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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil beberapa varietas jagung pada sistem tanam 

jajar legowo dan sistem tanam biasa, mengetahui koefisien korelasi antar hasil dengan sifat lain yang 

diamati dan untuk mengetahui heritabilitas sifat yang diamati. Rancangan yang digunakan dalam 

penelitiaan ini adalah Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design). Perlakuan yang digunakan dalam 

percobaan ini terdiri dari dua faktor yaitu varietas tanaman jagung dan sistem tanam. Sistem tanam 

smerupakan petak utama yang terdiri atas 2 aras yaitu: S1 : Sistem tanam biasa yaitu 20 x 70 cm dan 

S2 : Sistem tanam Jajar Legowo yaitu 20 x (35  x 70 cm). Varietas merupakan anak petak yang 

terdiri atas 4 macam yaitu: V1: Varietas Bima 20, V2: Varietas NK-33, V3 : Varietas P4IS dan V4: 

Varietas Sukmaraga. Sistem tanam dan varietas tidak menunjukkan interaksi terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung. Sukmaraga memeiliki tinggi tertinggi. NK33 memiliki hasil tertinggi yaitu 

8,57 kg/plot. Sistem tanaman jajar legowo memiliki bobot terberat yaitu 7,56 kg/plot. Sifat-sifat yang 

memiliki koefisien nyata dengan hasil, yaitu bobot biji kering pipil/plot dengan sifat lainnya kecuali 

tinggi tanaman dan jumlah daun umur 14, 28, 42 dan 56 hst; sedangkan sudut daun berkorelasi 

negative nyata dengan hasil. Heritabilitas kategori tinggi dijumpai pada sifat tinggi tanaman umur 56 

hari setelah tanam, jumlah daun umur 42 dan 56 hari setelah tanam, sudut daun, umur keluar bunga 

jantan, umur keluar bunga betina, umur panen, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol 

kering panen per tanaman, bobot biji kering pipil/plot dan bobot 1000 butir biji. 

Kata kunci: varietas, sistem tanam biasa, jajar legowo. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the results of some varieties of corn on “jajar legowo” system and 

regular planting system, and also to determined the correlation coefficient between the corn yield 

whith other charhacter and to known the heritability of the observed traits. The design used in this 

research was the split plot design. The treatment used in this experiment consisted of two factors: 

varities of corn and planting system.  Planting system was the main plot consisting of two kinds: S1: 

Regular planting system was 20 x 70 cm and S2: “Jajar legowo” planting system was 20x (35x70 

cm). Variety was a sub-plot consisting of four kinds i.e V1: bima variety 20, V2: NK-33 variety, V3: 

P4IS variety and V4: sukmaraga variety. Planting systems and varieties do not show interactions with 

the growth and yield of corn crops. Sukmaraga has the highest highs. NK33 has the highest yield of 

8.57 kg / plot. Legowo row plant system has the heaviest weight of 7.56 kg / plot.Observed traits that 

have a real coefficient with the yield, grain / plot with other charachters except plant height and leaf 

number aged 14, 28, 42 and 56 hst; whereas the leaf angle correlated with the real negative results. 

High category heritability was found in plant height character 56 days after planting, leaf number age 

42 and 56 days after planting, leaf angle, age of male flower, age of female flower, harvest age, 

diameter of corncob, length of corncob, dry corncob weight of each crop, grain/plot and weight of a 

1000 seeds. 

Keywords: variety, regular planting system, jajar legowo. 
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PENDAHULUAN 

 Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis dan bernilai ekonomi, serta mempunyai 

peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat setelah beras 

juga sebagai sumber pakan (Purwanto, 2008).   

 Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi dan peluang dalam pengembangan jagung. 

Hal ini dikarenakan Provinsi NTB memiliki keadaan iklim, jenis tanah dan topografi yang 

mendukung untuk pengembangan jagung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), produksi 

jagung pada 2017 sebesar 27,95 juta ton atau meningkat 18,53% dibanding 2016 yakni 23,58 juta ton. 

Tahun 2018 diperkirakan produksi jagung nasional 30 juta ton (sasaran Kementan), atau naik 7,34%, 

selama 5 tahun terakhir (2014-2018), diperkirakan produksi jagung nasional tumbuh rata-rata 12,32% 

per tahun, capaian yang sangat tinggi di saat produksi pangan lain juga meningkat. Pertumbuhan 

produksi jagung juga diikuti dengan peningkatan pertumbuhan luas panen sejak 2014-2018 sekitar 

11,13% per tahun, serta pertumbuhan produktivitas 1,57% per tahun. 

 Usaha peningkatan produktivitas jagung tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti pemupukan, mengoptimalkan penggunaan lahan, penggunaan teknologi tanam yang tepat 

seperti pengaturan jarak tanam dan penggunaan varietas unggul. Inovasi teknologi pengaturan jarak 

tanam salah satunya adalah tanam jajar legowo. Jajar legowo adalah suatu cara tanam yang didesain 

untuk meningkatkan produktivitas tanaman melalui peningkatan populasi tanaman dan pemanfaatan 

efek tanaman pinggir, dimana penanaman dilakukan dengan merapatkan jarak tanaman dalam baris 

dan merenggangkan jarak tanaman antar legowo (Srihartanto, et al., 2013). 

 Selain pengaturan sistem tanam, penggunaan varietas sangat perlu diperhatikan untuk 

menunjang peningkatan produksi tanaman jagung. Di Indonesia, terdapat dua jenis varietas jagung 

yang digunakan yaitu jagung komposit (bersari bebas) dan hibrida (Imahidayanti, 2015).  

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan daya hasil beberapa 

varietas jagung pada sistem tanam biasa dan jajar legowo, mengetahui koefisien korelasi antar hasil 

dengan sifat lain yang diamati serta untuk mengetahui heritabilitas sifat yang diamati. 

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu panduan dalam upaya meningkatan produksi 

tanaman jagung melalui perbaikan teknik budidaya dengan menerapkan sistem tanam yang tepat. 
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Hipotesis 

Diduga antar varietas tanaman jagung memiliki pertumbuhan dan hasil yang berbeda. Diduga 

antar sistem tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Diduga Varietas 

dan sistem tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasi. 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu penelitian. 

 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 

Barat. Lahan yang digunakan adalah lahan sawah irigasi teknis setelah penanaman padi. 

Dilaksanakan dari bulan September 2017 sampai bulan Januari 2018. 

Alat dan bahan penelitian 

  Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah cangkul, sabit, ember plastik, meteran, 

kamera, spidol, besi paku, gunting, busur derajat, jangka sorong, dan alat tulis menulis. Bahan-bahan 

yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih jagung varietas Bima 20, NK 33, P4IS, 

Sukmaraga, dan pupuk Ponska, pupuk Urea, pupuk SP36, Gramoxone, Cruiser, Calaris 550 SC, 

triplek, bambu, dan tali rapia.  

Rancangan Percobaan 

  Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan dua 

faktor yaitu sistem tanam sebagai faktor utama yang terdiri dua aras: sistem tanam biasa (S1) dengan 

jarak 20 cm x 70 cm dan sistem tanam jajar legowo (S2) dengan jarak 20 cm x 35 cm x 70 cm. Faktor 

kedua yaitu varietas sebagai anak petak yang terdiri dari 4 aras yaitu varietas hibrida Bima URI 20 

(S1), NK 33 (V2), varietas komposit P4IS (V3) dan Sukmaraga (V4). 

Pelaksanaan Penelitian  

 Tahapan penelitian yaitu: 

Persiapan Lahan. Lahan yang digunakan bekas padi sawah dan tidak dilakukan pengolahan lahan. 

Sebelum tanam, lahan di semprot dengan larutan Gramoxone. Konsentrasi 50 Cc per 16 liter air  

Persiapan benih. Benih jagung sebelum di tanam terlebih dahulu dicampur dengan Cruiser 350 FS 

untuk menghindari penyakit pada benih tersebut.  

Penanaman. Penanaman dilakukan dengan cara tugal. Tiap lubang tanam diisi dua butir benih 

jagung, kemudian ditutup kembali dengan tanah.  
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Pengairan. Pengairan tidak dilakukan pada saat penanaman karna kondisi lahan dalam keadaan 

lembab. Pengairan selanjutnya dilakukan 1-2 minggu sekali pada pagi hari karna keadaan tanah 

terlalu lembab akibat hujan.  

Pemupukan. Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pupuk Urea yang diberikan dengan 

dosis 300 kg/ha dan Ponska 300 kg/ha (14 hst). Pemupukan kedua dilakukan pada saat tanaman 

berumur 42 hari setelah tanam (HST) dengan menggunakan Ponska dan Urea sebanyak 200 kg/ha.  

Pemanenan. Panen dilakukan apabila minimal 85 % tanaman setiap perlakuan telah menunjukkan 

kriteria panen. Kriteria panen pada tanaman jagung yaitu klobot telah kering dan biji sudah keras 

setidak-tidaknya tidak berbekas apabila ditekan dengan kuku.  

Penentuan tanaman sampel. Dilakukan dengan cara sistematik random sampling sebanyak 10% 

dari seluruh tanaman yang ditanam tiap plot percobaan. Kecuali umur keluar bunga jantan, umur 

keluar malai betina, umur panen, umur keluar biji jagung, bobot 1000 butir benih dan bobot biji 

kering pipil/plot.  

Sifat-sifat yang diamati. Meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, sudut daun, umur keluar bunga 

jantan, umur keluar bunga betina, umur panen, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol 

kering panen per tanaman, bobot biji kering pipil/plot dan berat biji 1000 butir. 

Analisis Data  

Tabel 3.1. Model Anova untuk Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design) 

 

Apabila perlakuan berbeda nyata maka diuji lanjut dengan uji DMRT pada α= 5%. 

 Nilai heritabilitas arti luas diperoleh dengan rumus: 

  H
2
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     –      
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  Koefisien korelasi fenotipik antar hasil dengan sifat lain diperoleh dengan rumus: 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil analisis ragam, terdapat sifat-sifat yang menunjukkan hasil signifikan (beda 

nyata) dan non signifikan (tidak berbeda nyata) antara varietas, sistem tanam dan interaksi.  

Tabel 4.1.  Hasil Analisis Ragam Tinggi Tanaman (cm), Jumlah Daun (cm) dan Sudut Daun (derajat) 

 
Keterangan : ns = non signifikan  (tidak beda nyata) pada taraf nyata 5%, s = signifikan (beda nyata) 

pada taraf 5%, PU= Petak Utama, AP = Anak Petak 

 

 Perlakuan varietas menunjukkan bahwa hampir sebagian besar sifat yang diamati berpengaruh 

nyata, kecuali pada sifat tinggi tanaman umur 28, 42, 56 hari setelah tanam dan bobot 1000 butir biji 

tidak berbeda nyata. Perlakuan sistem tanam berbeda nyata untuk sifat sudut daun dan bobot biji 

kering pipil/plot; namun untuk sifat yang lainnya tidak berbeda nyata. Tidak ada interaksi antar 

sistem tanam dengan varietas pada semua sifat yang diamati seperti yang dilihat pada Tabel 4.1 dan 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Hasil Analisis Ragam Umur Keluar Bunga Jantan (hst), Umur Keluar Bunga Betina (hst), 

Umur Panen (hst), Panjang Tongkol (cm), Diameter Tongkol (cm), Bobot Tongkol Kering 

Panen Per Tanaman (g), Bobot Biji Kering Pipil/Plot (kg), dan Bobot 1000 butir biji (g) 

  

 

 

No Sifat yang Diamati 

Sumber Keragaman 

AP PU 
PU *AP 

Varietas Sistem Tanam 

1 Tinggi tanaman umur 14 hst s ns ns 

2 Tinggi tanaman umur 28 hst ns ns ns 

3 Tinggi tanaman umur 42 hst ns ns ns 

4 Tinggi tanaman umur 56 hst ns ns ns 

5 Jumlah daun umur 14 hst s ns ns 

6 Jumlah daun umur 28 hst s ns ns 

7 Jumlah daun umur 42 hst s ns ns 

8 Jumlah daun umur 56 hst s ns ns 

9 Sudut daun s s ns 

	

No Sifat yang Diamati 

Sumber Keragaman 

AP PU 
PU*AP 

Varietas Sistem Tanam 

1 Umur keluar bunga jantan s ns ns 

2 Umur keluar bunga betina s ns ns 

3 Umur panen  s ns ns 

4 Panjang tongkol  s ns ns 

5 Diameter tongkol  s ns ns 

6 
Bobot Tongkol kering 

panen per tanaman 
s ns ns 

7 
Bobot biji kering 

pipil/Plot (Hasil) 
s s ns 

8 Bobot 1000 butir biji ns ns ns 

	



6 
 

  

Tabel 4.3  Rata-rata Tinggi Tanaman (cm) Umur 14, 28, 42 dan 56 hst pada Perlakuan Varietas  

 
  

Varietas 
Tinggi tanaman (hst) (cm) 

 14   28   42  56  

V1 34,19
b
 64,69 106,95 133.15 

V2 34,46
ab

 66,53 113,35 139.55 

V3 36,54
ab

 70,01 117,88 145.75 

V4 37,5
a
 72,39 121,48 149.55 

BNJ 5% 3,17 - - - 

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama atau tanpa huruf pada kolom yang sama 

tidak berbeda nyata dengan uji BNJ pada taraf  nyata 5%. V1 = Varietas Bima 20-URI, 

V2 = Varietas NK 33, V3 = Varietas P4IS, V4 = Varietas Sukmaraga 

 

 Tabel 4.3 menunjukkan, bahwa pada pengamatan sifat tinggi tanaman umur 14 hst varietas 

Sukmaraga (V4) memiliki tinggi tertinggi dibandingkan varietas Bima URI 20 (V1); namun sama 

dengan varietas NK 33 (V2) dan P4IS (V3). Tinggi tanaman umur 28, 42 dan 56 hst tidak 

berbedanyata pada ke empat varietas tanaman jagung. Hal ini diduga bahwa tercapainya penggunaan 

cahaya matahari secara maksimum di awal pertumbuhan oleh masing-masing tanaman. Menurut 

Sitaniapessy (1985), varietas tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman maksimum, namun pada 

awal pertumbuhan populasi tanaman berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan pengaruhnya akan 

berkurang dengan bertambahnya umur tanaman.  

 

Tabel 4.4 Rata-rata Jumlah Daun (Helai) Umur 14, 28, 42, 56 hst dan Sudut Daun (Derajat) pada 

Perlakuan Varietas  

 

Varietas 
Jumlah daun (hst) (helai) Sudut Daun 

(derajat) 14   28  42  56  

V1 3,97
ab

 7,75
a
 10,99

a
 13.81

a
 51.32

a
 

V2 3,76
b
 7,02

b
 9,87

bc
 12.31

b
 36.78

b
 

V3 4,15
a
 7,13

b
 9,35

c
 11.33

c
 41.75

b
 

V4 3,86
ab

 7,34
ab

 10,14
b
 12.45

b
 37.59

b
 

BNJ 5% 0,32 0,37 0,64 0.97 7,46 

 

 Daun mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan tanaman terutama berpengaruh dalam 

penentuan produksi. Sebab pada daun tersebut terjadi beberapa aktivitas tanaman yang sangat 

mendukung proses perkembangan tanaman. Varietas V1 memiliki jumlah daun terbanyak pada umur 

56 hst yaitu 13,81. Vareitas Bima URI 20 (V1) memiliki sudut daun paling lebar yaitu 51,32 derajat; 

sedangkan yang lainnya sama (Tabel 4.4). 
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Tabel 4.5  Rata-Rata Umur Keluar Bunga Jantan (hst), Umur Keluar Betina (hst), Umur Panen (hst), 

Panjang Tongkol (cm), Diameter Tongkol (cm), Bobot Tongkol Kering Panen Per 

Tanaman (g), Bobot Biji Kering Pipil/Plot (kg), dan Bobot 1000 Butir Biji (g) pada 

Perlakuan Varietas 

 
  

 Sifat umur keluar bunga jantan, umur keluar bunga betina dan umur panen berbeda (Tabel 

4.5) dikarenakan varietas yang digunakan berbeda. Setiap varietas yang digunakan memiliki sifat 

genetik yang berbeda, sehingga jarak keluar bunga pada setiap varietas berbeda. Pada perlakuan 

panjang tongkol dan diameter tongkol V2 memiliki panjang terpanjang dan diameter terbesar 

dibandingkan varietas lainnya, namun varietas V1, V3 dan V4 memiliki panjang dan diameter yang 

sama atau tidak beda nyata. Bobot tongkol kering panen per tanaman dan bobot biji kering pipil/plot 

V2 memiliki berat tongkol kering dan biji kering pipil yang lebih tinggi dibanding varietas lainnya. 

Bobot 1000 butir biji menunjukkan, bahwa semua varietas sama. 

 Tingginya hasil NK 33 (V2) didukung oleh komponen hasil yang lebih tinggi seperti panjang 

tongkol lebih panjang, diameter tongkol lebih besar, dan bobot bijinya lebih berat. Hal ini didukung 

oleh  penelitian Bahar et al. (1992) bahwa karakter agronomis dan komponen hasil memberikan 

konstibusi yang besar terhadap kemampuan menghasilkan biji (produktivitas) tanaman jagung. 

Adanya perbedaan bobot biji kering/plot disebabkan karena perbedaan faktor genetik antar varietas 

dan terjadi keragaman/varieasi berat pipilan per plot secara genetik. 

 Menurut Goldsworhty dan Fisher (1992) bahwa hasil biji erat kaitannya dengan berat tongkol. 

Apabila berat tongkol tinggi maka hasil biji cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila berat tongkol 

rendah maka hasilnya juga cenderung turun. Banyaknya jumlah biji yang terbentuk dipengaruhi oleh 

genetik yang berakibat kualitas dan jumlah polen saat penyerbukan, frekuensi melakukan 

penyerbukan dan kompatibilitas antar tanaman yang diserbuki. Pada saat tasel terlalu basah atau 

kering maka proses penyerbukan akan terhambat.   

 Bobot 1000 biji (Tabel 4.5), menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata dari semua 

perlakuan. Hal ini terjadi karna belum maksimalnya bobot 1000 biji pada tanaman jagung yang dapat 

diakibatkan oleh tidak sempurnanya pembentukan tongkol. 
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Tabel 4.6 Rata-rata Tinggi Tanaman (cm) Umur 14, 28, 42 dan 56 hst pada Perlakuan Sistem Tanam 

 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama atau tanpa huruf pada kolom yang sama 

tidak nyata dengan uji BNJ pada taraf nyata 5%. S1 = Sistem Tanam Biasa, S2 = Sistem 

Tanam Jajar Legowo (Jarwo). TT = Tinggi Tanaman, HST = Hari Setelah Tanam 

 

 Sistem tanam jajar legowo (S2) 20 cm x (35 cm x 70 cm) menghasilkan tinggi tanaman 

tertinggi yaitu 143,13 cm pada umur 56 hst, dan tinggi tanaman terendah  pada perlakuan jarak tanam 

biasa (S1) 20 cm x 70 cm yaitu 140,87 cm pada umur 56 hst, namun kedua sistem tanam tersebut 

dapat dikatakan memiliki tinggi yang sama (Tabel 4.6). Hal ini dikarenakan pada jarak tanam sempit 

20 cm x (35 cm x 70 cm) dan jarak tanam yang rengggang (20 cm x 70 cm) terjadi kompetisi dalam 

memperoleh air,  unsur hara dan  sinar matahari. 

 
 Tabel 4.7 menunjukkan, bahwa pada perlakuan sistem tanam jumlah daun pada semua 

varietas dari umur 14, 28, 42 dan umur 56 hst sama. Sedangkan pada perlakuan sudut daun, sistem 

tanam biasa (S1) memiliki sudut daun paling besar yaitu 44,29 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin rapat jarak tanam maka sudut daun akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin lebar jarak 

tanam maka semakin besar sudut daun jagung tersebut. Hal ini terjadi karena pada sistem tanam jajar 

legowo (20 cm x (35 cm x 70 cm)) memiliki jarak yang lebih sempit dan memiliki populasi yang 

lebih padat dibanding sistem tanam biasa (20 cm x 70 cm). 

Tabel 4.8  Rata-rata Umur Keluar Bunga Jantan (hst), Umur Keluar Betina (hst), Umur Panen (hst), 

Panjang Tongkol (cm), Diameter Tongkol (cm), Bobot Tongkol Kering Panen Per 

Tanaman (g), Bobot Biji Kering Pipil/Plot (kg), dan Bobot 1000 Butir Biji (g) pada 

Perlakuan Sistem Tanam 

Sifat yang diamati 

Sistem 

Tanam 

UKBJ 

(hst) 

UKBB 

(hst) 

UP 

(hst) 

PT 

(cm) 

DT 

(cm) 

BTKPP 

(g) 

BBKPL 

plot (kg) 

B.1000 

biji (g) 

S1 52.75 55.93 92.62 13.05 4.57 163.67 5.74
b
 283.95 

S2 54.12 56.68 93.25 12.34 4.43 147.21 7.56
a
 286.49 

BNJ 5 % - - - - - - 1371.93 - 

 
Sistem 
Tanam 

Tinggi tanaman (hst) (cm) 

14  28  42  56  

S1 35,92 68,75 112,95 140.87 

S2 35,42 68,06 116,87 143.13 

BNJ 5% - - - - 

	

Tabel 4.7  Rata-Rata Jumlah Daun (Helai) Umur 14, 28, 42, 56 Hari Setelah 

Tanam dan Sudut Daun (Derajat) pada Perlakuan Varietas  

 

Sistem 

Tanam 

Jumlah daun (HST) (helai) 
Sudut Daun 

(derajat) 14  28  42   56  

S1 3,90 7,21 9,93 12.3 44.29
a
 

S2 3,98 7,31 10,24 12.64 39.43
b
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 Tabel 4.8 menunjukkan, bahwa umur keluar bunga jantan, umur keluar bunga betina, umur 

panen, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol kering panen pertanaman dan bobot 1000 

butir biji sama pada sistem tanam biasa (S1) maupun sistem tanam jajar legowo (S2). Ini 

menunjukkan bahwa kedua sistem tanam tersebut memiliki potensi yang sama pada kondisi 

lingkungan yang sama. Pengaruh nyata sistem tanam, terlihat pada bobot biji kering pipil/plot. Sistem 

tanam jarwo memiliki bobot biji kering pipil lebih tinggi sebesar 7,56 kg/plot atau setara dengan 8, 

31 ton/ha dibanding sistem tanam biasa sebesar 5,74 kg/plot atau setara dengan 6,31 ton/ha. Oleh 

sebab itu pengaruh sistem tanam berpengaruh nyata terhadap peningkatan hasil biji kering pipil 

jagung.  

 Hasil analisis menunjukkan ada beda nyata antara sistem tanam jarwo dengan sistem tanam 

biasa terhadap bobot biji kering pipil/plot. Produksi bobot biji kering pipil/ plot lebih besar pada 

sistem tanam jarwo dibanding sistem tanam biasa, ternyata dengan populasi yang lebih banyak lebih 

mampu memberikan produksi per hektar yang lebih maksimal. Hal ini juga diperlihatkan oleh 

Maddonni et al. (2006) dimana jarak tanam yang lebih sempit mampu meningkatkan produksi per 

hektar yang lebih besar. Produksi tanaman jagung per hektar akan meningkat berbanding lurus 

dengan pertambahan populasi per hektar. Semakin tinggi populasi per hektar menyebabkan produksi 

meningkat. Pengaturan jarak tanam yang tepat untuk populasi yang besar sangat penting untuk 

mendapatkan produksi optimum. Meskipun jumlah populasi besar namun bila proses penyerapan 

unsur hara dan sinar matahari tidak terganggu pada masa pertumbuhan, maka produksi akan tetap 

besar.  
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 Analisis korelasi digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara dua peubah. Semakin 

besar koefisien korelasi, semakin erat hubungan antar sifat. Sifat-sifat yang memiliki koefisien nyata 

dengan hasil, yaitu bobot biji kering pipil/plot dengan sifat lainnya kecuali tinggi tanaman dan jumlah 

daun umur 14, 28, 42 dan 56 hst; sedangkan sudut daun berkorelasi negative nyata dengan hasil. 

Tabel 4.10 Ragam Genetik ( 2
G ), Ragam Fenotip ( 2

P ), Heritabilitas (H
2
)
 
dan Nilai Koefisien 

Keragaman Genetik (KKG) (%) Seluruh Sifat yang Diamati 

 
Keterangan: H

2
: heritabilitas arti luas, H

2
> 0,5: heritabilitas tinggi, H

2
 antara 0,2-0,5: heritabilitas 

sedang, H
2
< 0,2: heritabilitas rendah. KKG: Koefisien keragaman genotif, KKG > 20% : 

Besar, KKG 10-20%: Sedang, KKG < 10% : Kecil 

 

Tabel 4.9 Nilai Korelasi Fenotifik Antar Sifat yang Diamati dengan Daya Hasil 
 

No Sifat-Sifat Yang Diamati 
Nilai Koefisien Korelasi Dengan 

Hasil 

1 Tinggi Tanaman Umur 14 hst 0.07 ns 

2 Tinggi Tanaman Umur 28 hst 0.12 ns 

3 Tinggi Tanaman Umur 42 hst 0.22 ns 

4 Tinggi Tanaman Umur 56 hst 0.11 ns 

5 Jumlah Daun umur 14 hst -0.18 ns 

6 Jumlah Daun umur 28 hst 0.09 ns 

7 Jumlah Daun umur 42 hst 0.21 ns 

8 Jumlah Daun umur 56 hst 0.18 ns 

9 Sudut Daun (cm) -0.45 * 

10 Umur Keluar Bunga Jantan hst 0.40 * 

11 Umur Keluar Bunga Betina hst 0.36 * 

12 Umur Panen hst 0.38 * 

13 Panjang Tongkol (cm) 0.63 * 

14 Diameter Tongkol (cm) 0.49 * 

15 Bobot Tongkol Kering Panen 

Per Tanaman (g) 
0.44 * 

16 Bobot 1000 Butir Biji 0.53 * 

Keterangan: * Berkorelasi nyata dan ns berkorelasi tidak nyata 
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 Heritabilitas kategori tinggi diperoleh pada sifat tinggi tanaman umur 56 hst, jumlah daun 

umur 42 dan 56 hst, sudut daun, umur keluar bunga jantan, umur keluar bunga betina, umur panen, 

panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol kering panen per tanaman, bobot biji kering 

pipil/plot dan bobot 1000 biji. Heritabilitas kategori rendah pada sifat tinggi tanaman umur 14, 28, 42 

hst dan jumlah daun umur14 hst. Keragaman sifat-sifat tersebut sebagian besar disebabkan oleh 

keragaman genotip. Apabila dilakukan pemilihan berdasarkan hasil maka lebih mudah menentukan 

varietas yang akan dipilih didasarkan atas sifat hasil. Nilai heritabilitas yang tinggi mengindikasikan 

bahwa pengaruh faktor genetik lebih dominan disbanding faktor lingkungan terhadap sifat yang 

diamati (Ordas et al., 2012).  

 Hasil analisis terhadap sifat koefisien keragaman genetik menunjukkan, bahwa nilai KKG 

tertinggi sebesar 26,35 % terdapat pada sifat bobot biji kering pipi/plot dan nilai terendah sebesar 2,5 

% terdapat pada sifat jumlah daun umur 28 hst (Tabel 4.10). Apabila keragaman genetik luas, nilai 

heritabilitas juga luas. Nilai duga heritabilitas akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan kemajuan 

genetik karena heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik dalam menentukan kemajuan 

genetik (Eid, 2009). 

KESIMPULAN  

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem tanam dan varietas tidak menunjukkan interaksi terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung. Tinggi tanaman varietas Bima 20- URI, lebih pendek dibandingkan dengan 

Sukmaraga; namun sama dengan NK-33 dan P4IS. Varietas NK 33 memiliki bobot biji kering 

pipil tertinggi dibandingkan varietas lainnya yaitu 8,57 kg/plot atau setara dengan 9,42 ton/ha. 

Sistem tanam jajar legowo memiliki bobot biji kering pipil lebih tinggi sebesar 7,56 kg/plot 

atau setara dengan 8,31 ton/ha dibanding sistem tanam biasa sebesar 5,74 kg/ atau setara 

dengan 6,31 ton/ha. 

2. Sifat-sifat yang memiliki koefisien nyata dengan hasil, yaitu bobot biji kering pipil/plot 

dengan sifat lainnya kecuali tinggi tanaman dan jumlah daun umur 14, 28, 42 dan 56 hst; 

sedangkan sudut daun berkorelasi negative nyata dengan hasil. 

3. Heritabilitas kategori tinggi diperoleh pada sifat tinggi tanaman umur 56 hst, jumlah daun 

umur 42 dan 56 hst, sudut daun, umur keluar bunga jantan, umur keluar bunga betina, umur 

panen, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol kering panen per tanaman, bobot biji 

kering pipil/plot dan bobot 1000 biji. Heritabilitas kategori rendah pada sifat tinggi tanaman 

umur 14, 28, 42 hst dan jumlah daun umur14 hst.   
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SARAN 

 Perlu diterapkan sistem tanam jajar legowo dalam meningkatkan produksi jagung, serta perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lebih banyak sistem tanam dan varietas yang 

berbeda serta di lahan yang berbeda agar didapat data yang lebih akurat dalam hal penentuan hasil 

yang terbaik dengan menggunakan berbagai sistem tanam. 
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