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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon produksi tanaman jagung hibrida 

(Zea mays L) Varietas Bisi 18 pada beberapa tanaman penutup dan sistim pengolahan 

tanah dalam penerapan pertanian konservasi. Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan 

kering di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Metode 

yang digunakan adalah metode eksperimental. Menggunakan rancangan petak berjalur 

Split Block Design. Terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu 4 petak utama (tanpa olah tanah, 

sistim lubang tanam, sistim ripping tanam, dan sistim pertanian konvensional) dan 

masing-masing petak utama terdiri dari 5 anak petak (komak bayan, kacang tunggak, 

kacang sayur, koro benguk, dan tanpa tanaman penutup). Adapun hasil yang didapatkan 

yaitu perlakuan sistim lubang tanam memberikan pengaruh yang nyata (Segnifikan) 

terhadap bobot pipilan, bobot berangkasan basah, dan bobot tongkol dengan kelobot 

tanaman jagung hibrida. Tanaman penutup kacang tunggak memberikan pengaruh yang 

nyata, lebih tinggi pada parameter bobot pipilan tanaman jagung hibrida, sedangkan 

untuk parameter bobot berangkasan basah, dan bobot tongkol dengan kelobot 

ditunjukkan tanaman penutup kacang sayur. Nilai persentase sifat fisik dan kimia tanah 

sebelum dan setelah penanaman relatife mengalami peningkatan begitu juga dengan 

harkatnya. Harkat C-organik dan kelas tekstur tanah mengalami perubahan pada 

perlakuan tanpa olah tanah dimana sebelum penanaman harkat C-organik adalah  rendah 

dengan kelas tekstur lempung berpasir. Setelah penanaman harkat C-organik berubah 

menjadi harkat sedang dengan kelas tekstur lempung berdebu. Produksi tanaman jagung 

hibrida pada sistem pengolahan tanah dan beberapa tanaman penutup dan sejalan dengan 

penerapan pertanian konservasi. 

 

Kata kunci : Jagung hibrida, pengolahan tanah, tanaman penutup, pertanian konservasi 

ABSTRACT 

The objective of this study was  to determine the response of production of hybrid 

corn plants (Zea mays L) Bisi 18 varieties to several cover crops and tillage systems in 
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the application of conservation agriculture. This research has been carried out on dry 

land in Pemongkong Village, Jerowaru District, East Lombok Regency. The method 

used is the experimental method. Using the Split Block Design. Consisting of 2 treatment 

factors, namely 4 main plots (without tillage, planting hole system, planting ripping 

system, and conventional farming systems), and each main plot consists of 5 subplots 

(komak bayan, cowpea, vegetable beans, koro dumbfounded, and without cover plants), 

The results obtained are the treatment of the planting hole system has a significant 

(significant) on shell weight, wet weighted weight, and the weight of the ear with the 

cornhusk of hybrid corn plants. Cover of cowpea has a influence,  higher in the 

parameters of shelled weight of hybrid corn plants, while for wet weighted parameters, 

and the weight of the ear with the straw is indicated by vegetable bean cover crops. The 

percentage value of the physical and chemical properties of the soil before and after 

planting relatively increases as well as its value. Harkat C-organic and soil texture 

classes undergo changes in the treatment without tillage where before planting the C-

organic value is low with the class of texture of sandy clay. After planting the C-organic 

value changes to a moderate level with a dusty clay texture class, Production of hybrid 

corn plants in tillage systems and some cover crops and in line with the application of 

conservation agriculture. 

 

Keywords : Hybrid corn, tillage, cover crops, conservation agriculture 

 

PENDAHULUAN 

 Jagung (Zea mays L) merupakan salah satu bahan pangan yang penting di Indonesia, 

karena jagung mperupakan salah satu sumber penghasil karbohidrat kedua setelah tanaman 

padi. Jagung juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri baik industri rumahan 

ataupun industri pabrik seperti tepung, keripik, pop corn, dan pakan ternak. Kebutuhan 

jagung di Indonesia untuk konsumsi meningkat sekitar 5,16% per tahun sedangkan untuk 

kebutuhan pakan ternak dan bahan baku industri naik sekitar 10,87% per tahun 

(Roesmarkam dan Yuwono, 2002). Di NTB, Jagung juga merupakan tanaman yang 

dominan di lahan kering pada musim penghujan maupun musim kemarau.  

 Kebutuhan jagun di Indonesia cukup tinggi, namun belum mampu terpenuhi. Pada 

tahun 2013 Indonesia mengimpor jagung sebanyak 3,3 juta ton (BPS, 2015). Berbagai 

usaha peningkatan produktifitas jagung di dalam negeri dilakukan dengan berbagai cara 

seperti penggunaan varietas unggul, pemupukan dan pengaturan jarak tanam, pengaturan 

jarak tanam pada suatu areal tanah pertanian (Patola E., 2008).  

 Selain cara tersebut, untuk meningkatkan produktivitas lahan, khususnya pada lahan 

kering dapat dilakukan melalui pertanaman secara tumpang sari seperti tanaman jagung 

dengan tanaman penutup tanah, pertanaman secara tumpang sari pada lahan kering dapat 
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memelihara kelembaban dan kadar air tanah serta mengurangi erosi dan meningkatkan 

kesuburan tanah (Samosir, 1998).  

 Sistem pertanian di lahan kering yang dapat dilakukan untuk membantu 

memperbaiki produktivitas tanaman jagung yakni dengan sistem penerapan pertanian 

konservasi. Sistem olah tanah konservasi merupakan tindakan yang dapat meminimalkan 

dampak negatif dari pengolahan tanah yang biasa dilakukan secara intensif, sehingga 

tanaman dapat tumbuh dan berproduksi optimum, namun tetap memperhatikan aspek 

konservasi tanah dan air (Rachman et al., 2004).  

 Berdasarkan sarana sistem penerapan pertanian pada lahan kering yang dapat 

diaplikasikan dengan teknik pertanian konservasi diantaranya adalah: (1) Tanpa Olah 

Tanah, (2) Lubang Tanam, (3) Singkap, dan (4) Bajak. Olah tanah pertanian konservasi 

dicirikan oleh berkurangnya pembongkaran/pembalikan tanah, penggunaan sisa tanaman 

sebagai mulsa. 

 Tanaman penutup tanah juga merupakan salah satu bentuk teknik pertanian 

konservasi vegetatif, sebagai komponen pencegah erosi, dapat berkontribusi dalam 

pemeliharaan status bahan organik, menekan pertumbuhan gulma, dan menjaga 

kelembaban tanah baik secara langsung. Hijauan yang dihasilkan langsung dikembalikan 

ke tanah, atau secara tidak langsung yaitu siklus pengembalian bahan organik diperpanjang 

melalui integrasi ternak ke dalam sistem usaha tani dengan sistem olah tanah konsevasi. 

Jenis tanaman yang digunakan biasasanya jenis kacang-kacangan. Beberapa jenis kacang-

kacangan yang dapat digunakan dalam penerapan pertanian konservasi pada lahan kering 

diantaranya adalah: komak bayan (Lab-lab Bean), kacang tunggak (Vigna ungulata), 

kacang sayur (Vegetabel Hybrid Bean) dan koro benguk (Mucuna). 

 Untuk itu perlu mencari alternatife teknologi agar usaha tani jagung di lahan kering 

dapat memberikan hasil sampingan yang dapat dimanfaatkan oleh petani sebagai sumber 

pendapatan dan perbaikan tanah. Berdasarkan permasalah tersebut maka telah dilakukan 

penelitian yang berjudul “Respon Tanaman Jagung Hibrida (Zea mays L) Pada Beberapa 

Tanaman Penutup dan Sistem Pengolahan Tanah dalam Penerapan Pertanian Konservasi” 

untuk memecahkan masalah tersebut. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui respon produksi tanaman jagung 

hibrida (Zea mays L) Varietas Bisi 18 pada beberapa tanaman penutupdan sistim 

pengolahan tanah dalam penerapan pertanian konservasi. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan bulan April 2018 di 

Lahan kering Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. 

 Rancangan percobaan yang digunakan penelitian ini terdiri dari 2 faktor perlakuan 

yang disusun menggunakan rancangan Petak Berjalur (Split Block Design), lahan 

percobaan disusun dalam 3 blok, Masing-masing blok terdiri dari 4 petak utama (tanpa 

olah tanah TOT, sistim lubang tanam SLT, sistim ripping tanam SRT, dan sistem pertanian 

konvensional/bajak SPK). Masing-masing petak utama terdiri dari 5 anak petak (komak 

bayan C1, kacang tunggak C2, kacang sayur C3, kacang koro benguk C4, dan tanpa 

tanaman penutup tanah C0). 

Faktor I (petak utama): Macam-macam pengolahan tanah yang dilakukan terdiri dari 4 

taraf yaitu: 

B1 :Tanpa olah tanah 

B2 :Lubang tanam 

B3 :Singkap 

B4 :Bajak 

Faktor II (anak petak): Macam-macam tanaman penutup tanah, yang digunakan terdiri dari 

5 taraf  yaitu: 

C1 : Komak bayan 

C2 : Kacang tunggak 

C3 : Kacang sayur 

C4 : Kacang koro benguk 

C0 : Tanpa Tanaman Penutup 

 Dalam setiap pengamatan diambil 3 sampel tanah, masing-masing 5 sampel tanaman 

penutup tanah dan 75 sampel tanaman jagung setiap unit percobaan, pengambilan sampel 

tanah diambil pada 2 bagian sudut dan 1 bagian tengah pada setiap blok, selanjutnya 

pengambilan sampel tanaman penutup tanah diambil secara acak setiap anak petak, dan 

pengambilan sampel tanaman jagung diambil secara berbaris, setiap baris diambil 15 

sampel tanaman jagung pada setiap anak petak. Sehingga diperoleh 36 sampel tanah, 240 

sampel tanaman penutup tanah, dan  900 sampel tanaman jagung.  
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 Data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman (Analysis 

of Variance), pada taraf nyata 5%. Apabila perlakuan berbeda nyata, diuji lanjut dengan 

Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf  nyata yang sama 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Keragaman Respon Produksi  Tanaman Jagung 

Hibrida Pada Beberapa Tanaman Penutup dan Sistem Pengolahan Tanah 

Keterangan: S= Segnifikan (berbeda nyata); NS= Non Segnifikan (tidak berbeda nyata) 

Tabel 2 Nilai Rata-rata dan Uji Lanjut BNT 

PERLAKUAN 
Rata-rata 

BBP(gram)    

 Rata-rata  

BBB (gram) 

 Rata-rata 

BTK (gram) 

 

TOT 2114 b 2674 b 2615 b 

SLT 2285 c 3037 c 3101 d 

SRT 2126 b 2727 b 2917 c 

SPK 1514 a 2401 a 2451 a 

BNT 116.9  107.8  93.1  

Keterangan:Tanpa Olah Tanah (TOT), Sistim Lubang Tanam (SLT), Sistim Riping Tanam (SRT), Sistim 

Pertanian Konvensional/Bajak (SPK). 

 Bobot Pipilan (BBP), Bobot Berangkasan Basah (BBB), Bobot Tongkol dengan Kelobot 

(BTK) 

No Parameter 

Sumber Keragaman 

Pengolahan  

Tanah (B) 

Tanaman 

Penutup (C) 

Kombinasi 

(BxC) 

1 

Bobot pipilan 

dalam satu 

tongkol 

S NS NS 

2 
Bobot tongkol 

dengan kelobot  
S NS NS 

3 

Bobot 

berangkasan 

basah 

S NS NS 
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Gambar 1. Respon Produktivitas Jagung (Zea mays L) Pada  

Sistim Pengolahan Tanah 

Keterangan: Bobot tongkol dengan kelobot (BTK), Bobot berangkasan basah (BBB), Bobot Pipilan  

(BBP) 

 

Gambar 2. Respon Produktivitas Jagung (Zea mays L) Pada Beberapa 

Tanaman Penutup Tanah 

Keterangan: Bobot tongkol dengan kelobot (BTK), Bobot berangkasan basah (BBB), Bobot Pipilan 

(BBP) 
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Tabel 3. Data Sifat Fisik dan Kimia Tanah Sebelum Tanam 

 

Tabel 4. Data Sifat Kimia dan Fisika Tanah Setelah Tanam 

 

Keterangan:TOT (Tanpa Olah Tanah), SLT (Sistim Lubang Tanam),SRT (Sistim Riping Tanam), SPK 

(Sistim Pertanian Konvensional/Bajak) 

 kriteria Harkat Penilaian Hasil Analisis Kimia Tanah (Lampiran 2). 

 Berdasarkan hasil analisis keragaman (Analysis of variance) pada taraf nyata 5% dan 

selanjutnya dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji beda nyata terkecil (BNT) pada 

taraf 5% (lampiran 6) untuk rekapitulasi hasil analisis keragaman parameter penlitian 

(Bobot pipilan tanaman jagung BNT B= 116,9811, bobot berangkasan basah tanaman 

jagung BNT B= 107,8325, dan bobot tongkol dengan kelobot tanaman jagung BNT B= 

93,10247) dengan sumber keragaman pengolahan tanah (B) memperlihatkan respon yang 

berbeda nyata (signifikan) seperti pada tabel 1. Sementara itu rekapitulasi hasil analisis 

No 
Tanah Awal 

Harkat 
Parameter Nilai Rerata 

1 C-Organik (%) 1,34 Rendah 

2 Kemasaman (pH) 6,93 Netral 

3 N-total (%) 0,23 Sedang 

4 Berat Volume (BV) tanah (g/cmᵌ) 1,12 
 

5 Berat Jenis (BJ) tanah (g/cmᵌ) 2,12 
 

6 Tekstur Tanah Persentase Kelas Tekstur 

 
 Pasir (%) 42,93 

 

 
 Debu (%) 49,42 

Lempung 

Berpasir 

   Liat (%) 3,31   

 

C-Organik (%) Harkat pH Harkat N-total Harkat

TOT 2,11 Sedang 6,97 Netral 0,44 Sedang

SLT 1,5 Rendah 6,87 Netral 0,43 Sedang

SRT 1,78 Rendah 6,83 Netral 0,32 Sedang

SPK 1,34 Rendah 7,03 Netral 0,32 Sedang

BV (g/cm3) BJ (g/cm3) Porositas (%) Liat (%) Debu (%) Pasir (%) Kelas Tekstur

TOT 1,13 2,18 48,04 3,6 53 43,4 Lempung Berdebu

SLT 1,13 2,27 50,42 2,1 49,3 48,6 Lempung Berpasir

SRT 1,15 2,22 48,14 2,1 49,7 48,9 Lempung Berpasir

SPK 1,19 2,13 44,08 1,9 49,9 49,3 Lempung Berpasir

Sifat Fisika Tanah
Plot

Plot
Sifat Kimia Tanah
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keragaman parameter penelitian (Diameter batang, Tinggi tanaman, Jumlah daun, Bobot 

berangkas basah, dan Bobot berangkas kering) dengan sumber keragaman tanaman 

penutup (C) dan kombinasi memperlihatkan respon yang tidak berbeda nyata (non-

signifikan). Menurut Tollenaar (1977) dalam Lamarobak (2008), Hal tersebut terjadi 

dikarenakan jumlah penyinaran yang diterima oleh suatu tanaman merupakan faktor utama 

yang menetukan dan mempengaruhi proses pembentukan jumlah biji, pematangan bunga 

dan pertumbuhan vegetatif tanaman. 

 Respon tertinggi hasil produktivitas tanaman jagug hibrida (Zea mays L) adalah pada 

pengolahan tanah dengan perlakuan lubang tanam untuk semua parameter (Bobot pipilan 

dalam satu tongkol,bobot berangkasan basah dan bobot tongkol dengan kelobot), seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 1. Hal tersebut diduga karena adanya pemberian pupuk 

kompos disetiap lubang tanam sebelum proses penanaman tanaman jagung hibrida 

sehingga kebutuhan nutrisi terutama nitrogen (N) jauh terpenuhi jika dibandingkan dengan 

perlakuan pengolahan tanah lainnya (Tanpa olah tanah, singkap, dan bajak) yang tidak 

diberikan pupuk kompos. Selain itu, kemampuan menyerap nutrisi tanaman jagug hibrida 

(Zea mays L) dengan perlakuan lubang tanam jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya, hal tersebut dikarenakan oleh tersedianya nutrisi disekitar areal 

perakaran sehingga lebih mudah untuk diserap. Sejalan dengan pendapat Tollenaar (1977) 

dalam Lamarobak (2008) yang menyatakan bahwa nutrisi tanaman yang terdapat pada 

rhizosfer lebih mudah diserap oleh akar. 

 Tingginya respon tanaman jagung hibrida (Zea mays L) dengan parameter bobot 

pipilan dalam satu tongkol pada perlakuan tanaman penutup kacang tunggak dibandingkan 

dengan tanaman penutup lainnya (gambar 2), dikarenakan ukuran daunnya (Kanopi) relatif 

lebih kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh pada jumlah penyinaran yang diterima oeh 

tanaman jagung hibrida (Zea mays L). Hal itu sejalan dengan pendapat Tohari (1992) 

dalam Lamarobak (2008) menyatakan bahwa pemberian tanaman penutup tanah dapat 

mempengaruhi penyinaran yang berdampak pada hasil tanaman pokok sehingga ukuran 

diameter daun (Kanopi) tanaman penutup jangan sampai menghalangi jumlah penyinaran 

yang diterima oleh tanaman pokok.  

 Sementara itu, tingginya respon tanaman jagung hibrida (Zea mays L) pada 

parameter bobot berangkasan basah dan bobot tongkol dengan kelobot pada perlakuan 

tanaman penutup kacang sayur dibandingkan dengan tanaman penutup lainnya (gambar 2), 

dikarenakan fikasasi nitrogen (N2) dari atmosfer oleh tanaman kacang sayur langsung 
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diserap oleh tanaman jagung hibrida secara maksimal untuk dipergunakan membentuk 

tunas-tunas vegetatif yang berakibat pada bobot berangkasan basah dan bobot tongkol 

dengan kelobot, karena menurut Andika (2014), menyatakan bahwa jumlah pertumbuhan 

vegetatif merupakan salah satu faktor penunjang besaran bobot berangkasan basah dan 

bobot tongkol dengan kelobot tanaman jagung. 

 Hasil analisis tanah sebelum dan setelah proses penanaman menunjukkan bahwa 

adanya peningkatan nilai persentase seluruh faktor (C-organik, N-total, kemasaman pH, 

Berat Volume BV, Berat jenis BJ, Porositas, dan tekstur tanah) yang diamati, seperti pada 

tabel 3 dan 4. Harkat dari masing-masing faktor yang diamati tidak mengalami perubahan 

kecuali pada faktor C-organik dan kelas tekstur tanah dengan perlakuan tanpa olah tanah 

(TOT), dimana harkat C-organik dan kelas tekstur tanah sebelum penanaman memiliki 

harkat yang rendah dengan kelas tekstur lempung berpasir namun setelah penanaman 

harkat C-organik dan kelas tekstur berubah menjadi harkat sedang dengan kelas tekstur 

lempung berdebu. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya proses pengolahan tanah. Sistim 

lubang tanam (SLT), Sistim ripping tanam (SRT), dan Sistim pertanian konvensional/bajak 

(SPK) akan mempengaruhi jumlah C-organik dan kelas tekstur tanah dimana sifat dan 

karakteristik untuk setiap tanah akan berbeda baik secara vertikal maupun horizontal. Oleh 

sebab itu maka kandungan C-organik dan kelas tekstur tanah akan berbeda untuk setiap 

jenis tanah dan kedalaman tanah. Sejalan dengan pendapat Syers dan Craswell (1995) 

dalam Rakhma (2002) menyatakan bahwa jumlah karbon organik (C-organik) dan kelas 

tekstur didalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah iklim, 

pengolahan tanah, kedalaman tanah, fauna tanah,dan jenis vegetasi yang ada pada lahan 

tersebut.  

 Hasil produktivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa adanya proses 

konservasi dan keberlanjutan (sustainablity) proses produksi tanaman jagung pada 

penelitian ini sesuai dengan prinsip pertanian konservasi dan sustainable of agriculture 

yang sejalan dengan pendapat Van der Heide et all, (1992) menyatakan bahwa 

pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumberdaya 

tidak dapat diperbaharui (unrenewable resources) untuk proses produksi pertanian dengan 

menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin dengan kata lain 

kondisi lingkungan setelah proses produksi jangan sampai lebih buruk dibandingkan 

dengan kondisi lingkungan awal sebelum proses produksi.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sistim olah tanah dengan lubang tanam memberikan pengaruh yangnyata, lebih 

tinggi terhadap bobot pipilan, bobot berangkasan basah, dan bobot tongkol dengan 

kelobot tanaman jagung hibrida. 

2. Tanaman penutup kacang tunggak memberikan pengaruh yang nyata, lebih tinggi 

pada parameter bobot pipilan tanaman jagung hibrida, sedangkan untuk parameter 

bobot berangkasan basah, dan bobot tongkol dengan kelobot ditunjukkan oleh 

tanaman penutup kacang sayur. 

3. Nilai persentase sifat fisik dan kimia tanah sebelum dan setelah penanaman relatife 

mengalami peningkatan begitu juga dengan harkatnya 

4. Harkat C-organik dan kelas tekstur tanah mengalami perubahan hanya pada 

perlakuan tanpa olah tanah (TOT) dimana sebelum penanaman harkat C-organik 

adalah  rendah dengan kelas tekstur lempung berpasir  

5. Setelah penanaman harkat C-organik berubah menjadi harkat sedang dengan kelas 

tekstur lempung berdebu. 

6. Produksi tanaman jagung hibrida pada sistem pengolahan tanah dan   beberapa 

tanaman penutup dan sejalan dengan penerapan pertanian konservasi. 
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