), Berat Tongkol Basah (BTB), Berat Berangkasan Kering (BBK), 
Berat Biji Kering Pipil (BBKP) dan Berat 100 Biji (B 100 B) (g/rumpun)  
Tanaman Jagung 

Perlakuan 
Variabel _Pengamatan 

LB PT LT BBB BTB BBK BBKP B 100 B 

Penyisipan (T)          

T0 6,14 12.68 13.35 181.56 120.66 52.31 72.12 27.30 

T1 5,94 12.81 13.54 178.61 102.58 50.19 70.86 26.04 

T2 6,28 13.06 13.31 175.97 110.17 76.25 72.21 25.85 

T3 5,94 12.61 14.56 171.44 106.49 64.08 67.20 26.92 

BNJ 5% - - - - - - - - 

Jarak Tanam 
(J) 

        

J1 = 60 × 20 cm 6,10 12.73 14.69 166.38 103.59 50.79 72.14 29.12 a 

J2 = 75 × 20 cm 6,00 12.54 13.13 170.56 108.56 71.27 71.09 25.62 ab 

J3 = 90 × 20 cm 6,13 13.09 13.25 193.75 117.77 60.06 68.56 24.84 b 

BNJ 5% - - - - - - - 3,52 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 
berbeda nyata antar jarak tanam menurut uji BNJ 5%. 

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa berat 100 biji (g/rumpun) 

berpengaruh nyata antar jarak tanam. Perlakuan jarak tanam J1 (60 × 20 cm) tidak 

berbeda nyata dengan J2 (75 × 20 cm), dan J3 (90 × 20 cm) terlihat perbedaan 

yang nyata dengan J1 (60 × 20 cm), namun tidak berbeda nyata dengan J2 (75 × 

20 cm). Diduga pada jarak tanam tanaman jagung seperti J1 mampu menyediakan 

unsur hara dan air lebih banyak, sehingga memudahkan tanaman jagung untuk 

menyerap unsur hara dan air yang tersedia dan dapat dimanfaatkan lebih optimal 

daripada jarak tanam J2 dan J3. 
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Pengaruh faktor penyisipan dan jarak tanam terhadap berat berangkasan 

basah (g/m2), berat tongkol basah (g/m2), berat berangkasan kering (g/m2), dan 

berat biji kering pipil (g/m2) tanaman jagung disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh Penyisipan dan Jarak Tanam Terhadap Berat Berangkasan 
Basah (BBB) (g/m2), Berat Tongkol Basah (BTB) (g/m2), Berat 
Berangkasan Kering (BBK) (g/m2), dan Berat Biji Kering Pipil (BBKP) 
(g/m2) Tanaman Jagung 

Perlakuan 
Variabel Pengamatan 

BBB (g/m2) BTB (g/m2) BBK (g/m2) BBKP (g/m2) 

Penyisipan (T)     

T0 1223.86 764.94 358.65 500.21 

T1 1224.22 741.03 360.58 484.61 

T2 1185.43 714.47 521.08 498.2 

T3 1166.38 714.47 426.15 458.34 

BNJ 5% - - - - 

Jarak Tanam (J)     

J1 = 60 × 20 cm 1386.46 a 766.96 423.26 601.18 a 

J2 = 75 × 20 cm 1137.08 ab 793.17 492.91 474.01 ab 

J3 = 90 × 20 cm 1076.38 b 693.24 333.68 380.83 b 

BNJ 5% 257.99 - - 147.26 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak 
berbeda nyata antar jarak tanam menurut uji BNJ 5%. 

Tabel 4. menunjukkan bahwa berat berangkasan basah (g/m2) dan berat 

biji kering pipil (g/m2) berpengaruh nyata antar jarak tanam. Perlakuan jarak 

tanam J1 (60 × 20 cm) tidak berbeda nyata dengan J2 (75 × 20 cm), dan J3 (90 × 

20 cm) berbeda nyata dengan J1 (60 × 20 cm), namun tidak berbeda nyata dengan 

J2 (75 × 20 cm). Diduga pada jarak tanam J1 masih mampu mentolerir tingkat 

kompetisi dalam menggunakan unsur hara dan air, sehingga tanaman mampu 

membentuk organ dan meningkatkan hasil berat biji kering pipil m2 dibandingkan 

jarak tanam J2 dan J3 pada tanaman jagung. Penyerapan unsur hara dan air pada 

jarak tanam sempit akan mengoptimalkan penyerapan unsur hara nitrogen dan air 

dibandingkan jarak tanam yang lebar (Subekti, 2008). 
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Berdasarkan Tabel 4. bahwa penyisipan tidak berpengaruh nyata terhadap 

semua variabel pengamatan. Nilai rata-rata berat biji kering pipil (g/m2) tanaman 

jagung terlihat lebih tinggi pada sistem tanam tanpa sisip dibandingkan dengan 

sistem tanam sisip. Hal ini diduga pada sistem tanam tanpa sisip, persaingan antar 

tanaman jagung dalam mendapatkan faktor tumbuh seperti unsur hara, air dan 

ruang tumbuh tidak terlalu tinggi. Perlakuan sistem tanam sisip dengan luas lahan 

yang relatif sama, populasi tanaman jagung yang sama, persaingan tanaman 

mendapatkan faktor tumbuh terlalu tinggi. Ketika dua tanaman atau lebih tumbuh 

bersamaan akan terjadi interaksi, masing-masing tanaman harus memiliki ruang 

yang cukup untuk memaksimalkan kerjasama dan meminimalkan kompetisi 

(Suwarto et al., 2005). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan penyisipan tanaman kacang tanah di antara barisan jagung tidak 

berpengaruh terhadap berat biji kering pipil per m2 maupun variabel 

pengamatan lainnya, yang berarti hasil biji jagung sama saja antara jagung 

monokrop dan jagung yang disisipi sampai dengan 3 baris kacang tanah 

antar barisan jagung. 

2. Perlakuan jarak tanam berpengaruh nyata hanya terhadap laju pertumbuhan 

tinggi tanaman dan berat 100 biji per rumpun, tetapi per satuan luas (per 

m2), berpengaruh nyata terhadap berat berangkasan basah (g/m2), dan berat 

biji kering pipil (g/m2).  

3. Interaksi antara perlakuan penyisipan kacang tanah dan jarak tanam jagung 

tidak berpengaruh terhadap semua variabel pertumbuhan maupun komponen 

hasil tanaman jagung hibrida Bisi-816. 

 



17 
 

Crop Agro  Vol.... No .... – .... 20... 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

pada lahan dan ukuran bedeng yang lebih luas terhadap sistem tanam jagung yang 

disisipi beberapa baris tanaman kacang tanah pada jarak tanam J1 (60 × 20 cm). 
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