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ABSTRACT 

The study aimed to determine of the effect of intercropping system between tarum 

legume (Indigofera zollingeriana) and maize (Zea Mays) with differents plant spacing 

on the growth and N content of maize leaf. This research was conducted in Crop and 

Forages Laboratory, Faculty of Animal Science, University of Jambi. The materials 

used were seed of tarum legumes and sweet corn, lime, and chemical fertilizer (Urea, 

TSP, KCl) and manure. The design used was Randomized Block Design (RBD) with 8 

treatments and 3 replications. The treatments are combination of plant spacing for 

maize (0,75 m x 0,35 m), (0,75 m x 0,38 m) and tarum legumes (1m x 0,75 m), (1 m x 

1 m) and the size of each plot is 16 m². The parameters measured including leaf area of 

plants, plants height, number of branches of tarum legumes, and the nitrogen content of 

maize leaves. Data were analyzed using analysis of variance, if there is a significant 

effect between mean followed by Duncan Multiple Range Test. The result showed that 

the intercropping between maize and tarum legumes could increase the growth of 

maize and nitrogen content of maize leaf without decreasing the production of both 

plants. There  was significant (P<0.05) effect of treatment on leaf area of plants, 

height, number of branches of tarum legumes, and the nitrogen content of maize leaf, 

but not significant (P > 0.05) to the height of maize plants. It could be concluded that 

the best results in intercropping systems between maize and tarum legumes obtained 

on treatment with a spacing of maize 0.75 m x 0.38 m and tarum lagumes 1 mx 1 m in 

terms of leaf area of maize, plants height, and the nitrogen content of maize leaf. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh legum tarum (Indigofera 

zollingeriana) terhadap pertumbuhan dan kualitas daun jagung dengan kerapatan 

tanam jagung dan legum tarum yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

lapangan Hijauan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Jambi. Bahan 

yang digunakan adalah benih legum tarum dan jagung manis, kapur dan pupuk (Urea, 

P, K). Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 8 

perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah kombinasi jarak tanam 

jagung (0,75 m x 0,35 m),(0,75 m x 0,38 m) dan jarak tanam legum tarum (1m x 0,75 

m),(1 m x 1 m ) dengan ukuran plot 16 m². Peubah yang diamati meliputi pertambahan 

tinggi tanaman jagung dan legum tarum, luas daun jagung dan legum tarum, 

pertambahan jumlah cabang legum tarum dan kandungan N daun jagung. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan sidik ragam, jika terdapat pengaruh yang nyata 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan tumpang sari dengan jarak tanam yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap luas daun jagung dan legum tarum, pertambahan tinggi legum tarum, jumlah 

cabang legum tarum dan kandungan N daun jagung, namun berbeda tidak nyata 

(P>0,05) terhadap pertambahan tinggi jagung. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa hasil terbaik pada sistem tumpang sari antara tanaman jagung dan legum tarum 

dengan jarak tanam yang berbeda diperoleh pada perlakuan dengan jarak tanam 0,75 m 

x 0,38 m dan I. zollingeriana 1 m x 1 m ditinjau dari luas daun jagung, pertambahan 

tinggi jagung, pertambahan tinggi legum tarum dan kandungan N daun jagung. 
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PENDAHULUAN 
 

Jagung (Zea mays) tidak hanya 

menjadi bahan pangan, namun juga 

menjadi pakan ternak, sehingga 

kebutuhan jagung sangat besar bagi 

manusia maupun ternak. Sisi lain 

pemanfaatan jagung adalah limbahnya 

seperti daun jagung, kulit jagung, 

tongkol jagung, klobot jagung. Limbah 

ini dapat dimanfaatkan untuk pakan 

ternak, terutama sapi potong karena bisa 

menjadi bahan pakan alternatif untuk 

sapi pada saat pakan sulit diperoleh. 

Hijauan yang dihasilkan dari 

tanaman jagung yang sudah diambil 

hasilnya yaitu buah jagung, berpotensi 

untuk diberikan ke ternak karena tingkat 

palatabilitasnya masih cukup baik 

sebagai pakan ternak dibandingkan 

dengan kulit dan tongkol jagung. 

Namun hijauan tersebut memiliki 

kualitas yang rendah karena 

mengandung kadar protein yang rendah 
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dan serat kasar yang tinggi yaitu masing 

masing 7,4% dan 27,8% (Subandi dan 

Zubachtirodin, 2004).  Sedangkan untuk 

kebutuhan PK ternak ruminansia seperti 

sapi potong, sapi perah dan kambing 

masing masing sekitar 9 - 13 %, 16 -18 

% (NRC, 1978)  dan 8 - 9% (Kearl, 

1982).  Jika hijauan ini diberikan 

kepada ternak tanpa disuplementasi atau 

diberikan perlakuan sebelumnya, 

kemungkinan nutrisi limbah ini tidak 

akan cukup untuk mempertahankan 

kondisi ternak. Oleh sebab itu, 

pencampuran hijauan jagung dengan 

leguminosa sebagai sumber protein 

sangat disarankan ketika akan diberikan 

ke ternak atau bila hendak dibuat silase 

(Kaiser dan Piltz, 2002). Sebenarnya 

kualitas hijuan jagung dapat 

ditingkatkan dengan penanganan sejak 

awal penanaman jagung, yaitu dengan 

cara menanam jagung secara tumpang 

sari dengan tanaman legum.  

Tumpang sari adalah penanaman 

dua tanaman atau lebih pada suatu areal 

lahan tanam pada saat yang bersamaan 

dengan mengatur jarak tanam. Beberapa 

keunggulan dari tumpang sari ini yaitu 

mengurangi resiko gagal panen, 

meningkatkan keanekaragaman hayati, 

dan meningkatkan hasil total persatuan 

luas serta mendukung program 

pertanian berkelanjutan (Kuncoro, 

2012). Beberapa penelitian tentang 

tumpang sari dengan tanaman legum 

menunjukkan  bahwa sistem  

tumpangsari  jagung dengan  

leguminosa  memberikan  pengaruh  

positif  pada tanaman  jagung  karena 

memperoleh  unsur  hara  N  dari  

leguminosa  (Catharina,  2009)  

Sudah banyak tanaman legum 

pakan yang sering dijadikan tanaman 

tumpangsari di antaranya adalah 

kaliandra (Calliandra calothyrsus). 

Menurut (Eskandari dan Ghanbari, 

2009)  penanaman dengan sistem 

tumpang sari antara jagung dan legum 

dapat meningkatkan kualitas hijauan 

jagung lebih tinggi, karena memiliki 

sumbangan N dari legum untuk 

tanaman jagung. Pemilihan tanaman 

legum yang ditumpangsarikan dengan 

tanaman pangan harus dilihat dari 

kandungan nutrisi tanaman legum itu 

sendiri selain dari kemampuan tanaman 

legum tersebut dalam mengikat N 

bebas. Penyumbangan nitrogen oleh 

legum ke tanaman tumpang sari adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan kualitas tanaman. Hal 

ini disebabkan kemampuan legum 

mengikat nitrogen bebas dari udara 

melalui bintil akar yang terbentuk dan 

mengubahnya menjadi suatu senyawa 

yang dapat digunakan oleh tanaman.  
Saat ini, salah satu tanaman legum 

pakan yang mempunyai kualitas nutrisi 

yang baik dibandingkan dengan 

tanaman legum pohon tumpangsari 

yang biasa digunakan adalah legum 

tarum (Indigofera zollingeriana). 

Kelebihan legum tarum adalah 

kandungan nutrisinya yang dapat 

digolongkan sebagai konsentrat, karena 

padat gizi seperti kandungan PK 27-

31% dengan kandungan true protein 

mencapai 90%, TDN mencapa 68-75%, 

serat kasar 12-17% serta nilai kecernaan 

bahan keringnya cukup tinggi yaitu 

mencapai 78% (Abdullah dan Astuti 

2014). Produksi  bahan  kering  tiap  

panen  tanaman  legum tarum mencapai 

2,6 ton (Hassen et al. 2008). 

Seperti tanaman legum lain, 

legum tarum dapat ditumpangsarikan 

dengan tanaman jagung dengan jarak 

tanam tertentu agar dapat menghasilkan 

produksi dan kualitas kedua tanaman 

yang ditumpangsarikan secara optimum. 

Jarak tanam mempengaruhi cahaya, 

CO₂, angin dan unsur hara yang 

diperoleh oleh tanaman karena adanya 

kompetisi antar tanaman, sehingga 

berpengaruh pada proses fotosintesis 

yang akhirnya memberikan pengaruh 
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yang berbeda pada parameter 

pertumbuhan dan produksi jagung 

(Barri, 2003). Kerapatan tanam dalam 

tumpangsari antara jagung dan legum 

tarum perlu diteliti karena  diharapkan 

adanya sumbangan nitrogen oleh legum 

tarum ke tanaman jagung yang dapat 

dimanfaatkan untuk peningkatan 

kualitas limbah tanaman jagung, tidak 

adanya penurunan produksi jagung 

maupun hijauan legum tarum. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini akan 

diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh 

jarak tanam berbeda dalam sistem 

tumpangsari antara jagung dan legum 

tarum terhadap pertumbuhan masing 

masing tanaman tersebut dan kualitas 

daun jagung. 
 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Hijauan Makanan Ternak 

dan Rumah Kaca Fakultas Peternakan 

Universitas Jambi, mulai Juni sampai 

September 2016. Bahan-bahan yang 

digunakan adalah benih legum tarum, 

benih jagung manis, kapur, pupuk kimia 

(NPK, TSP, KCl) dan pupuk kandang. 

Alat-alat yang digunakan adalah polibag, 

tali plastik, alat pengukur, alat pengolah 

tanah, amplop sampel, timbangan, cawan 

dan oven. 
 

Persiapan 

Sebelum lahan ditanami 

dilakukan pembersihan dan pengolahan 

lahan atau penggemburan lahan dan 

pembuatan petak-petak penelitian. 

Selanjutnya dibuat sebanyak 24 petak 

dengan ukuran 4 m x 4 m, sedangkan 

jarak antar petak 0,75 m dan antar blok 1 

m. Pengapuran (4,8 kg/plot) serta 

pemupukan dasar dengan pupuk kandang 

(8 g/plot), Urea (320 g/plot), TSP (144 

g/plot), dan KCL (112 g/ha). Tiap 

petakan diberikan tanda dengan tali 

plastik. Penyemaian benih legum tarum 

dilakukan dalam media tanam yang 

telah disiapkan merupakan campuran 

dari pasir, tanah dan pupuk organik 

dengan perbandingan 1:1:1. Kemudian 

benih dimasukkan ke dalam bak 

penyemaian. Larikan dibuat beberapa 

baris dan kemudian benih legum tarum 

ditaburkan. Sebelumnya, benih legum 

tarum direndam terlebih dahulu dengan air 

hangat agar benih cepat berkecambah. 

Setelah beberapa hari benih tumbuh dan 

mempunyai 4-5 daun utuh, kemudian 

legum tarum dipindahkan ke dalam 

polibag nurseri yang berisikan campuran 

tanah dan pupuk kandang dengan 

perbandingan 1:1. Legum tarum 

dibiarkan tumbuh sampai 4 minggu 

baru siap dipindahkan ke lahan.  
 

Pelaksanaan 

Penanaman legum tarum dan 

jagung di lahan dilakukan pada waktu 

yang sama.  Penanaman jagung dilakukan 

secara tugalan dengan kedalaman tugalan 

±3 cm, kemudian setiap lubang diisi 

dengan 2 benih jagung dan ditutup 

kembali dengan tanah.  Pemberian pupuk 

dilakukan secara bersamaan pada 14 hari 

setelah tanam (HST).  Pemberian pupuk 

urea untuk tanaman jagung, sedangkan 

pupuk TSP dan KCl diberikan pada 

tanaman legum tarum. Selanjutnya, 

pemeliharaan tanaman meliputi 

penyiraman, penjarangan tanaman, dan 

pengendalian organisme pengganggu 

(gulma, hama dan penyakit) tanaman (jika 

ada).  Penyiraman dilakukan dua kali 

sehari. 
 

 



Pemanenan 
 

Pemanenan dilakukan pada 

tanaman yang telah menunjukkan ciri-

ciri matang fisiologis dan umur tanaman 

yang cukup. Pada penelitian ini 

pemanenan dilakukan pada umur 80 HST. 

Pemanenan legum tarum dilakukan 

dengan cara memotong batang/ranting 

setinggi 75 cm dari permukaan tanah dan 

pemanenan jagung dilakukan dengan cara 

menguji kematangan jagung terlebih 

dahulu, dengan menusuk biji jagung 

dengan ibu jari. Apabila jagung 

mengeluarkan cairan seperti susu 

setelah ditusuk, maka jagung tersebut 

telah siap untuk dipanen. 
 

Rancangan Penelitian 
[ 

Rancangan yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan  8 perlakuan dan 3 

ulangan, sehingga terdapat 24 unit 

percobaan. Adapun perlakuan jarak 

tanamnya sebagai berikut : 

P1 = Jagung manis 0,75 m x 0,38 m dan  

legum tarum 1 m x 1 m 

P2 = Jagung manis 0,75 m x 0,38 m dan 

legum tarum 0,75 m x 1 m 

P3 = Jagung manis 0,75 m x 0,35 m dan 

legum tarum 1 m x 1 m  

P4 = Jagung manis 0,75 m x 0,35 m dan 

legum tarum 0,75 m x 1 m  

P5 = Kontrol untuk jagung manis 0,75 

m x 0,38 m 

P6 = Kontrol untuk jagung manis 0,75 

m x 0,35 m 

P7 = Kontrol untuk legum tarum 1 m     

x 1 m 

P8 = Kontrol untuk legum tarum 0,75 m 

x 1 m 

Peubah yang diamati adalah luas 

daun jagung dan legum tarum, 

pertambahan tinggi jagung dan legum 

tarum, pertambahan cabang legum 

tarum, dan kandungan N daun jagung, 

Hasil analisis yang memperlihatkan 

pengaruh nyata (P<0,05) apabila terdapat 

pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (Steel and 

Torrie, 1989). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Penelitian 
 

Penelitian ini berlangsung pada 

musim kemarau (panas), dengan curah 

hujan yang sangat rendah yakni berkisar 

antara 21-50 mm per hari (Staklim 

Jambi, 2016). Iklim panas dengan suhu 

berkisar antara 30-34°C yang fluktuatif 

sangat berdampak pada tanaman 

jagung,  sebagai akibat pola hujan yang 

berubah-ubah.  Kondisi ini disiasati 

dengan penyiraman tanaman yang 

dilakukan 2 kali dalam satu hari. 

Namun, hal ini masih berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman 

dikarenakan diduga penyerapan air oleh 

tanaman jagung masih kurang, yang 

ditandai dengan warna daun tanaman. 

Tanaman jagung tidak tahan pada 

kekeringan, hal tersebut dapat dilihat 

pada daun jagung dengan warna yang 

tidak begitu hijau yakni rata rata nomor 

2 dengan pengukuran menggunakan 

BWD (Bagan Warna Daun), sementara 

itu legum tarum (I. zollingeriana) masih 

bisa bertahan pada kekeringan dengan 

warna daun setingkat lebih hijau dari 

daun jagung yakni rata rata nomor 3 

(Gambar 1).  Masa berbunga tanaman 

jagung tercepat pada penelitian ini 



Pengukuran menggunakan 

BWD Pada daun jagung. 

terjadi pada umur 44 HST (Hari Setelah 

Tanam). Sedangkan yang terlama 

terjadi pada 48 HST. Panen dilakukan 

pada umur 80 HST. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

Gambar 1. Pengukuran menggunakan BWD     Gambar 2.   

                              pada daun legum tarum.                       
                  

 

 

 

 

 

 
     
 
 

 

 

Gambar 3. Tanaman jagung saat berbunga 50 HST       
    

Luas Daun Jagung dan Legum Tarum 

Hasil pengamatan luas daun jagung 

dan legum tarum yang ditanam dengan jarak 

tanam berbeda dalam sistem tumpangsari 

antara jagung dan legum tarum dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Rataan luas daun tanaman tarum 

yang ditanam dengan jarak tanam berbeda 

dalam sistem tumpangsari antara jagung dan 

legum tarum. 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tumpang sari antara jagung 

dan legum tarum dengan jarak tanam tertentu 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap luas 

daun jagung. Uji jarak berganda Duncan 

menunjukan bahwa pertambahan luas daun 

jagung pada P1 dan P4 berbeda nyata 

(P<0,05) dengan P3, P5 dan P6, namun 

berbeda tidak nyata dengan P2. Sedangkan P2 

berbeda tidak nyata dengan P3, P5 dan P6. 

Rataan hasil tertinggi diperoleh oleh jarak 

tanam jagung 0,75 x 0,35 yang ditanam secara 

tumpang sari dibandingkan dengan jagung 

yang ditanam secara monokultur dengan jarak 

tanam yang sama.  

 Rataan hasil penelitian pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa daun jagung pada 

perlakuan tumpang sari antara jagung dan 

legum tarum lebih luas dibandingkan dengan 

perlakuan penanaman jagung secara 



monokultur. Hal ini disebabkan adanya 

kontribusi dari legum tarum dalam 

penyumbangan unsur hara khususnya unsur 

N. Dengan adanya sumbangan unsur N maka 

pembelahan sel pada daun berlansung secara 

optimum sehingga menghasilkan daun yang 

luas. Poerwowidodo (1992) menyatakan 

bahwa nitrogen diperlukan untuk merangsang 

pertumbuhan vegetatif, memperbesar ukuran 

daun dan meningkatkan kandungan klorofil. 

Perlakuan P4 mempunyai luas daun yang 

paling luas, hal ini diduga karena populasi 

legum tarum yang banyak pada perlakuan P4 

dapat memberikan ketersediaan unsur N yang 

cukup untuk tanaman jagung sehingga 

memberikan dampak yang baik kepada luas 

daun jagung. Sesuai dengan pendapat 

Catharina,  (2009), sistem  tumpangsari  

jagung dengan  leguminosa  memberikan  

pengaruh  positif  pada  tanaman  jagung  

karena memperoleh  unsur  hara  N  dari  

leguminosa. Sejalan dengan pendapat  

Sitompul  dan  Purnomo,  (2004),  bahwa 

ketersediaan  N dalam  tanah  mampu  

meningkatlan  Indeks  Luas  Daun  (ILD)  dan  

biomassa tanaman.  Hasil yang berbeda nyata 

dengan rataan yang rendah juga terdapat pada 

perlakuan kontrol dan perlakuan P3. Hal ini 

diduga pada perlakuan P3 terjadi kompetisi 

yang tinggi antar tanaman jagung untuk 

memperoleh unsur N dari legum tarum. 

Banyaknya jumlah tanaman jagung dalam 

plot perlakuan serta sedikitnya jumlah legum 

tarum dengan kerapatan tanam 1m x 1m 

diduga menjadi penyebab tanaman 

berkompetisi dalam hal penyerapan unsur 

hara dan juga cahaya matahari. Sutidjo (1986) 

mengemukakan bahwa kerapatan populasi 

tanaman mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap pertumbuhan termasuk luas 

daun. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tumpang sari antara jagung 

dan legum tarum dengan jarak tanam tertentu 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap luas 

daun legum tarum. Uji jarak berganda Duncan 

menunjukan bahwa luas daun legum tarum 

yang ditanam secara monokultur pada P7 dan 

P8 berbeda nyata (P<0,05) dengan P1, P2, 

dan P4, namun berbeda tidak nyata (P>0,05) 

dengan P3. Sedangkan P1 sampai P4 

menunjukan hasil yang berbeda tidak nyata 

satu dengan lainnya. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa luas daun yang besar 

terdapat pada penanaman legum tarum secara 

monokultur dibandingkan dengan penanaman 

secara tumpang sari. Hasil rataan luas daun 

tertinggi terdapat pada penanaman legum 

tarum secara monokultur yakni P7. Hal 

tersebut diduga karena kerapatan tanam P7 

merupakan kerapatan tanam yang paling 

renggang yaitu 1 m x 1 m, dan kompetisi 

terjadi hanya pada spesies legum tarum saja 

(intrasepsific competition). Keddy (1989) 

menyatakan intrasepsific competition dapat 

meminimalkan intensitas persaingan antar 

tanaman dalam hal pembagian sumber daya 

seperti unsur hara dan energi matahari. 

Penyerapan unsur hara dan energi matahari 

oleh tanaman sangat menentukan luas daun 

dan pertumbuhan tanaman. Pada penanaman 

secara tumpang sari P1 dan P2 memiliki luas 

daun terkecil. Hal ini disebabkan pada 

perlakuan P1 dan P2 mempunyai jumlah 

populasi jagung yang banyak. Artinya unsur 

hara yang dibutuhkan juga dalam jumlah yang 

besar. Persaingan dalam hal penyerapan unsur 

hara dan intensitas cahaya pada pola tanam ini 

terjadi sangat tinggi, sehingga membuat 

pertambahan luas daun legum tarum menjadi 

tidak optimum, Menurut Sharifi (2009), 

kerapatan tanaman yang terlalu tinggi dapat 

mendorong kompetisi antar tanaman dalam 

memperoleh unsur hara, kemudian proses 

fotosintesis bersih tanaman akan terpengaruh 

karena kurangnya penetrasi cahaya dalam 

kanopi tanaman serta peningkatan kompetisi 

yang terjadi akan mempengaruhi dalam 

pertambahan luas daun. 

 

Pertambahan Tinggi Tanaman Jagung dan 

Legum tarum 

Hasil pengamatan pertambahan tinggi 

tanaman jagung dan legum tarum yang 

ditanam dengan jarak tanam berbeda dalam 



sistem tumpangsari antara jagung dan legum 

tarum dapat dilihat dalam Tabel 2. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tumpang sari antara jagung 

dan legum tarum dengan jarak tanam yang 

berbeda berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap pertambahan tinggi tanaman jagung. 

namun berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

pertambahan tinggi tanaman legum tarum. Uji 

jarak berganda Duncan menunjukan bahwa 

pertambahan tinggi legum tarum pada P1 dan 

P2 berbeda nyata dengan P7 dan P8, namun 

berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan P3, dan 

P4. Sedangkan P3 dan P4 berbeda tidak nyata 

(P>0,05) dengan P7, dan P8. 

Tabel 2. Rataan pertambahan tinggi tanaman 

pada sistem tumpangsari antara   jagung dan 

legum tarum dengan jarak tanam yang 

berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rataan hasil tertinggi terdapat pada 

jarak tanam legum tarum 0,75 x 0,38 pada 

sistem tumpang sari jika dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol yang ditanam secara 

monokultur dengan jarak tanam yang sama. 

Hal ini menunjukan dengan tumpang sari 

antara tanaman jagung dan tanaman legum 

tarum dapat memberikan dampak yang baik 

terhadap pertambahan tinggi tanaman legum 

tarum. Hasil yang sama juga diperoleh pada 

penelitian Maskyadji,  (2007), bahwa 

pertanaman  campuran  antara  jagung  dan  

legum  dapat  meningkatkan  pertambahan 

tinggi tanaman legum. Hal ini membuktikan 

bahwa adanya tanaman jagung pada plot 

perlakuan tidak menganggu dalam 

pertambahan tinggi tanaman legum tarum. 

 

Pertambahan Jumlah Cabang Legum 

Tarum 
 

Hasil pengamatan pertambahan 

cabang tanaman jagung dan legum tarum 

yang ditanam dengan jarak tanam berbeda 

dalam sistem tumpangsari antara jagung dan 

legum tarum dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tumpang sari antara jagung 

dan legum tarum dengan jarak tanam tertentu 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

pertambahan cabang legum tarum. Uji jarak 

berganda Duncan menunjukan bahwa rataan 

pertambahan cabang tanaman legum tarum 

yang ditanam secara monokultur P7 dan P8 

berbeda nyata (P<0,05) dengan yang ditanam 

secara tumpangsari P1 sampai P4. Hasil 

rataan pertambahan cabang legum tarum 

tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol 

dengan jarak tanam 1 x 1. Namun rataan hasil 

yang tidak jauh berbeda juga didapat oleh 

perlakuan kontrol dengan jarak tanam yang 

berbeda yaitu 0,75 x 1 m 

Tabel 3. Rataan jumlah cabang tanaman 

legum tarum pada sistem tumpangsari antara 

jagung dan legum tarum dengan jarak tanam 

yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

rataan pertambahan cabang tanaman legum 

tarum terendah terdapat pada perlakuan 

tumpangsari yaitu P1 sampai P4 sedangkan 

rataan pertambahan cabang tanaman legum 

tarum tertinggi pada perlakuan kontrol yaitu 

P7 dan P8.  Legum tarum yang ditanam 

secara monokultur cenderung lebih lebat atau 

mempunyai banyak cabang dan pendek 

karena pertumbuhannya menyebar di 

sekeliling, sedangkan tanaman legum tarum 

pada sistem tumpang sari cenderung tumbuh 



ke atas atau lebih tinggi. Hal ini dapat 

dipahami karena adanya perbedaan dalam hal 

ruang tumbuh dan ketersediaan unsur hara. 

Legum tarum pada penanaman secara 

monokultur mempunyai ruang tumbuh yang 

lebih luas jika dibandingkan dengan legum 

tarum yang ditanam dengan tanaman jagung. 

Hal tersebut dikarenakan keberadaan tanaman 

jagung yang juga membutuhkan ruang 

tumbuh serta unsur hara, sehingga terjadi 

kompetisi antara jagung dan legum tarum. 

Menurut Candra, (2015), ruang tumbuh 

adalah salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap produksi termasuk 

produksi cabang tanaman, selain itu populasi 

tanaman yang padat menyebabkan terjadinya 

kompetisi dalam berbagai hal seperti 

intensitas cahaya, unsur hara, serta ruang 

tumbuh. 

 
 

Kandungan N daun Jagung 
 

Hasil pengamatan pertambahan tinggi 

tanaman jagung pada sistem tumpangsari 

antara jagung dan legum tarum dapat dilihat 

dalam Tabel 4. 
 

Tabel 4. Kandungan Nitrogen Daun Jagung 

pada sistem tumpangsari antara jagung dan  

legum tarum dengan jarak tanam yang 

berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tumpang sari antara jagung 

dan legum tarum dengan jarak tanam yang 

tertentu berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

kandungan N daun jagung. Uji jarak berganda 

Duncan pada Tabel 6 menunjukan bahwa 

kandungan N daun jagung yang ditanam 

secara tumpangsari  P1 samapai P3 berbeda 

nyata  dengan yang ditanam secara 

monukultur P5 dan P6, sedangkan P1, P2 dan 

P3 berbeda nyata (P>0,05) dengan P4.  

  Hasil kandungan N daun jagung 

tertinggi diperoleh pada perlakuan tumpang 

sari dengan jarak tanam 0,75 x 0,38 

sedangkan hasil terendah diperoleh pada 

perlakuan penanaman jagung secara 

monokultur. Hal ini diduga pada sistem 

tumpangsari memberikan pengaruh positif 

pada kandungan N daun jagung.  Tanaman 

jagung memperoleh sumbangan unsur N dari 

legum tarum. Penanaman  legum  dalam 

pertanaman  campuran  dapat meningkatkan 

kandungan N daun jagung dibandingkan 

dengan penanaman hanya jagung dikarenakan 

legum tarum dapat  memfiksasi  nitrogen  

bebas  dari  udara. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa kualitas hijauan jagung pada 

sistem tumpang sari lebih baik dibandingkan 

dengan jagung yang ditanam secara 

monokultur. Namun hasil yang berbeda nyata 

juga terlihat pada perlakuan P4 yaitu 

perlakuan tumpangsari dengan jarak tanam 

paling rapat (Tabel. 5). Jarak tanam antara 

jagung dan legum tarum dapat mempengaruhi 

kandungan N daun jagung. Jarak tanam yang 

terlalu rapat antara tanaman jagung dan legum 

tarum seperti pada perlakuan P4 tidak 

memberikan hasil yang optimal. Hal ini 

disebabkan oleh adanya kompetisi yang 

terjadi antar tanaman jagung dan legum tarum 

dalam hal memperoleh unsur N. Sesuai 

dengan pendapat Setyati, (1991), bahwa 

kepadatan populasi adalah  jumlah  tanaman  

dalam  suatu  luasan  tertentu  yang erat  

kaitannya  dengan  jarak  tanam,  sehingga  

berpengaruh  terhadap  kompetisi tanaman  

dalam  penggunaan  cahaya,  air  dan  unsur  

hara  yang  pada  akhirnya mempengaruhi  

pertumbuhan  serta  kandungan yang terdapat 

pada tanaman tersebut. Ditambah dengan 

pendapat Rerkasem et. al,  (1988), sistem atau 

jarak tanam pada sistem tumpang sari 

merupakan faktor penting dalam kuantitas N 
 

 

KESIMPULAN 
 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa Hasil terbaik pada sistem tumpang sari 

antara tanaman jagung dan legum tarum adalah  

jarak tanam jagung 0,75 m x 0,38 m dan legum 

tarum 1 m x 1 m ditinjau dari luas daun jagung, 



pertambahan tinggi jagung, pertambahan tinggi 

legum tarum dan kandungan N daun jagung. 
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