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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertumbuhan dan daya hasil beberapa varietas  

kacang tanah terbaik yang ditanam pada berbagai pola tumpangsari dengan jagung.Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dilakukan di lapangan. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok ( RAK) faktorial. 

Faktor ke 1 yaitu varietas kacang tanah dan faktor ke 2 yaitu pola tanam tumpangsari. Faktor ke 1 

terdiri dari 5 aras yaitu varietas Singa, Lokal Bima, varietas Pelanduk, varietas Bison, dan varietas 

Biawak. Faktor ke 2 terdiri dari T1 yaitu kacang tanah ditanam diantara barisan jagung,  T2 yaitu 

kacang tanah ditanam pada semua hamparan di bawah tegakan jagung, T3 yaitu kacang tanah 

monokultur. Setiap faktor dikombinasikan sehingga diperoleh 15 kombinasi perlakuan dan setiap 

kombinasi diulang 3 kali.Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Sidik Ragam 

pada taraf Nyata 5% dan bila ada beda nyata diuji dengan Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5 

%.Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwaInteraksi varietas dan pola tumpangsari  berpengaruh secara nyata terhadap tinggi tanaman 

umur 30 hst, umur 60 hst dan umur 90 hst, berat  kering polong persampel, dan jumlah polong 

pertanaman. Penanman kultivar Lokal Bima dengan pola tumpangsari ditanam di antara barisan 

jagung cenderung menghasilkan berat kering polong terberat yaitu 2500 g per plot.Varietas 

berpengaruh nyata pada tinggi tanaman umur 90 hst, jumlah cabang umur 90 hst dan berat kering 

polong per sampel. Varietas Biawak cenderung menghasilkan berat kering polong terberat yaitu 

2.640 g per plot pada penanaman tumpangsari dengan jagung. Pola tumpangsari berpengaruh 

nyata pada jumlah daun umur 30 hst, jumlah cabang umur 60 hst, berat kering polong per sampel 

dan jumlah polong per tanaman. Pola tumpangsari ditanam di antara barisan jagung (T1) 

cenderung menghasilkan berat kering polong terberat yaitu 2.430 g per plot. 

 

Kata Kunci:Daya hasil,Tumpangsari,Varietas kacang tanah 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to determine the the growth and yield some of the best peanut varieties 

grown on several multiple crooping model with corn. The method used in this study was an 

experimental method that was done in the field. The study was conductd using a randomized method 

completely block design (RCBD) factorial. The first factor was peanut varieties and second factor was 

multiple cropping model. Factor 1 consists of five levels, was cultivars Singa, cultivar Lokal 

Bima,cultivar  pelanduk, cultivar Bison, cultivar Biawak. Factor 2 consisted of T1 was peanut are 

planted beteen rows of corn, T2 was peanuts grown between whole area under the standing corn, T3 

was peanut monoculture. Each factor was combined in order to obtain 15 treatmen combinations and 

each combination was repeated three times. Data were analyzed using ANOVA 5 % significance level 

and ifthere was significant difference and tested by honestly significant difference (HSD)  at 5 

%.Based on  the result of the research that as been conducted, it can be concluded that the interaction 

of varieties and intercropping patterns significantly affect plant height 60 after days planting, and 

aged 90 days after planting, the number of branches the age of 90 days after planting and dry weight 

of pods per sample. Planting cultivars Local Bima  with intercropping patterns planted between rows 
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of corn tends to produce dry weight was 2,500 g toughest pods per plot. Varieties real effect on plant 

height age of 90 after days planting, the number pf braches the age of 90 days after planting and dry 

weight of pods per sample. Lizard varieties tend to produce pods dry weight of the heaviest was 2,640 

g per plot on planting crops such as corn. Intercropping pattern real effect on the number of leaf age 

og 30 days after planting, the number of braches the age of 60 days after planting, dry weight of pods 

per sample and the number of pods per plant. Intercropping patterns planted between rows of corn 

leads to produce dry weight was 2,430 g toughest pods per plot.  

Keywords : power yield, multiple cropping,  cultivars peanut  

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) 

secara ekonomi merupakan tanaman kacang-

kacangan yang menduduki urutan kedua 

setelah kedelai, sehingga berpotensi untuk 

dikembangkan karena memiliki nilai ekonomi 

tinggi dan peluang pasar dalam negeri yang 

cukup besar. Biji kacang tanah dapat 

digunakan langsung untuk pangan dalam 

bentuk sayur, digoreng atau direbus dan 

sebagai bahan baku industri misalnya keju, 

sabun dan minyak serta brangkasannya untuk 

pakan ternak dan pupuk (Marzuki, 2007). 

Kebutuhan kacang tanah semakin 

meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk. Produksi kacang tanah di 

Nusa Tenggara Barat yaitu dari 38.890 ton biji 

kering pada tahun 2012 dan menjadi 41.889 

ton biji kering pada tahun 2013 (BPS NTB, 

2013). Hasil ini belum mencukupi untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan kacang 

tanah, sehingga mengakibatkan meningkatnya 

volume impor kacang tanah. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan upaya peningkatan produksi 

kacang tanah untuk mengurangi 

ketergantungan akan impor. Namun terkadang 

untuk merealisasikan hal tersebut sering 

terbentur beberapa persoalan, diantaranya  

masalah lahan yang kurang tersedia, dan disisi 

lain padahal petani membutuhkan beberapa 

jenis tanaman untuk dikonsumsi. Salah satu 

terobosan terbaru adalah dengan teknik 

budidaya tumpangsari. 

Untuk dapat melaksanakan pola tanam 

tumpangsari secara baik perlu diperhatikan 

beberapa faktor lingkungan  di antaranya 

ketersediaan air, kesuburan tanah, sinar 

matahari dan hama penyakit. Penentuan jenis 

tanaman yang akan ditumpangsarikan dan saat 

penanaman sebaiknya dipilih tanaman yang 

serasi, sesuai dengan kondisi lingkungan, 

sehingga dapat diperoleh pertumbuhan dan 

produksi yang maksimal. 

Dua tanaman atau lebih harus 

memiliki keserasian dalam pemenuhan 

kebutuhan air, cahaya dan hara, bahkan hama 

dan penyakitpun perlu dipertimbangkan oleh 
petani. Oleh karena itu  pola tanam 

tumpangsari dirancang untuk menghindari 

terjadinya kompetisi perolehan air, cahaya dan 

hara bagi tanaman-tanaman yang 

ditumpangsarikan dan atau memanfaatkan air 

yang terbuang. 

Tumpangsari adalah suatubentuk pertanaman 

campuran (Multi cropping) berupa pelibatan 

dua jenis atau lebih tanaman pada suatu areal 

lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau 

agak bersamaan. Penanaman dengan cara ini 

bisa dilakukan pada dua atau lebih jenis 

tanaman yang relatif seumur, misalnya jagung 

dan kacang tanah atau bisa juga pada beberapa 

jenis tanaman yang umurnya berbeda-beda. 

Sistem tanam tumpangsari mempunyai banyak 

keuntungan yang tidak dimiliki pada pola 

tanam monokultur. Beberapa keuntungan pada 

pola tumpangsari antara lain: 1) akan terjadi 

peningkatan efisiensi (tenaga kerja, 

pemanfaatan lahan maupun penyerapan sinar 

matahari), 2) populasi tanaman dapat diatur 

sesuai yang dikehendaki, 3) dalam satu areal 

diperoleh produksi lebih dari satu komoditas, 

4) tetap mempunyai peluang mendapatkan 

hasil manakala satu jenis tanaman yang 

diusahakan gagal dan 5) kombinasi beberapa 

jenis tanaman dapat menciptakan beberapa 

jenis tanaman dapat menciptakan stabilitas 

biologis sehingga dapat menekan serangan 

hama dan penyakit serta mempertahankan 

kelestarian sumber daya lahan dalam hal ini 

kesuburan tanah (Warsana, 2009 dan Marzuki, 

2005). 

Pada awalnya, tumpangsari 

merupakan pola tanam yang banyak di 

gunakan oleh petani-petani yang melakukan 

usaha tani guna mencukupi kebutuhan sendiri 

dan keluarga (subsisten). Resiko kegagalan 

yang tinggi dalam usaha pertanian membuat 

petani menanam lebih dari satu jenis tanaman 

sehingga ketika terjadi kegagalan panen satu 

komoditas yang lain. Tumpangsari sudah 
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banyak diterapkan petani baik semikomersial 

maupun komersial dan juga diterapkan pada 

lahan-lahan yang subur yang memang optimal 

untuk pertumbuhan dan perkembangan 

berbagai macam tanaman.Pola penanaman 

tumpangsari dapat memaksimalkan lahan 

dibandingkan pola monokultur karena hasil 

panen pada lahan tidak luas bisa beberapa kali 

dengan usia panen dan jenis tanaman berbeda, 

petani mendapat hasil jual yang saling 

menguntungkan atau menggantikan dari tiap 

jenis tanaman berbeda dan resiko kerugian 

dapat ditekan karena terbagi pada setiap 

tanaman. Penggunaan pupuk majemuk dalam 

tumpangsari lebih menguntungkan karena 

lebih murah dibandingkan dengan pupuk 

tunggal dan  pemakaiannya sekali. 

Tumpangsari bisamenghemat biaya 

pengolahan lahan serta meningkatkan hasil 

panen hingga berlipat ganda.Teknik ini pada 

dasarnya tidak jauh berbeda dengan 

pengolahan lahan biasa. 
Jagung ( Zea mays L.) dengan kacang 

tanah merupakan dua jenis tanaman yang 

sesuai untuk ditumpangsarikan, sehingga dapat 

diperoleh produksi yang maksimal. Akan 

tetapi adanya perbedaan tinggi pada kedua 

tanaman tersebut, maka akan terjadi naungan 

terhadap kacang tanah yang dapat 

menyebabkan penghambat pertumbuhan dan 

penurunan produksi.Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 

pemilihan berbagai varietas kacang tanahyang 

diantaranya, varietas Singa, varietas Lokal 

Bima, varietas Biawak, Pelanduk, Bison dan 

lain-lain yang memiliki kemampuan toleransi 

terhadap naungan. Selain perbedaan 

kemampuan varietas untuk tumbuh di bawah 

tegakan jagung, pola tumpangsari juga 

berpengaruh terhadap toleransi tanaman 

kacang tanah yang ditanam di bawah tegakan 

jagung. Pola tumpangsari yng di maksud dapat 

berupa penanaman kacang tanah diantara 

barisan jagung, kacang tanah  ditanam pada 

semua hamparan di bawah tegakan jagung atau 
penanaman kacang tanah secara 

monokultur.  
Berdasarkan uraian diatas maka telah 

dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

mengetahui pertumbuhan dan daya hasil 

beberapa varietas kacang tanah terbaik yang 

ditanam pada berbagai pola tumpangsari 

dengan jagung. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimental yang dilakukan 

di lapangan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan Data hasil pengamatan 

dianalisis dengan menggunakan Sidik Ragam 

pada taraf Nyata 5% dan bila ada beda nyata 

diuji dengan Beda Nyata jujur (BNJ) pada 

taraf 5 %. 

Pelaksanaan Percobaan 

Pelaksanaan percobaan meliputi kegiatan-

kegiatan berikut: 

Sebelum penanaman dilakukan 

pengolahan lahan dengan menggunakan 

cangkul, dengan tujuan agar tanah menjadi 

rata.Luas bedengan setiap ulangan berukuran 

2,5 meter  x 3  meter, dengan jarak antar 

bedengan dalam baris 30 cm dan antar baris 20 

cm. Bedengan dibuat sejumlah 45 bedengan 

sebagai blok. 
Benih yang digunakan dalam percobaan 

adalah 5 varietas kacang tanah (Singa, Lokal 

Bima, Pelanduk, Bison, Biawak), benih jagung 

BISI II, yang merupakan hasil koleksi Bapak 

Prof. Dr. Ir. A. Farid Hemon, M.Sc. 

Penanaman: Penanaman kacang 

tanah dan jagung dilakukan secara tugal 

dengan 1 benih setiap lubang dengan jarak 

tanam 20 cm x 40 cm dan jagung 

75cmx25cm. 
 

Tahapan Pemeliharaan 

Penyiangan dilakukan dengan cara 

manual yaitu dengan mencabut gulma-gulma 

yang tumbuh di sekitar tanaman dan potong 

mengunakan sabit, dilakukan pada saat umur 

tanaman 25 hari setelah tanam (hst) dan 

seterusnya sesuai keadaan di lapangan. 
. 

Pembubunan yaitu penambahan atau 

menutup bagian pangkal batang, tujuan dari 

pembumbunan yaitu untuk menutupi ginifor 

yang tumbuh di atas tanah.Pembubunan 

dilakukan bersamaan pada saat melakukan 

penyiangan pada umur tanaman 25 hst.. 

Penyiraman dilakukan dengan 

memanfaatkan air hujan 

Pemupukan diberikan pada awal 

tanam mengunakan Ponska dengan dosis 150 g 

per plot, pemberian pupuk dilakukan dengan 

cara menyebar keseluruh tanah yang akan 
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ditanam secara tumpangsari yaitu kacang 

tanah dan jagung dan  kacang tanah 5,6 g 

sebagai pembanding 

Pengendalian hama dilakukan dengan 

memberikan Furadan 3G sebanyak 1 sendok 

teh pada setiap lubang tanam untuk menjaga 

benih tidak dimakan oleh semut pada saat 

penanaman berlangsung dan penyemprotan 

pestisida untuk mengendalikan hama belalang 

dan ulat pada saat tanaman berumur 29 hst 

dengan menggunakan Curacron 1 cc/L dan 

Dithane untuk mengendalikan fungisida. 
Panen kacang tanah dilakukan dengan 

kriteria 75 % dari daun-daun tanaman 

menguning dan polong sudah tua.Tanda-tanda 

polong siap panen adalah berwarna coklat dan 

keras, bila dibuka biji telah berisi penuh dan 

kulit bijinya tipis (Marzuki, 2007). 

Parameter Yang Diamati 

Pengamatan dilakukan terhadap 

tanaman yang dipilih sebagai obyek 

pengamatan sebanyak tujuh belas tanaman per 

perlakuan.Pengamatan dilakukan pada tinggi 

tanaman (cm), jumlah cabang, jumlah daun 

(helai): jumlah polong per tanaman, berat 

kering polong per sampel, berat kering polong 

per plot. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan menggunakan Sidik Ragam pada taraf 

Nyata 5% dan bila ada beda nyata diuji dengan 

Beda Nyata jujur (BNJ) pada taraf 5 %. 

Tumpangsari 

Tumpangsari merupakan salah satu 

bentuk program intensifikasi pertanian 

alternatif yang tepat untuk melipat gandakan 

hasil pertanian.Faktor utama yang menentukan 

produksi tanaman dalam sistem tumpangsari 

adalah pemilihan varietas. Sumarno dan 

Hartono (1983) menyatakan bahwa secara 

umum varietas yang bermutu tinggi memiliki 

kelebihan dibandingkan varietas bermutu 

rendah baik terhadap sifat pertumbuhan 

maupun terhadap sifat produksinya.Varietas 

bermutu baik ditentukan oleh faktor-faktor 

genetik, fisik, dan fisiologis yang baik 

pula.Dalam sistem tumpangsari waktu tanam 

juga mempunyai peranan yang penting 

terutama pada tanaman yang peka terhadap 

naungan. 

 

Varietas kacang tanah 

Menurut Kasno et al. (1993) Varietas 

atau Kultifar adalah sekelompok tanamanyang 

mempunyai ciri has yang seragam dan setabil 

serta mengandung perbedaan yang jelas dari 

varietas lain. Varietas kacang tanah pada 

umumnya berupa varietas murni yang berasal 

dari galur homosigot yang homogen. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Berdasarkan Tabel 4.1. ditemukan 

adanya interaksi antara perlakuan varietas dan 

perlakuan pola tumpangsari yang berbeda nyata 

pada parameter tinggi tanaman umur 90 hst, 

jumlah daun umur 60 hst, berat kering polong 

per sampel dan jumlah polong per sampel, 

sedangkan parameter lainnya tidak berbeda 

nyata.  Perlakuan varietas pada parameter tinggi 

tanaman umur 90 hst menunjukkan beda nyata, 

sedangkan parameter tinggi tanaman lainnya 

tidak berbeda nyata. Kemudian menunjukkan 

beda nyata pada parameter jumlah cabang umur 

90 hst dan pada berat kering polong per sampel 

sedangkan parameter lainnya tidak berbeda 

nyata. Selanjutnya pada perlakuan pola 

tumpangsari parameter tinggi tanaman umur 30 

hst, 60 hst dan 90 hst tidak berbeda nyata . Pada 

parameter jumlah daun umur 30 hst 

menunjukkan beda nyata dan parameter jumlah 

daun umur 60 hst dan 90 hst tidak berbeda 

nyata. Parameter jumlah cabang hanya 

menunjukkn beda nyata pada umur 90 hst, dan 

parameter lainnya tidak berbedanyata. 
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Keterangan : v: varietas, t : pola tanam tumpangsari, v*t interaksi antara varietas 

 dan pola tanam, S : signifikan, NS : non signifikan 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Ragam Pertumbuhan dan Daya Hasil Beberapa 

Varietas Kacang Tanah Pada Berbagai Pola Tanam Tumpangsari 

No Parameter 
Perlakuan 

v t v*t 

1 Tinggi tanaman umur 30 hst NS NS NS 

2 Tinggi tanaman umur 60 hst NS NS NS 

3 Tinggi tanaman umur 90 hst S NS S 

4 Jumlah daun umur 30 hst NS S NS 

5 Jumlah daun umur 60 hst NS NS S 

6 Jumlah daun umur 90 hst NS NS NS 

7 Jumlah cabang umur 30 hst NS NS NS 

8 Jumlah cabang umur 60  hst NS S NS 

9 Jumlah cabang umur 90 hst S NS NS 

10 Berat kering polong tanaman per plot NS NS NS 

11 Berat kering polong tanaman per sampel  S S S 

12 Jumlah polong tanaman NS S S 
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Tabel 2. Hasil Pengamatan Pengaruh Varietas, Pola Tumpangsari, Interaksi Varietas dan Pola Tumpangsari terhadap Beberapa 

Parameter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERLAKUAN 

TINGGI TANAMAN 

(cm) JUMLAH DAUN JUMLAH CABANG 
BKP/SAMPEL 

(g) 

BKP/PLOT 

(g) 

JP/TANAMAN 

(polong) 
v*t 30 hst 60 hst 90 hst 30 hst 60 hst 90 hst 30 hst 60 hst 90 hst 

Varietas (V) 

         
   

V1 25,1 60,4 79,5b 22,4 50,7 62,4 4,6 5,8 6,9a 15,5a 470 11,4 

V2 27,1 59,5 77,7ab 25,4 57,3 116,5 4,8 6,9 7,3ab 19,4b 990 12,4 

V3 26,8 64,8 77,5ab 26,8 54,7 61,9 4,9 6,6 8,4b 16,8ab 800 14,2 

V4 26,9 63,9 76,4a 23,9 57,5 62,5 4,2 6,5 8,1ab 15,1a 900 13,9 

V5 26,3 23,9 80,2b 23,9 61,3 62,7 4,8 6,9 8,2ab 14,7a 2.640 13,9 

             BNJ      3,00              1,11          3,66     

PolaTumpangsari (T)                       

T1 27,2 63,2 78,1 22,2a 52,8 95,3 4,7 6,1a 7,7 15,2a 2.430 12,2a 

T2 26,6 62,9 78,9 25,1b 55,3 62,9 5,0 6,9b 7,9 15,0a 2.180 11,9a 

T3 25,5 60,5 78,5 25,6c 56,3 61,4 4,9 6,7ab 7,8 18,8b 1.100 15,4b 

BNJ           0,30          0,75             2,41             2,15 

Kombinasi 

V*T                         

V1T1 25,5 60,3 81,4bc 22,9 50,9ab 61,7 4,5 5,5 7,2 13,8a 118,9 10,4a 

V2T1 26,9 60,4 78,3abc 21,9 50,4ab 65,8 4,6 6,6 6,8 13,2a 2.500 9,6a 

V3T1 22,9 57,4 78,9abc 22,1 50,7ab 59,6 4,6 5,5 7,1 19,6ab 940 14,1ab 

V4T1 28,8 62,5 77,3abc 23,3 51,2ab 228,6 4,7 5,9 6,9 16,1a 510 8,9a 

V5T1 27,6 69,2 77,3abc 26,3 56,4ab 59,1 4,9 7,4 7,1 15,5a 1.628 9,8a 

V1T2 24,9 56,7 78,5abc 26,6 64,3b 61,7 4,8 7,3 7,7 26,6b 990 18,4b 

V2T2 27,6 66,8 75,3ab 24,2 45,4a 62,6 4,9 5,9 7,7 15,5a 600 12,4a 

V3T2 25,4 66,7 81,4bc 29,6 60,5ab 61,7 4,9 6,6 9,7 16,9a 610 14,7ab 

V4T2 27,5 60,9 75,9ab 24,5 58,0ab 61,3 4,9 7,2 7,5 17,1a 1.600 15,4ab 

V5T2 26,2 64,9 73,9a 20,1 58,7ab 61,4 4,5 6,8 7,8 14,4a 960 15,8ab 

V1T3 26,9 63,2 74,5a 23,4 54,3ab 62,9 4,9 6,2 7,9 15,8a 560 12,1ab 

V2T3 27,4 64,5 80,8bc 28,2 59,6ab 63,1 4,9 6,3 8,6 15,1a 1.080 13,9ab 

V3T3 28,9 62,6 82,7c 20,8 58,1ab 61,9 4,7 6,1 8,5 15,1a 270 13,1ab 

V4T3 26,0 58,3 79,2abc 24,2 54,8ab 64,9 4,7 7,4 8,1 13,7a 771 13,7ab 

V5T3 24,7 63,1 78,5abc 26,6 48,6ab 61,1 4,9 6,9 0,9 15,4a 940 14,8ab 

                          

BNJ         6,61    18,70                   8,05            7,20 

Keterangan : V =Varietas, T=Pola Tumpangsari, BKP/SAMPEL=Berat Kering Polong/sampel, BKP/PLOT=Berat Kering 

Polong/plot, JP/TANAMAN=Jumlah Polong Tanaman  
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Berdasarkan Tabel 2 pada perlakuan 

varietas dengan parameter tinggi tanaman 30 hst 

bahwa varietas lokal Bima (V2) memiliki nilai 

tertinggi yaitu 27,1 cm dan varietas Singa (V1) 

menunjukkan nilai terendah yaitu 25,1 cm dan 

varietas lainnya memiliki nilai rata-rata yang 

sama yaitu 26 cm, parameter jumlah daun 30 

hst, varietas pelanduk (V3) memiliki daun 

terbanyak yaitu 26,8 helai dan varietas Singa 

(V1) memiliki daun paling sedikit yaitu 22,4 

helai karena adanya persaingan untuk 

memperoleh sinar matahari yang memiliki arti 

penting bagi keberlanjutan pertumbuhan 

tanaman. Berkurangnya radiasi yang diterima 

organ daun berdampak pada berkurangnya 

fotosintat, dan varietas Bison (V4), Biawak (V5) 

memiliki jumlah daun yang sama yaitu 23,9 

helai dan lokal bima memiliki jumlah daun 25,4 

helai. Pada parameter jumlah cabang umur 30 

hst, semua varietas rata-rata memiliki jumlah 

cabang yang sama yaitu 4 jumlah cabang , 

varietas pelanduk (V3) memiliki jumlah cabang 

tertinggi yaitu 4,9.dan yang paling sedikit yaitu 

varietas Bison (V4) dengan nilai 4,2. Parameter 

tinggi tanaman 60 hst varietas pelanduk (V3) 

memiliki nilai tertinggi yaitu 64,8 cm dan nilai 

terendah diperoleh varietas Biawak (V5) yaitu 

23,9 cm. Pada parameter jumlah daun 60 hst 

varietas Biawak (V5) memiliki jumlah daun 

terbanyak yaitu 61,3 helai dan terendah yaitu 

varietas singa (V1) dengan nilai 50,7 helai. 

Sedangkan jumlah cabang 60 hst varietas Lokal 

Bima (V2), Pelanduk (V3) Bison (V4), Biawak 

(V5)  memiliki nilai rata-rata yang sama yaitu 6 

jumlah cabang dan Singa memiliki jumlah 

cabang paling sedikit yaitu 5,8 jumlah cabang. 

Parameter tinggi tanaman umur 90 hst 

menunjukan beda nyata dari semua parameter 

tinggi tanaman varietas Biawak (V5) memiliki 

nilai tertinggi yaitu 80,2 cm dan berbeda dengan 

varietas Bison (V4) yang memiliki nilai terendah 

yaitu 76,4 cm. varietas lokal Bima dan varietas 

pelanduk rata-rata memiliki tinggi yang sama 

yaitu 77 cm, dan varietas singa (V1) dengan 

tinggi 79,5 cm.  Pada parameter jumlah daun 

umur 90 hst varietas Pelanduk (V3) memiliki 

jumlah daun tertinggi yaitu 8,9 helai, varietas 

Biawak (V5) memiliki perbedaan nyata dengan 

varietas Singa (V1), dan Lokal Bima memiliki 

jumlah daun terendah yaitu 7,3 helai daun. Tabel 

2 berdasarkan hasil analisis ragam pada 

perlakuan varietas dan perlakuan tumpangsari 

varietas Singa (V1) menunjukkan  berat kering 

polong per sampel tertinggi yakni sebesar 26,6 

kg (T2). Menurut Haryadi (l998), berat kering 

suatu tanaman ditentukan oleh optimalnya 

fotosintesis, apabila hasil fotosintesis yang 

ditimbun menurun, maka berat kering juga 

menurun karena berat kering dipengaruhi oleh 

timbunan karbohidrat di dalam tubuh tanaman, 

sedangkan berat kering polong per sampel 

terendah yaitu diperoleh varietas Lokal Bima 

yakni 13,2 g pada perlakuan tumpangsari T1 dan 

kombinasi varietas Singa (V1) dengan pola 

tumpangsari T3, varietas Lokal Bima (V2) 

dengan pola tumpangsari T3, varietas Pelanduk 

(V3) dengan pola tumpangsri T3, varietas 

Biawak (V5) dengan pola tumpangsari T3 rata-

rata memiliki berat kering polong yang sama 

yakni 15 g kemudian pada pola tumpangsari T2, 

pada berat kering polong per plot varietas 

Biawak (V5) memiliki berat tertinggi yakni 

2.640 g dan varietas Singa (V1) memiliki nilai 

terendah yaitu 470 g. Pada jumlah polong 

tanaman varietas Pelanduk memiliki jumlah 

polong tertinggi yaitu 14,2 g dan diikuti oleh 

varietas Bison (V4) dan Biawak (V5) yaitu 13,9 

g dengan jumlah polong yang sama.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

Tabel 2. pada perlakuan pola tumpangsari 

parameter tinggi tanaman umur 30 hst, 

berpengaruh pada perlakuan pola tumpangsari 

T1(27,2), kemudian parameter jumlah daun 

umur 30 hst berpengaruh nyata pada pola 

tumpangsari T3 (25,6) yang berbeda dengan 

pola tumpangsari T1 (22,3) dan jumlah cabang 

umur 30 hst berpengaruh pada pola tumpangsari 

T2 (5,0). Pada parameter tinggi tanaman 60 hst 

pola tumpangsari T1 berpengaruh (63,2) dari 

pola tumpnagari T2 (62,9) dan pola tumpangsari 

T3 (60,5). Jumlah daun umur 60 hst berpengaruh 

pada pola tumpangsari T3 (56,3) dan jumlah 

cabang pola tumpangsari berpengaruh nyata 

pada T2 (6,9) dan berbeda nyata dengan pola 

tumpangsari T1 (6,1). Parameter selanjutnya 

yaitu tinggi tanaman umur 90 hst perlakuan pola 

tumpangsari memiliki pengaruh yang sama pada 

pola tanam tumpangsari  T1, T2, T3 (73). 
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Perlakuan pola tumpangsari pada parameter 

jumlah daun umur 90 hst berpengaruh pada pola 

tanam tumpangsari T1 (95,3) dan pola tanam 

tumpangsari T2 (62,9). Perlakuan tumpangsari 

pada parameter jumlah cabang 90 hst rata-rata 

memiliki pengaruh yang sama pada pola tanam 

tumpangsari T2 (6,9), pola tanam tumpangsari 

T3 (6,7) dan pola tanam tumpangsari T1 (6,1). 

Hasil pengamatan pada parameter berat kering 

polong per sampel berpengaruh nyata pada pola 

tanam tumpangsari T3 (18,8) berbeda dengan 

pola tumpangsari T2 dan T1 dengan nilai rata-

rata sama ( 15), selanjutnya parameter berat 

kering per plot memiliki pengaruh pada pola 

tanam tumpangsari T1 (15,2) dan sedikit 

berbeda dengan pola tanam tumpangsari T2. 

Tabel 2 pada kombinasi perlakuan 

varietas dan perlakuan pola tumpangsari pada 

parameter tinggi tanaman umur 30 hst varietas 

Pelanduk (V3) dengan pola  tumpangsari  T3 

dan varietas Bison (V4) dengan pola 

tumpangsari T1 rata-rata memiliki nilai tertinggi 

yaitu 28 cm, dan varietas Biawak (V5) dengan 

pola tumpangsari T1 dengan varietas Lokal 

Bima dengan pola tumpangsari T2 memiliki 

tinggi tanaman yang sama yakni 27,6 cm dan 

rata-rata memiliki tinggi tanaman yang sama 

pada varietas Bison dengan pola tumpangsari T2 

(27,5) dan Lokal Bima (V2) dengan pola 

tumpangsari T3 (27,4), dan tinggi tanaman yang 

terendah diperoleh varietas Pelanduk (V3) 

dengan pola tumpangsari T1(22,1). Pada jumlah 

daun umur 30 hst varietas yang memiliki jumlah 

daun tertinggi yakni varietas Singa (V3) dengan 

pola tumpangsari T2 yaitu 29,6 helai, dan yang 

memiliki jumlah daun paling sedikit yaitu 

varietas Biawak (V5) dengan pola tumpangsari  

T2 yakni 20,1 helai. Parameter jumlah cabang 

rata-rata memiliki nilai yang sama terhadap 

semua perlakuan varietas dan pola tumpangsari 

yakni 4 jumlah cabang. Parameter tinggi 

tanaman umur 60 hst varietas Biawak (V5) 

dengan pola tumpangsari T1 memiliki nilai 

tertinggi yaitu 69,2 cm dan varietas Lokal Bima 

dengan pola tumpangsari T2 rata-rata memiliki 

nilai yang sama dengan varietas Pelanduk 

dengan pola tumpangsari T2 yakni 66 cm. dan 

tinggi tanaman yang memiliki nilai terendah 

yaitu varietas Singa (V1) dengan pola 

tumpangsari T2 yaitu 56,7 cm. Jumlah daun 

umur 60 hst, varietas Singa (V1) memiliki 

jumlah daun terbanyak yaitu 64,3 helai dengan 

pola tumpangsari T2 dan berbeda dengan 

varietas lokal Bima (V2) memiliki jumlah daun 

terendah yaitu 45,4 helai. Jumlah cabang umur 

60 hst varietas Bison (V4) dan Biawak (V5) 

memiliki jumlah cabang yang paling tinggi yaitu 

7,4 jumlah cabang. Parameter tinggi tanaman 

umur 90 hst varietas  Pelanduk (V3) dengan pola 

tumpangsari T3 memiliki tinggi tanaman 

tertinggi dengan nilai  82,7 cm berbeda dengan 

varietas Biawak (V5) dengan pola tumpangsari 

T2 memiliki tinggi tanaman terendah yakni 73,9 

cm, dan jumlah daun terbanyak diperoleh 

varietas Bison (V4) dengan pola tumpangsari T1 

yaitu 228,6 helai dan jumlah daun terendah yaitu 

varietas pelanduk (V3) dengan pola tumpangsari 

T1 yaitu 59,1 helai, kemudian jumlah cabang 

umur 90 hst terbanyak diperoleh Lokal Bima 

(V2) dengan pola tumpangsari T3, karena 

varietas Lokal bima merupakan varietas lokal 

yang mempunyai bentuk morfologi yang lebih 

tinggi. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis ragam pada parameter berat kering 

polong per sampel varietas Singa (V1) memiliki 

berat polong tertinggi yakni 26,6 g dengan pola 

tumpangsari T2 dan memiliki perbedaan dengan 

varietas  Lokal Bima yang memiliki berat 

terendah yakni 13,2 g. Parameter berat kering 

per plot Lokal Bima (V2) memiliki  berat polong 

tertinggi yakni 2.500  g dengan pola 

tumpangsari T1,dan diikuti oleh varietas Biawak 

(V5) yakni 1.628 g, dan varietas Bison (V4) 

dengan berat 1.600 g. dan varietas yang 

memiliki berat polong terendah yaitu varietas 

Singa (V1) dengan pola tumpangsari T1 yaitu 

118,9 g. Pada parameter jumlah polong per 

tanaman varietas Singa (V1) memiliki jumlah 

polong tertinggi yaitu 18,4 buah  dan varietas 

yang memiliki jumlah polong terendah yaitu 

varietas Bison (V2) dengan pola tumpangsari T1  

yaitu 9,6 buah. 

4.2. Pembahasan 

Salah satu aspek penting yang perlu 

diperhatikan dalam tanaman yang berhubungan 

dengan hasil adalah komponen pertumbuhan 

tanaman dengan mengukur tinggi tanaman 
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(Gardner. Pearce, Michell. 1991). Dari hasil 

pengamatan dan analisis ragam (Tabel 1) 

terhadap tinggi tanaman kacang tanah (Arachis 

hypogaea L) tidak terdapat interaksi dan tidak 

berpengaruh nyata antara perlakuan varietas dan 

pola tumpangsari terhadap parameter tinggi 

tanaman 30 hst, dan jumlah cabang 30 hst. Pada 

umur 30 hst karena masih awal pertumbuhan, 

persaingan antara tanaman dalam penyerapan 

unsur hara dan cahaya belum terjadi. Menurut 

Gardner et al (1991), unsur hara, air dan cahaya 

sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman 

yang dialokasikan dalam bentuk bahan kering 

selama fase pertumbuhan, kemudian pada akhir 

fase vegetatif akan terjadi penimbunan hasil 

fotosintesis pada organ-organ tanaman seperti 

batang, buah, dan biji. Hal tersebut 

mengindikasikan bertambahnya penetrasi radiasi 

surya ke daun kacang tanah. Pada perlakuan 

pola tumpangsari dilihat pada Tabel 1 bahwa 

parameter jumlah daun 30 hst  berbeda nyata 

karena adanya pemanjangan ruas akibat adanya 

gejala penaungan antar tanaman. Tabel 4.2 dapat 

dilihat pada parameter tinggi tanaman 30 hst 

rata-rata terdapat persamaan tinggi pada 

bebarapa varietas  yaitu varietas Pelanduk, Bison 

dan Biawak yaitu 26 cm. Perlakuan varietas 

kacang tanah yang memiliki tinggi tanaman 

yang cenderung lebih tinggi pada umur 30 hst 

adalah varietas Lokal Bima yaitu 28,9 cm  

dengan jumlah daun Jumlahnya rata-rata relatif 

banyak yaitu 25,4 helai dan jumlah cabang yaitu 

4,8. Kesetaraan ini menunjukkan bahwa faktor 

lingkungan seperti air, cahaya, dan unsur hara 

mencukupi untuk pertumbuhan kacang tanah 

yang ditumpangsarikan dengan jagung. Dari 

hasil analisis ragam (Tabel 1)  menunjukkan 

bahwa pada parameter tinggi tanaman umur 60 

hst tidak berbeda nyata, sedangkan pada jumlah 

daun  menunjukkan adanya interaksi antara 

perlakuan varietas dan pola tumpangsari, 

tanaman kacang tanah mengalami penaungan 

oleh kanopi jagung yang semakin melebar 

sehingga tanaman kacang tanah tidak banyak 

mendapatkan cahaya matahari dan 

karbondioksida untuk berlangsungnya proses 

fotosintesis et al, (1990) dan Salisbury dan Ross 

(1995) daun-daun yang ternaungi menjadi lebih 

tipis, jaringan palisade dan sel-sel mesofil 

berkurang, jumlah kloroplas sedikit, demikian 

juga kapasitas fotosintesis per luasan daun 

menjadi rendah. Sehingga tanaman kacang tanah 

yang ternaungi akan menjadi lemah dibanding 

tanaman yang cukup menerima cahaya. Dari 

hasil analisis ragam (Tabel 1) terhadap jumlah 

daun kacang tanah (Arachis hypogaea L.) pada 

parameter umur 90 hst tidak berbeda nyata pada 

semua perlakuan, menurut Suardji et al (1979) 

tanaman kacang tanah yang ternaungi  (radiasi 

yang berkurang) mengakibatkan ruas batang, 

jumlah daun dan luas daun berkurang. Parameter 

jumlah cabang umur 90 hst berbeda nyata pada 

perlakuan varietas yang menunjukkan bahwa 

radiasi surya merangsang percabangan kacang 

tanah. Menurut Garner at al., (1985)  radiasi 

surya dapat menekan  produksi  hormone auksin 

sehingga dapat menghambat dominasi pucuk 

dan memungkinkan munculnya tunas-tunas di 

ketiak daun  dan tidak terdapat interaksi antara 

perlakuan varietas dan perlakuan pola 

tumpangsari . 

Berdasarkan Tabel 2 pada perlakuan 

varietas dan pola tumpangsari  pada parameter 

berat kering polong per sampel cenderung 

menunjukkan  tertinggi yaitu varietas Singa 

yakni sebesar 26.6 g pada perlakuan  kombinasi 

antara perlakuan varietas dan perlakuan pola 

tumpangsari T2 dan pada parameter Berat kering 

polong perplot menunjukkan nilai tertinggi yaitu 

pada varietas Lokal Bima yaitu 2.500 g Menurut 

Haryadi (l998), berat kering suatu tanaman 

ditentukan oleh optimalnya fotosintesis, apabila 

hasil fotosintesis yang ditimbun menurun, maka 

berat kering juga menurun karena berat kering 

dipengaruhi oleh timbunan karbohidrat di dalam 

tubuh tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan analisis sidik ragam untuk perlakuan 

varietas kacang tanah dan perlakuan pola tanam 

tumpangsari berpengaruh nyata pada jumlah 

polong tanaman kacang tanah.Rata-rata jumlah 

polong kacang tanah dan hasil analisis sidik 

ragam dapat dilihat pada Tabel 2. Faktor cahaya 

matahari sangat mempengaruhi pada hasil 

tanaman kacang tanah.Semakin rapat jarak 

tanam mengakibatkan penurunan jumlah polong 

pertanaman, hal ini disebabkan penurunan 

cahaya yang diterima oleh tanaman akibat daun 

saling ternaungi menyebabkan hasil fotosintesis 
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rendah. Padahal hasil tersebut berperanan dalam 

pembentukan polong maupun biji. Donald 

(1963) menyatakan bahwa penurunan jumlah 

polong dan biji pada kepadatan yang tinggi 

disebabkan adanya persaingan individu tanaman 

terutama cahaya, pertumbuhan vegetatif baik, 

fotosintat yang dihasilkan semakin banyak, hal 

ini menyebabkan kemampuan tanaman untuk 

membentuk organ-organ generatif semakin 

meningkat.Varietas kacang tanah memiliki 

peranan penting dalam menunjang peningkatan 

hasil sesungguhnya dari masing-masing spesies 

tanaman yang ditumpangsarikan. Hasilnya yang 

lebih besar daripada hasil yang diharapkan 

menunjukkan bahwa, tanaman mengalami 

proses saling mengisi (Sitompul dan Guritno, 

1995). 

Bersadarkan Tabel 1. Faktor perlakuan 

varietas berpengaruh nyata pada umur 90 hst, 

dan varietas Biawak (V5) cenderung 

menunjukkan nilai tertinggi yaitu 80,2 cm dan 

varietas Singa (V1) memiliki tinggi tanaman 

yang hampir sama yaitu 79,5 cm dan varietas 

lainnya rata-rata memiliki nilai tinggi yang 

sama. Dan jumlah cabang terbanyak diperoleh 

varietas Pelanduk yaitu 8,9 dan yang jumlah 

cabang terendah adalah varietas bison. Pada 

perlakuan varietas parameter berat kering per 

sampel memiliki berat tertinggi yaitu varietas 

Lokal Bima dengan nilai 19,4 g. Sedangkan 

berat kering polong tanaman per sampel 

terendah diperoleh varietas Biawak yaitu 14,8 g. 

Faktor perlakuan pola tumpangsari 

dilihat pada Tabel 2 pada parameter jumlah daun 

tidak memperlihatkan perbedaan antara faktor 

perlakuan varietas dan interaksi antar perlakuan. 

Varietas Pelanduk menunjukkan jumlah daun 

terbanyak dan pada pola tumpangsari T2, dan 

jumlah daun terendah yaitu varietas Singa pada 

pola tumpangsari T1.Pada parameter jumlah 

cabang terbanyak pada pola tumpangsari yaitu 

T2 pada varietas Lokal Bima dan Biawak.Pada  

berat kering polong tanaman persampel tertinggi 

diperoleh pola tumpangsari T3 pada perlakuan 

varietas Lokal Bima yaitu 19,4 g. dan yang 

terendah diperoleh varietas Biawak yaitu 14,8 g. 

Faktor interaksi antara perlakuan varietas dan 

perlakuan pola tumpangsari berdasarkan hasil 

pengamatan dan analisis ragam menunjukkan 

berbeda nyata pada perlakuan varietas dan 

terdapat interaksi  pada tinggi tanaman umur 90 

hst antar perlakuan, dan parameter  jumlah daun 

umur 60 hst berinteraksi antara perlakuan 

varietas dan perlakuan pola tumpangsari 

kemudian pada berat kering polong persampel 

berbeda nyata terhadap semua pelakuan dan  

adanya interaksi pada peubah tersebut 

menandakan bahwa varietas kacang tanah dan 

perlakuan varietas dan perlakuan pola tanam 

tinggi memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap hasil tanaman kacang tanah dan jumlah 

polong berpengaruh pada pola tumpangsari dan 

berinterkasi antar pelakuan. Tinggi tanaman 

Pelanduk pada umur 90 hst memiliki tinggi 

tanaman yang tertinggi yaitu 82,7 cm pada pola 

tumpangsari T3, varietas Singa denga nilai 81,4 

pada pola tumpangsari T1. Dan jumlah tinggi 

terendah adalah varietas Biawak yaitu  73,9 cm 

pada pola tumpangsari T2. Jumlah daun tertinggi 

diperoleh varietas Singa pada perlakuan pola 

tumpangsari T2 yaitu 64,3 dan jumlah daun 

terendah yaitu Lokal Bima pada perlakuan pola 

tumpangsari T2 yaitu 45,4. Interaksi pada berat 

kering polong tanaman persampel tertinggi yaitu 

varietas Singa pada pola tumpangsari  T2 yaitu  

26,6 g. dan jumlah polong tanaman terbanyak 

yaitu pada varietas Singa dengan jumlah 18,4 

persampel pada pola tumpangsari T2, hal ini 

berarti bahwa pada perlakuan pola tanam kacang 

tanah yang ditanam bersamaan dengan jagung 

telah dapat menekan persaingan dan mampu 

memanfaatkan perembesan unsur hara N dari 

tanaman kacang tanah. 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka diambil kesimpulan : 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka dapat diambil 

kesimpulan : 

1. Interaksi varietas dan pola tumpangsari  

berpengaruh secara nyata terhadap tinggi 

tanaman umur 30 hst, umur 60 hst dan umur 

90 hst, berat  kering polong persampel, dan 

jumlah polong pertanaman. Penanman 

kultivar Lokal Bima dengan pola 

tumpangsari ditanam di antara barisan jagung 
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cenderung menghasilkan berat kering polong 

terberat yaitu 2.500 g per plot. 

2. Varietas berpengaruh nyata pada tinggi 

tanaman umur 90 hst, jumlah cabang umur 

90 hst dan berat kering polong per sampel. 

Varietas Biawak cenderung menghasilkan 

berat kering polong terberat yaitu 2.640 g per 

plot pada penanaman tumpangsari dengan 

jagung. 

3. Pola tumpangsari berpengaruh nyata pada 

jumlah daun umur 30 hst, jumlah cabang 

umur 60 hst, berat kering polong per sampel 

dan jumlah polong per tanaman. Pola 

tumpangsari ditanam di antara barisan jagung 

(T1) cenderung menghasilkan berat kering 

polong terberat yaitu 2.430 g per plot. 

 

Saran 

 

Disarankan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan perlakuan varietas Lokal 

Bima dan varietas Biawak dengan  pola tanam 

tumpangsari untuk mendapatkan produksi yang 

optimal.
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