
1 
 

Artikel Jurnla Ilmiah 

PERTUMBUHAN DAN HASIL BEBERAPA VARIETAS JAGUNG 

PADA BERBAGAI DOSIS PUPUK ORGANIK DI ENTISOL 

KABUPATEN LOMBOK UTARA 
 

Growth and Yiel of Meiz Varieties on Various Organic Fertilizer Dose In Entisols of 

North Lombok 

 

Reza Wahyudi, Dr. Ir. I Gusti Made Kusnarta, M.App.Sc1, dan Dr. Ir. Ismail Yasin, M.Sc2 

Mahasiswa, Dosen Pembimbing Utama1, Dosen Pembimbing Pendamping2 

 

ABSTRAC 
 

 This experiment is aimed to know the effect and giving some dosage of manure to 

growth and yield power of some varieties of meiz in Entisol of North Lombok regency and to 

know the closeness between nature and yield power.  The experiment was carried out in 

Entisol of dry land of Amor-amor village of Gumantar sub district of Kayangan, North 

Lombok regency. The experimental design used is Split Plot design which consists of 5 kinds 

of dosage of manure that is D0 = without fertilizer, D1 = 5 t / ha, D2 = 10 t / ha, D3 = 15, t / 

ha D4 = 20 t / ha, with 5 varieties of meiz plants ie P4IS varieties, Gumarang varieties, 

Lamuru varieties, Sukmaraga varieties and NK212 hybrid varieties. The data obtained were 

analyzed using variance analysis and advanced test using DMRT (Duncan Multiple Range 

Test) test at 5% real level. The experimental result shows that the dosage of cow manure 15 

and 20 t / ha had an effect on the growth of meiz plant, with the highest growth and the 

highest number of leaf obtained on P4IS varieties at 42 HST with the highest yield obtained 

in Sukmaraga varieties 4,699 t / ha and Lamuru 4,609 t / ha. While the karekter is closely 

related to the growth and yield of meiz crops such as BBKPT, PT, DT, and B 1,000 seeds. 
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ABSTRAK 

 Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan pemberian beberapa dosis 

pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan daya hasil beberapa varietas jagung di Entisol 

Kabupaten Lombok Utara serta mengetahui keeratan antara sifat dengan daya hasil. 

Percobaan dilaksankan di Entisol lahan kering dusun Amor-amor desa Gumantar kecamatan 

Kayangan, kabupaten Lombok Utara. Dari bulan April sampai bulan juli 2017. Rancangan 

percobaan yang digunakan yaitu rancangan petak terbagi (Split Plot) yang terdiri dari 5 

macam dosis pupuk kandang yaitu D0= tanpa pupuk, D1= 5 t/ha, D2= 10 t/ha, D3= 15, t/ha 

D4= 20 t/ha, dengan 5 macam varietas tanaman jagung yaitu varietas P4IS, varietas 

Gumarang, varietas Lamuru, Varietas Sukmaraga dan Varietas Hibrida NK212. Data yang 

diproleh dianalsis menggunakan ANOVA dan diuji lanjut menggunakan uji DMRT (Duncan 

Multiple Range Test) pada taraf nyata 5%. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pemberian 

dosis pupuk kandang sapi 15 dan 20 t/ha berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman 

jagung, dengan pertumbuhan tertinggi dan jumlah daun terbanyak diperoleh pada varietas 

P4IS pada umur 42 HST dengan daya hasil tertinggi diperoleh pada varietas Sukmaraga 

4,699 t/ha dan Lamuru 4,609  t/ha. Sedangkan karekter yang erat kaitannya dengan 

pertumbuhan dan daya hasil tanaman jagung yaitu BBKPT, PT, DT , dan B 1.000 butir biji.  

Kata kunci: Varietas jagung, Entisol, Pupuk organik 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Jagung merupakan salah satu bahan 

pangan yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai bahan pangan lokal 

selain padi (Kamsiati dan Purwandari, 

2006). Jagung selain sebagai bahan pangan 

juga digunakan untuk pakan dan bahan 

baku industri. Kebutuhan jagung nasional 

pada tiap tahun slalu meningkat secara 

signifikan seiring dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk (Hermanto, 2008). 

Produksi jagung di Nusa Tenggara 

Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 

959.973 ton pipilan kering, yang berarti 

terjadi peningkatan produksi sebesar 

22,16% bila dibandingkan dengan 

produksi tahun 2014 yang mencapai 

785.864 ton pipilan kering. Peningkatan 

produksi ini disebabkan karena luas panen 

jagung yang meningkat dari 126.577 

hektar pada tahun 2014 menjadi 143.117 

hektar pada tahun 2015 (BPS NTB, 2016). 

Meskipun demikian, fakta yang ada di 

lapangan menunjukkan bahwa petani 

dihadapkan pada berbagai kendala dalam 

teknis budidaya tanaman jagung. Kendala 

tersebut dapat berupa kondisi tanah seperti 

tekstur tanah yang kasar dan miskin bahan 

organik, keterbatasan air dan Varietas yang 

kurang sesuai. 

Mengingat pentingnya komuditas 

jagung, perlu adanya upaya untuk 

peningkatan produktivitasnya. Jagung di 

Indonesia ditanaman pada agroekosistim 

yang beragam, mulai dari lingkungan 

berproduktivitas tinggi (lahan subur) 

sampai yang berproduktivitas rendah 

(lahan suboptimal dan marginal). Sama 

halnya dengan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat (NTB) yang terdiri atas beberapa 

jenis tanah yang tersebar di berbagai 

tempat. Jenis tanah di pulau lombok 

bagian selatan memilik jenis tanah ultisol 

dan axisol sedangkan bagian tengah dan 

utara pulau lombok memiliki jenis tanah 

inceptisol dan entisol (Ichwan, 2010). 

Tanah entisol sendiri merupakan 

tanah-tanah yang masih sangat muda, yaitu 

baru dalam proses tingkat permulaan 

dalam perkembangannya. Ciri umum 

Entisol adalah tidak adanya perkembangan 

profil yang nyata. Jenis-jenis tanah pada 

Entisol memiliki kejenuhan basa bervariasi 

dari asam, netral sampai alkalin, kapasitas 

tukar kation < 20 mEq, tekstur kasar 

berkadar bahan organik dan N lebih rendah 

dibandingkan dengan tanah yang 

bertekstur halus. Akan Tetapi, meskipun 

tanah ini kaya akan unsur hara kecuali N 

kondisi tanah seperti tekstur kasar dan 

unsur tanahnya belum mengalami 

pelapukan membuat pertumbuhan seperti 

tanaman jagung menjadi kurang optimal 

(Sari, 2015). Oleh sebab itu, upaya untuk 

tetap terus meningkatkan produksi jagung 

adalah dengan menggunakan varietas-

varietas tanaman jagung yang tahan 

https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/jenis-jenis-tanah
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kekeringan serta untuk mempercepat 

pelapukan diperlukan pemupukan bahan 

organik, pupuk kandang dan pupuk hijau 

ke dalam tanah. 

Varietas-varietas jagung adalah salah 

salah satu komponen yang menentukan  

produksi jagung. Secara umum, ada 

perbedaan morfologi antara varietas 

jagung berumur dalam dan berumur 

genjah, antara lain tinggi tanaman, panjang 

dan lebar daun. Pada umumnya tanaman 

berumur genjah mempunyai tanggapan 

yang lebih baik terhadap kepadatan 

populasi tinggi (Suprapto dan Marzuki, 

2002). Varietas unggul mempunyai 

pertumbuhan lebih baik, perakaran kokoh, 

batang tegak, toleran rebah, cepat tumbuh, 

umur panen 95 hari, populasi optimum 

66.887 tanaman/ha, dan tahan penyakit 

karat (Pioneer, 2006). 

Pertumbuhan tanaman jagung akan 

lebih baik apabila diimbangi dengan 

pemberian pupuk organik ke dalam tanah. 

Pupuk organik adalah pupuk yang tersusun 

dari material organik, seperti pelapukan 

sisa-sisa tanaman maupun hewan. Pupuk 

organik dapat berbentuk padat atau cair. 

Selain itu, pupuk organik dapat sebagai 

bahan yang dapat memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah  sedangkan,  bagi 

tanaman bahan organik sebagai penyedia 

unsur hara bagi tanaman untuk dapat di 

serap dan berkembang (Hardjowigeno, 

2003). 

Pupuk organik yang sering 

digunakan oleh petani yaitu pupuk 

kandang. Kandungan  unsur  hara dalam  

pupuk  kandang  tidak  terlalu  tinggi,  

akan tetapi  pupuk ini dapat  memperbaiki  

sifat–sifat  fisik  tanah  seperti  

permeabilitas tanah,  porositas  tanah,  

struktur  tanah,  daya  menahan  air  dan   

kation – kation tanah. Secara  umum  

setiap  ton  pupuk  kandang mengandung 5 

kg N, 3 kg P2O5 dan 5 kg K2O serta 

unsur–unsur hara esensial lain dalam  

jumlah  yang  relatif  kecil (Hardjowigeno, 

2003).  

Hasil penelitian tentang takaran 

pupuk kandang pada tanaman jagung 

dilahan tadah hujan Lombok Utara belum 

banyak dilaporkan jadi penilitian ini perlu 

dilakukan untuk mendapatkan informasi 

tentang “Pertumbuhan dan Hasil 

Beberapa Varietas Jagung pada Berbagai 

Dosis Pupuk Organik di Tanah Entisol 

Kabupaten Lombok Utara”. 

 

Tujuan Penilitian  

 Untuk mengetahui pengaruh 

pemberian beberapa dosis kandang 

terhadap pertumbuhan bebrapa varietas 

jagung di Entisol Kabupaten Lombok 

Utara. 

 Untuk mengetahui pemberian 

beberapa dosis pupuk kandang terhadap 

produksi beberapa varietas jagung di 

Entisol Kabupaten Lombok Utara. 
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Mengetahui keeratan hubungan 

antara sifat dengan daya hasil  

 

Kegunaan Penelitian  

 Dapat dijadikan dasar 

pertimbangan bagi petani dan pemangku 

kebijakan dalam budidaya tanaman jagung 

dalam upaya peningkatan produksi.  

Hipotesis 

 Diduga bahwa pemberian beberapa 

dosis pupuk organik akan memeberikan 

pertumbuhan dan hasil yang berbeda pada 

beberapa varietas jagung.  

 METODE PENILITIAN  

Tempat dan Waktu Percobaan 

 Percobaan ini dilaksanakan di 

tanah Entisol lahan kering dusun Amor-

Amor,  desa Gumantar kecamatan 

Kayangan, kabupaten Lombok Utara. 

Kegiatan dimulai pada bulan April sampai 

dengan bulan Juli 2017. 

 

Bahan dan alat Percobaan  

 Alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah cangkul, meteran, tali 

rafia, ember, ajir bambo, timbangan 

analitik, dan alat tulis menulis. 

 Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah benih jagung varietas 

P4IS, Gumarang, Lamuru, Sukmaraga, 

Hibrida NK212, pupuk phonska, Pupuk 

kandang sapi, soromyl, dan urea. 

Rancangan Penelitian 

 Rancangan penilitian yang 

digunakan adalah rancangan petak terbagi 

(split plot) yang terdiri dari atas dua faktor 

yaitu faktor pertama dosis pupuk organik 

yang terdiri atas  D0=kontrol/tanpa pupuk, 

D1=5 ton/ha = 22 kg, D2=10 ton/ha = 44 

kg, D3=15 ton/ha = 66 kg, D4=20 ton/ha = 

88 kg. Faktor kedua yaitu 5 varietas yang 

terdiri atas V1= P4IS, V2= Varietas 

Gumarang, V3= varietas Lamuru, V4= 

varietas Sukmaraga V5= varietas Hibrida 

NK212.  

Pelaksanaan Percobaan 

1. Persiapan Benih 

2. Persiapan Pupuk Kandang 

3. Pengolahan Tanah 

4. Penanaman 

5. Pemeliharan yang meliputi : 

1) Penjarangan dan penyulaman  

2) Penyiangan 

3) Pembubunan 

4) Pengairan 

5) Pemupukan 

6) Pengendalian hama dan penyakit 

6. Panen 

Parameter yang diamati meliputi : 

1. Tinggi Tanaman 

2. Jumlah Daun  

3. Umur keluar malai 
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4. Umur keluar rambut tongkol 

5. Selisih umur keluar rambut tongkol 

denganumur keluar malai (hari) Umur 

panen 

6. Bobot tongkol kering panen pertanaman 

7. Panjang tongkol 

8. Diameter  tongkol 

9. Bobot biji kering pipil pertanaman  

10. Bobot biji kering pipil per plot 

11. Bobot 1.000 butir biji 

Analisis Data 

 Data yang di peroleh di analisis 

menggunakan analisis varians pada taraf 

nyata 5% dan perlakuan yang signifikan di 

uji lanjut menggunakan DMRT pada taraf 

nyata yang sama.  

HASIL DAN PEMBAHASAN   

 Pengujian beberapa varietas 

tanaman jagung dilakukan di Entisol lahan 

kering Lombok Utara. Dari hasil 

pengujian, nilai koefisien korelasi semua 

parameter pengamatan dengan daya hasil 

tanaman jagung menunjukkan bahwa 

adanya nilai yang bervariasi dari nilai yang 

terendah (-0,045 tinggi tanaman umur 42 

HST, kemudian di ikuti oleh ASI(selisih 

antara umur keluar rambut tongkol dan 

umur keluar malai) -0,124, Tinggi tanaman 

umur 14 dan 28 HST dengan nilai 0,034 

dan 0,151) sampai dengan nilai tertinggi 

yakni (jumlah daun umur 14, 28, 42 HST, 

umur keluar rambut tongkol, umur keluar 

malai, umur panen dengan masing-masing 

nilai 0,506, 0,604, 0,387, 0,045, 0,480, 

0,484 dan Bobot 1.000 butir biji, diameter 

tongkol, panjang tongkol dan paling 

tertinggi yakni Bobot tongkol kering panen 

per tanaman dengan masing-masing nilai 

(0,703, 0,707, 0,750 dan 0,942). Hal ini 

sesuai dengan kriteria Guilfrod (1956), 

dimana untuk menentukann keeratan 

hubungan antara parameter yang di amati 

dengan daya hasil ditunjukkan oleh nilai-

nilai (0,00-0,199= hubungan rendah sekali, 

0,20-0,399= hubungan rendah tapi pasti, 

0,40-0,599 hubungan yang cukup berarti, 

0,60-0,799= hubungan yang cukup kuat, 

0,80-1,000= hubungan yang sangat tinggi). 

Nilai koefesien korelasi anatara semua 

parameter dengan daya hasil disajikan 

pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Nilai koefisien korelasi antar beberapa karakter yang diamati dengan daya 

hasil  

No. Karakter yang diamati Nilai koefisien korelasi 

dengan daya hasil 

1 Tinggi tanaman umur 14 hari 0.034 ns 

2 Tinggi tanaman umur 28 hari 0.151 ns 

3 Tinggi tanaman umur 42 hari -0.045 ns 

4 Jumlah daun per tanaman umur 14 hari 0.506 s 

5 Jumlah daun per tanaman umur 28 hari 0.604 s 

6 Jumlah daun per tanaman umur 42 hari 0.387 s 

7 Umur keluar malai 0.480 s 

8 Umur keluar rambut tongkol 0.445 s 

9 ASI -0.124 ns 

10 Umur panen 0.484 s 

11 Bobot tongkol kering panen per tanaman 0.942 s 

12 Panjang tongkol 0.750 s 

13 Diameter tongkol 0.707 s 

14 Bobot 1.000 butir biji 0.703 s 
Keterangan: s, berbeda nyata pada taraf 5 % dan ns, tidak berbeda nyata. 

Pada Tabel 4.1. terlihat, bahwa 

bobot tongkol kering panen memiliki 

hubungan korelasi dengan daya hasil 

paling tinggi, yakni 0.942; kemudian 

diikuti oleh panjang tongkol, diameter 

tongkol dan bobot 1.000 butir biji dengan 

masing-masing nilai koefisien korelasinya 

0.750, 0.707 dan 0.703. Untuk parameter 

umur keluar malai, umur keluar rambut 

tongkol dan umur panen serta jumlah daun 

umur 14, 28 dan 42 HST  juga memiliki 

koefisien korelasi yang nyata 

dibandingkan dengan parameter tinggi 

tanaman umur 14, 28, 42 HST dan ASI 

(selisih umur keluar malai dan rambut 

tongkol) yang tidak memiliki keeratan 

hubungan dengan daya hasil Gulford 

(1956).  

Pengaruh Macam Varietas 

Tanaman Jagung Terhadap 

Pertumbuhan dan Daya Hasil 

Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah 

daun per tanaman setiap varietas tanaman 

jagung yang diuji,  disajikan pada Tabel 

4.2, sedangkan rata-rata umur keluar 

malai, umur keluar rambut tongkol dan 

selisihnya (ASI) serta umur panen, 

disajikan pada Tabel 4.3. Rata-rata untuk 

komponen hasil dan hasil disajikan pada 

Tabel 4.4. 
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Tabel 4.2.Rata-rara tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman umur 14, 28 dan 42 HST  

setiap varietas jagung  

Perlakuan 

(Varietas) 

Karakter yang diamati *) 

TT 14 

HST 

TT 28 

HST 

TT 42 

HST 

JD 14 

HST 

JD 28 

HST 

JD 42 

HST 

P4IS 28.94 ab 48.01 114.45 b 4.83 7.40 12.51 b 

Gumarang 26.84 a 49.23 92.81 a 4.76 7.47 11.36 ab 

Lamuru 29.06 ab 47.24 86.60 a 4.80 7.59 10.48 a 

Sukmaraga 32.32 b 52.38 96.19 a 4.96 7.67 10.84 a 

HibridaNK212 
27.54 ab 50.20 91.23 a 5.15 7.61 10.51 a 

DMRT0.05 4.87  23.94   0.75 

Keterangan: *), Angka-angka pada kolom sama diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji 

DMRT0.05; TT (tinggi tanaman umur 14 HST (cm)); TT (tinggi tanaman umur 28 HST (cm)); 

TT (tinggi tanaman umur 42 HST (cm)); JD (jumlah daun umur 14 HST (helai)); JD (jumlah 

daun umur 28 HST (helai)) dan JD (jumlah daun umur 42 HST (helai)). 

Pada Tabel 4.2 terlihat, bahwa ada 

perbedaan yang nyata tinggi tanaman umur 

14 hari antar kelima varietas tanaman 

jagung yang diuji. Tanaman tertinggi 

diperoleh pada varietas komposit 

Sukmaraga dan terendah pada populasi 

Gumarang. Pada umur 42 hari, tanaman 

tertinggi diperoleh pada populasi P4IS dan 

keempat varietas lainnya memiliki 

kecendrungan tinggi yang hampir sama. 

Jumlah daun umur 14 hari dan 28 hari  5 

varietas yang duji sama; sedangkan pada 

umur 42 hari, jumlah daun terbanyak 

diperoleh pada populasi P4IS, dan  yang 

paling sedikit pada varietas Lamuru dan 

NK212. 

Tabel 4.3. Rata-rata umur keluar malai (hari), umur keluar rambut tongkol (hari),       

ASI (hari) dan umur panen (hari) setiap varietas 

Perlakuan 

(Varietas) 

Karakter yang diamati *) 

UKM UKRT ASI UP 

P4IS 42.27 a 45.80 a 3.53 76.80 a 

Gumarang 48.67 b 52.07 b 3.40 79.60 b 

Lamuru 51.73 c 55.73 c 4.00 85.80 c 

Sukmaraga 51.07 c 54.53 c 3.47 89.60 d 

Hibrida NK212 52.20 c 55.53 c 3.33 95.13 e 

DMRT0.05 1.52 1.39  0.83 

Keterangan: *), Angka-angka pada kolom sama diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji 

DMRT0.05; UKM (umur keluar malai (hari)); UKRT (umur keluar rambut tongkol (hari)); ASI 

(Anthesis Silking Interval (hari)) dan  up (umur panen (hari)). 

Pada Tabel 4.3. menunjukkan 

bahwa keluarnya malai dan umur keluar 

rambut tongkol paling cepat diperoleh 

pada populasi P4IS, kemudian diikuti oleh 

Gumarang, paling lambat pada varietas 

lamuru, sukmaraga dan hibrida NK212. 

ASI (anthesis silking interval) sama untuk 

kelima varietas yang diuji berkisar 3.33 – 

4.00 hari; sedangkan umur panen paling 

genjah diperoleh pada populasi P4IS dan 
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diikuti oleh Gumarang, Lamuru, 

Sukmaraga dan paling dalam NK212. 

Urutan ini sesuai dengan deskripsi, yaitu 

umur panen P4IS 78 hari (Sudika, et al., 

2014), Gumarang 82 hari, Lamuru 85 hari, 

Sukmaraga 105 hari (Baltitjis, 2013) dan 

NK212 105-110 hari. namun lebih cepat 

dibandingkan dengan deskripsi varietas 

sebagai akibat adanya cekaman kekeringan 

di lahan kering. 

Tabel 4.4. Rata-rata komponen hasil dan hasil setiap varietas tanaman jagung 

Perlakuan 

(Varietas) 

Karakter yang diamati *)  

BTKPPT PT DT BBKPT B. 1.000 BBKPP t/ha 

P4IS 106.03 a 11.45 a 4.17 a 50.30 a 199.35 b 2.515 a 3.593 

Gumarang 103.11 a 11.73 ab 4.16 a 47.35 a 174.60 a 2.367 a 3.382 

Lamuru 123.15 bc 12.44 ab 4.33 b 64.53 b 230.01 c 3.226 b 4.609 

Sukmaraga 133.98 c 12.79 b 4.39 b 65.78 b 236.50 ab 3.289 b 4.699 

Hibrida 

NK212 
114.50 ab 12.59 ab 4.28 b 60.22 b 250.35 d 3.011 b 4.302 

DMRT0.05 14.07 1.17 0.136 6.50 15.66 0.32  

Keterangan: *), Angka-angka pada kolom sama diikuti oleh sama tidak berbeda nyata dengan uji DMRT0.05; 

BTKPPT (bobot tongkol kering panen per tanaman (g)); PJ (panjang tongkol (cm)); DT 

(diameter tongkol (cm)); BBKPT (bobot biji kering pipil per tanaman (g)); B1000 (bobot 1.000 

butir biji (g)) dan BBKPP (bobot biji kering pipil per plot (kg)).  

Tabel 4.4. dapat dilihat, bahwa varietas 

Sukmaraga memiliki bobot tongkol kering 

panen per tanaman dan panjang tongkol 

tertinggi. Sedangkan untuk diameter 

tongkol (cm) dan bobot biji kering pipil 

per tanaman (g) varietas Lamuru, 

Sukmaraga dan Hibrida NK212 lebih 

tinggi dibandingkan dengan populasi P4IS 

dan Gumarang. Bobot 1000 butir biji 

varietas Hibrida NK212 lebih tinggi 

kemudian di ikuti oleh varietas sukmaraga 

dan lamuru, paling rendah pada varietas 

P4IS, dan Gumarang. Untuk daya hasil 

tertinggi diperoleh pada varietas Lamuru 

dan Sukmaraga. Daya hasil varietas 

Lamuru dan Sukmaraga berturut-turut 

3.226 kg/plot (setara dengan 4.609 t/ha) 

dan 3.289 kg/plot (setara dengan 4.699 

t/ha). 

 

Pengaruh Dosis pupuk kandang 

sapi terhadap pertumbuhan dan daya 

hasil tanaman jagung. 

Rata-rata tinggi tanaman dan jumlah 

daun untuk setiap dosis pupuk kandang 

sapi, disajikan pada Tabel 4.5 dan pada 

Tabel 4.6, disajikan rata-rata umur keluar 

malai, umur keluar rambut tongkol, ASI 

dan umur panen. Rata-rata untuk setiap 

komponen hasil dan hasil disajikan pada 

Tabel 4.7. 
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Tabel 4.5. Rata-rara tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman umur 14, 28 dan 42 

HST  untuk setiap dosis pupuk kandang sapi 

Perlakuan 

(Dosis ppk kandang 

sapi) 

Karakter yang diamati *) 

TT 14 

HST 

TT 28 

HST 

TT 42 

HST 

JD 14 

HST 

JD 28 

HST 

JD 42 

HST 

0 t/ha 28.63 47.94 99.15 4.71 6.84 10.32 a 

5 t/ha 29.96 47.91 85.67 4.79 7.24 10.76 ab 

10 t/ha 28.71 48.33 84.22 4.81 7.64 10.87 ab 

15 t/ha 28.90 48.91 101.62 5.07 7.92 11.59 b  

20 t/ha 28.51 53.97 110.63 5.12 8.09 12.16 b 

DMRT0.05      1.619 

Keterangan: *), Angka-angka pada kolom sama diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji 

DMRT0.05; TT (tinggi tanaman umur 14 HST (cm)); TT (tinggi tanaman umur 28 HST (cm)); 

TT (tinggi tanaman umur 42 HST (cm)); JD (jumlah daun umur 14 HST (helai)); JD (jumlah 

daun umur 28 HST (helai)) dan JD (jumlah daun umur 42 HST (helai)). 

Tabel 4.5. menunjukkan Pengaruh 

takaran dosis pupuk kandang sapi terhadap 

tinggi tanaman umur 14, 28 dan 42 hari 

sama antar kelima dosis pupuk kandang 

sapi. Hal yang sama terjadi pada rata-rata 

jumlah daun per tanaman umur 14, 28 hari. 

Akan tetapi, jumlah daun pada   umur 42 

hari, dosis 20 t/ha tertinggi, yakni 12.16 

helai. 

Tabel 4.6. Rata-rata umur keluar malai, umur keluar rambut tongkol, ASI dan umur  

panen untuk setiap dosis pupuk kandang sapi 

Perlakuan (Dosis ppk 

kandang sapi) 

Karakter yang diamati *) 

UKM UKRT ASI UP 

0 t/ha 49.47 53.20 3.73 
85.40 a 

 

5 t/ha 48.47 52.47 4.00 85.33 a 

10 t/ha 49.20 52.40 3.20 85.00 a 

15 t/ha 49.00 52.60 3.60 85.27 a 

20 t/ha 49.80 53.00 3.20 85.93 b 

DMRT0.05    0.83 

Keterangan: *), Angka-angka pada kolom sama diikuti oleh huruf sama tidak berbeda nyata dengan uji 

DMRT0.05; UKM (umur keluar malai (hari)); UKRT (umur keluar rambut tongkol (hari)); ASI 

(Anthesis Silking Interval (hari)) dan  up (umur panen (hari)). 

Pada tabel 4.6. terlihat bahwa umur 

keluar malai, umur keluar rambut tongkol 

dan ASI tidak berbeda yang artinya antar 

kelima dosis pupuk kandang sapi yang 

diberikan memperlihatkan hasil yang 

sama. Sedangkan pemberian dosis pupuk 

kandang sapi menyebabkan perbedaan 

umur panen, yakni paling dalam pada 

dosis 20 t/ha. Dosis pupuk kandang 0, 5, 

10 dan 15 t/ha menyebabkan umur panen 

sama. 
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Tabel 4.7. Rata-rata komponen hasil dan daya hasil (bobot biji kering pipil per plot) 

untuk setiap dosis pupuk kandang sapi. 

Perlakuan 

(Dosis ppk 

kandang 

sapi) 

Karakter yang diamati *) Daya 

hasil 

(t/ha) BTKPPT PT DT BBKPT B. 1.000 BBKPP 

0 t/ha 94.88a 10.97a 4.09a 45.80a 202.53a 2.290 a 3.272 

5 t/ha 103.37a 11.29a 4.16a 52.49b 210.70a 2.624 b 3.749 

10 t/ha 122.19b 11.88ab 4.18a 58.67bc 217.07ab 2.933 bc 4.191 

15 t/ha 125.42b 12.89bc 4.40b 62.90cd 228.82b 3.145 cd 4.493 

20 t/ha 134.92b 13.96c 4.49b 68.32d 231.71b 3.416 d 4.880 

DMRT0.05 14.07 1.17 0.136 6.50 15.66 0.32  

Keterangan: *), Angka-angka pada kolom sama diikuti oleh sama tidak berbeda nyata dengan uji DMRT0.05; 

BTKPPT (bobot tongkol kering panen per tanaman (g)); PJ (panjang tongkol (cm)); DT 

(diameter tongkol (cm)); BBKPT (bobot biji kering pipil per tanaman (g)); B1000 (bobot 1.000 

butir biji (g)) dan BBKPP (bobot biji kering pipil per plot (kg)).  
Tabel 4.7. terlihat, bahwa dosis 

pupuk kandang sapi 20 t/ha, menyebabkan 

bobot tongkol kering panen per tanaman 

lebih tinggi, tongkol lebih panjang dan 

diameter tongkol lebih besar dibanding 

dosis yang lebih rendah. Demikian pula 

untuk bobot biji kering pipil per tanaman 

dan daya hasil tertinggi diperoleh pada 

dosis 20 t/ha; sedangkan bobot 1.000 butir 

biji dan bobot biji kering pipil per 

tanaman, dosis 15 dan 20 t/ha lebih tinggi, 

dengan daya hasil 4.493 dan 4.880 ton/ha 

dibanding dosis 0, 5 dan 10 t/ha yang daya 

hasilnya 3.272, 3.749 dan 4.191 ton/ha 

 

PEMBAHASAN  

Pengaruh macam varietas terhadap 

daya hasil 

Varietas jagung merupakan 

kumpulan fenotipe yang relatif seragam 

dalam hal tinggi tanaman, letak tongkol, 

umur dan karakter lainnya dan merupakan 

superior suatu populasi dari suatu daur 

seleksi. Masing-maing varietas tanaman 

jagung memiliki daya hasil yang berbeda-

beda. Dari hasil pengujian varietas 

komposit lamuru dan sukmaraga yang 

diuji pada entisol lahan kering Kabupaten 

Lombok Utara lebih tinggi dibandingkan 

dengan populasi P4IS, Gumarang, dan 

Hibrida NK212. Kedua varietas komposit 

tersebut tersususn atas berbagai genotife, 

sehingga lebih toleran terhadap kondisis 

sub optimal seperti cekaman kekeringan 

(Mejaya et al., 2010). Cekaman 

kekeringan merupakan kondisis dimana 

tanaman sulit mendapatkan pasokan air di  

dalam sistem perakarannya. Hal ini dapat 

terjadi karena iklim wilayah setempat. 

Stress atau cekaman kekeringan dapat 
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berpengaruh pada semua aspek 

pertumbuhan dan metabolisme tanaman 

termasuk integritas membran, kandungan 

pigmen, keseimbangan osmotik, aktivitas 

fotosintesis (Bhardwaj & Yadav, 2012; 

Nio Song & Banyo, 2011), gangguan 

potensial air protoplasma (Mundre, 2002), 

gangguan pertumbuhan (Suhartono dkk., 

2008), dan reduksi diameter batang 

(Bellitz & Sams, 2007). Oleh karena itu, 

dari hasil penilitian yang dilakukan bahwa 

kedua varietas tersebut diatas memiliki 

toleransi lebih tinggi dibandingkan dengan 

varietas lain pada saat terjadi cekaman 

kekeringan. 

Dalam penelitian ini cekaman 

kekeringan terjadi pada fase vegetatif, 

pembungaan dan pengisian biji, namun 

reaksi tanaman dalam menghadapi 

cekaman kekeringan dan dampaknya 

terhadap penurunan produksi bervariasi 

tergantung jenis tanaman dan tahap-tahap 

perkembangannya dalam hal ini tanaman 

jagung paling tinggi dampaknya pada saat 

keluarnya rambut tongkol. Dari hasil 

penelitian ini varietas Sukmaraga memiliki 

potensi hasil lebih tinggi dibandingkan 

komposit lain (P4IS dan Gumarang). 

Varietas Lamuru memiliki potensi lebih 

rendah dibandingkan gumarang karena 

dalam pembentukannya ditunjukkan untuk 

lahan kering (Baltjas, 2013). Komponen 

hasil kedua varietas tersebut meliputi 

bobot tongkol kering panen, panjang 

tongkol, dan bobot 1.000 butir biji leih 

tinggi dibandingkan varietas lain yang 

diuji (Tabel 4.6). Hal ini menunjukkan, 

bahwa pada kondisi cekaman kekeringan 

kerusakan jaringan organ generatif lebih 

sedikit (Chen, et al., 2012). Komponen 

hasil sangat mendukung diperoleh hasil 

lebih tinggi terlihat dari nilai koefisien 

korelasinya tinggi, yakni lebih dari 0.700 

(Tabel 4.1). 

Daya hasil seluruh varietas yang 

diuji, menunjukkan lebih rendah dibanding 

potensi hasil masing-masing varietas. 

Potensi hasil varietas komposit yang diuji 

berkisar 7.6 – 8.5 t/ha (Balitjas, 2013) dan 

hibrida NK212, lebih dari 13 t/ha, populasi 

P4IS, 5.5 t/ha. Daya hasil yang diperoleh, 

berturut-turut untuk P4IS, Gumarang, 

Lamuru, Sukmaraga dan NK212, yaitu 

3.593, 3.382, 4.609, 4.699, 4.302 ton/ha. 

Dampak cekaman kekeringan terjadi pada 

seluruh varietas; namun karena tingkat 

toleransi antar varietas berbeda, maka daya 

hasilnya berbeda pula. Cekaman yang 

terjadi pada fase vegetatif lanjut, 

menyebabkan tanaman lebih pendek, 

terlihat dari tinggi tanaman umur 42 hari 

dan jumlah daun berkurang (Tabel 4.1) 

tidak sesuai dengan masing-masing 

deskripsi varietas. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Wijayanto et al (2014), 

Cekaman yang terjadi pada saat 

pembungaan sangat besar pengaruhnya 

terhadap daya hasil. Hal ini dapat terjadi 
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karena rambut tongkol keluar terlambat 

dan waktu pecahnya kotaksari lebih 

pendek. Pada kondisi normal, periode 

penyerbukan-pembuahan selama 6 hari; 

sedangkan kondisi stress kekeringan, 

periode penyerbukan lebih pendek, yakni 

1-2 hari. Kedua hal ini menyebabkan 

sebagian tongkol tidak berisi dan akhirnya 

hasil berkurang (Hall dan Twidwell, 

2002). Umur panen yang lebih cepat juga 

dapat menyebabkan rendahnya daya hasil. 

Umur panen antar varietas yang 

diuji, berbeda-beda; dengan populasi P4IS 

paling genjah, kemudian diikuti oleh 

varietas Gumarang, Lamuru, Sukmaraga 

dan hibrida NK212. Urutan mulai dari 

umur paling genjah hingga paling dalam 

tersebut. Hal ini sesuai dengan deskripsi, 

yaitu umur panen P4IS, 78 hari (Sudika, et 

al. (2014), Gumarang, 82 hari, Lamuru 85 

hari, Sukmaraga, 105 hari (Balitjas, 2013) 

dan NK212, 105-110 hari, namun lebih 

cepat dibandingkan dengan deskripsi 

varietas sebagai akibat adanya cekaman 

kekeringan di lahan kering. Pembungaan 

yang terlambat dan panen lebih awal; 

menunjukkan periode pengisian biji lebih 

pendek, sehingga hasil seluruh varietas 

yang diuji jauh lebih rendah dibanding 

potensi hasil.  

Pengaruh dosis pupuk kandang 

terhadap daya hasil 

Dosis pupuk kandang sapi 

berpengaruh nyata terhadap produksi 

tanaman jagung. Produksi rata-rata jagung 

pada lahan kering di university farm IPB 

Jonggol masih rendah bila dibandingkan 

dengan potensi hasil jagung hibrida (13.3 

ton/ha). Dosis pupuk 10 dan 15 t/ha lebih 

baik dibanding tanpa dipupuk dan dosis 5 

t/ha (Bara dan Chozin, 2010). Peningkatan 

dosis pupuk sampai 15 t/ha meningkatkan 

bulk density saat panen, meningkatkan 

kadar air tanah dan meningkatkan ruang 

pori. Perbedaan dosis pupuk kandang sapi 

yang diberikan pada per tanaman jagung 

menyebabkan daya hasil yang berbeda. 

Dosis pupuk kandang 20 t/ha memberikan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan dosis 

yang lebih rendah. Umur panen umumnya 

ditentukan oleh umur keluar rambut 

tongkol. Semakin lambat umur keluar 

rambut tongkol, maka panennya semakin 

lambat pula. Pada Tabel 4.8., terlihat antar 

dosis tidak menyebabkan perbedaan umur 

keluar malai, umur keluar rambut tongkol 

dan ASI (Anthesis Silking Interval). Hal 

ini menunjukkan tidak adanya perbedaan 

yang nyata antara kelima dosis pupuk 

kandang sapi yang di aplikasikan. 

Pemberian pupuk kandang sapi dengan 

dosis tertinggi 20 ton/ha, kemungkinan 

menyebabkan kemampuan tanah untuk 

memegang air lebih lama, sehingga 

kekurangan air pada saat pengisian biji 

lebih sedikit pada dosis tersebut. Hal ini 
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didukung oleh pendapat Adijaya dan Yasa 

(2014), bahwa pupuk kandang sapi dapat 

memperbaiki sifat fisik tanah antara lain  

meningkatkan kadar air tanah. Adanya 

kemampuan tanah untuk memegang air 

lebih banyak dan fase pengisian biji lebih 

lama, maka hasil akan lebih tinggi. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat 

dikemukakan sebagai hasil penelitian dan 

pembahasan, sebagai berikut: 

1. Pemberian dosis pupuk kandang sapi 

20 ton/ha berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan tanaman jagung, dengan 

pertumbuhan tinggi dan jumlah daun 

terbanyak diperoleh pada varietas P4IS 

umur 42 HST 

2. Pemberian dosis pupuk kandang sapi 

15 dan 20 ton/ha berpengaruh nyata 

terhadap hasil tanaman jagung, dengan 

daya hasil varietas tertinggi diperoleh 

pada varietas sukmaraga yitu 4.699 

ton/ha kemudian di ikuti oleh Lamuru 

4.609 ton/ha 

3. Karakter yang erat kaitannya dengan 

pertumbuhan dan daya hasil tanaman 

jagung yaitu bobot tongkol kering 

panen per tanaman, panjang tongkol, 

diameter tongkol dan berat 1.000 butir 

biji. 

 

Saran 

 Penggunaan pupuk kandang 

diperlukan untuk menambah unsur hara 

bagi tanaman serta dapat memperbaiki 

sifat fisik, kimia dan biologi tanah. 

Sehingg disarankan perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap 

penggunaan pupuk kandang dan frekuensi 

pemberian airnya.  
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