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ABSTRACT

The limits of forage supply have always been a constraint in the efforts of animal farm
business, especially the lack of available land for planting crops. The technology with
intercropping  pattern  between  fooder  legumes  and  food  crop,  for  example  sweet  corn
and tarum legumes. This study aimed to determine the growth and yield of sweet corn
and tarum legumes with a different planting distance in intercropping system. This
research was conducted in Cropsand Forage Laboratory, Faculty of Animal Science,
University  of  Jambi.  The  materials  used  were  seed  of  tarum  legumes,  seed  of  sweet
corn, lime, water and chemical fertilizer (Urea, TSP, KCl) and manure. The design used
was Randomized Block Design (RBD) with 8 treatments and 3 replications. The
variables observed include the ratio of land equivalent ratio (LER), dry matter of sweet
corn forage, shoot dry matter of sweet corn, shoot dry matter of tarum legumes, and
total production of fooder forage. The data were analyzed by covariance analyzed
(ANOVA) and the differences between the treatments were tested by Duncan Multiple
Distance Test (DMRT). The result showed that the intercropping between sweet corn
and tarum legumes could increase the the growth of tarum legumes and sweet corn yield
without decreasing the production of both plants. This is indicated by high LER. The
best result in this study was obtained on intercropping of sweet corn with a distance of
0,75 m x 0,35 m and a legume distance of 0,75 m x 1 m.
Kata Kunci  : sweet corn, tarum legumes, intercropping, distance, growth and yield
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ABSTRAK

Keterbatasan suplai hijauan pakan ternak selalu menjadi kendala dalam upaya
pengembangan usaha peternakan, khususnya kurang tersedianya lahan untuk ditanami
tanaman pakan. Teknologi penggunaan lahan dengan pola tanam tumpangsari antara
legum pakan dengan tanaman pangan, contohnya adalah jagung manis dengan legum
tarum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman
tumpangsari jagung manis dan legum tarum dengan jarak tanam yang berbeda.
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapangan Hijauan Makanan Ternak, Fakultas
Peternakan, Universitas Jambi. Bahan yang digunakan adalah benih legum tarum, benih
jagung manis, kapur, air, dan pupuk kimia (Urea, TSP, KCl) dan pupuk kandang.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 8
perlakuan dan 3 ulangan. Peubah yang diamati meliputi nisbah kesetaraan lahan (NKL),
bahan kering hijauan jagung manis, bahan kering tajuk hijauan jagung manis, bahan
kering tajuk legum tarum, dan produksi total hijauan makanan ternak. Data yang
diperoleh, dianalisis menggunakan sidik ragam, jika terdapat pengaruh yang nyata
dilanjutkan dengan uji jarak berganda duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pola tanam tumpangsari jagung manis dengan legum tarum dapat meningkatkan
pertumbuhan legum tarum dan hasil jagung manis tanpa menurunkan produksi kedua
tanaman. Hal ini diindikasikan dengan NKL yang tinggi. Hasil yang terbaik pada
penelitian ini diperoleh pada pola tanam tumpangsari jagung manis dengan jarak
0,75 m x 0,35 m dan jarak legum 0,75  m x 1 m.

Kata Kunci  : jagung manis, legum tarum, tumpangsari, jarak tanam, produksi
Keterangan : 1)Pembimbing Utama 2)Pembimbing Pendamping

PENDAHULUAN

Usaha untuk meningkatkan
produksi ternak pada petani/peternak
rakyat mengalami suatu hambatan,
terutama disebabkan oleh sedikitnya
dan bahkan tidak tersedianya lahan
yang dapat digunakan untuk ditanami
tanaman pakan ternak. Untuk penyediaan
hijauan pakan bagi ternak dalam jumlah

yang cukup, mengandung nutrien yang
baik dan berkesinambungan sepanjang
tahun dapat dilakukan teknologi
penggunaan lahan dengan pola tanam
yang baik, yaitu pola tanam tumpangsari
antara legum pakan dengan tanaman
pangan, contohnya adalah jagung manis
dengan legum tarum. Tumpangsari
adalah penanaman lebih dari satu
tanaman pada waktu yang bersamaan
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atau selama periode tanam pada satu
tempat yang sama. Dengan penanaman
tumpangsari antara legum pakan dengan
tanaman pangan akan memberikan
beberapa keuntungan seperti
meningkatkan kandungan nitrogen
melalui fiksasi N udara dengan bantuan
Rhizobium sp. yang ada pada bintil akar,
menambah pendapatan, dan dapat
memproduksi hijauan pakan dengan
tidak mengganggu produksi tanaman
pangan itu sendiri. Dahmardeh et. al.,
(2009) lebih lanjut menjelaskan bahwa
hal ini dimungkinkan dari morfologi,
perbedaan kanopi dan sistim perakaran
yang berbeda antara rumput atau
tanaman serelia dan legum sedangkan
dari segi kelengkapan nutriennya,
legum dapat merupakan suplemen
sumber protein yang dapat melengkapi
nutrien pada rumput atau tanaman
sereal yang dibudidayakan bersama-
sama.

Legum tarum sedang berkembang
di Indonesia secara massal karena legum
tarum  (Indigofera zollingeriana) adalah
varietas tanaman pakan yang unggul
karena kualitas nutrisi tinggi yang
tercermin dari komposisi kimiawi,
kecernaan dan konsumsi ternak yang
tergolong tinggi, sehingga dapat
menjadi sumber protein yang murah dan
tersedia secara lokal, sumber energi dan
mineral, terutama mineral mikro. Dan
tanaman legum tarum tahan terhadap
kekeringan, sehingga dapat menjadi
sumber pakan pada musim kemarau dan
memiliki produksi per tahun 51 ton
BK/ha. Tanaman ini dikenal
mengandung protein, vitamin dan
elemen mineral dalam konsentrasi jauh
lebih tinggi dibandingkan jenis

rumputan, dan karenanya memiliki
potensi sebagai sumber protein yang
tinggi dan dapat diproduksi secara lokal
(Simon dan Ginting, 2012). Legum
tarum dapat dimanfaatkan sebagai
bahan pakan yang memiliki kandungan,
protein kasar 28,98%, lemak kasar
3,30%, serat kasar 8,49%, kalsium
0,52%, dan kandungan phosphor 0,34%,
asam amino yang lengkap, dan memiliki
vitamin A serta B-karoten yang tinggi
(Palupi, 2014).

Salah satu produk holtikultura
yang menjadi pilihan utama para petani
untuk dibudidayakan atau diusahakan
secara komersial adalah jagung manis
(Zea mays saccharatas Sturt.) Jagung
manis merupakan salah satu pangan
yang penting di dunia sebagai sumber
karbohidrat selain padi dan gandum.
Jagung manis 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, yaitu jerami
jagung, kulit dan tongkol jagung. Jerami
jagung merupakan pakan yang
berkualitas rendah karena mengandung
kadar protein yang rendah dan serat
kasar yang tinggi. Jika limbah jerami
jagung 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 jerami
jagung dengan leguminosa sebagai
sumber protein sangat disarankan ketika
akan diberikan ke ternak atau bila
hendak dibuat silase (Herlina, 2011).
Sebenarnya kualitas jerami jagung dapat



ditingkatkan dengan penanganan sejak
awal penanaman jagung, yaitu dengan
cara menanam jagung secara tumpang
sari dengan tanaman legum.

Untuk mendapatkan pertumbuhan
dan hasil yang optimum dari tanaman
tumpangsari, dapat dilakukan dengan
mengatur jarak tanam atau kerapatan
tanaman. Pengaturan jarak tanam ini
dapat ditingkatkan dengan pemilihan
kombinasi tanaman yang sesuai,
penggunaan varietas yang berproduksi
tinggi dan penggunaan kerapatan
tanaman yang tepat. Selain itu, hasil dan
biomassa yang tinggi akan diperoleh
jika pertumbuhan tanaman optimal.
Untuk itu diperlukan pengelolaan hara,
air, dan tanaman dengan tepat.
Pengelolaan hara dan tanaman yang
mencakup pemupukan (waktu dan
takaran), pengairan, dan pengendalian
gulma harus sesuai dengan fase
pertumbuhan tanaman. Menurut Marliah
(2010) yang sependapat bahwa
penerapan pola penanaman sistem
tumpangsari sangat dipengaruhi oleh
pengaturan jarak tanam (densitas) dan
pemilihan varietas.

Legum tarum dan jagung manis
memungkinkan untuk ditumpangsari
karena tanaman jagung menghendaki
nitrogen tinggi, sementara legum tarum
dapat memfiksasi nitrogen dari udara
bebas, sehingga kekurangan nitrogen
pada jagung terpenuhi oleh kelebihan
nitrogen pada legum tarum. Dengan pola
tanam tumpangsari jagung manis dengan
legum tarum ini diharapkan dapat
meningkatkan produktifitas jagung manis
untuk produksinya.

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/plot). 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

nisbah kesetaraan lahan (NKL), bahan
kering hijauan jagung manis, bahan
kering tajuk hijauan jagung manis,
bahan kering tajuk legum tarum, dan
produksi total hijauan makanan ternak.
Hasil analisis yang memperlihatkan
pengaruh nyata (P<0,05) apabila terdapat
pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan
Uji Jarak Berganda Duncan (Steel and
Torrie, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Pengamatan pada awal
penanaman, bibit jagung manis
mengalami perkecambahan dan
pertumbuhan yang agak lambat,



meskipun penyiraman telah dilakukan 2 x
sehari. Hal ini mengakibatkan tunas baru
jagung manis tumbuh lambat sekitar ± 2
minggu. Pada warna daun jagung terlihat
hijau pucat dengan ukuran tanaman yang
kerdil. Sedangkan pada daun legum
tarum terdapat beberapa daun yang
mulai menguning, bahkan ada 1-2
tanaman yang terancam mati tapi masih
dapat bertahan karena legum tarum
merupakan tanaman yang tahan akan
cekaman kekeringan. Berbeda dengan
tanaman jagung merupakan tanaman
yang tidak tahan akan cekaman
kekeringan, khususnya pada masa
pembentukan tunas baru. Pemberian
pupuk Urea, TSP, dan KCL dilakukan
setelah tunas jagung muncul merata.

Pemupukan dilakukan secara bersamaan
sesuai dengan dosis yang dianjurkan
baik untuk tanaman jagung manis
maupun legum tarum.

Memasuki pengamatan pada bulan
kedua, terlihat bahwa kedua tanaman
mulai menunjukkan pertumbuhan yang
signifikan. Hal tersebut bisa dilihat dari
warna daun yang lebih menghijau, luas
daun yang melebar dan pertumbuhan
tanaman yang meningkat. Masa
berbunga pada tanaman jagung mulai
pada umur 44-48 HST. Masa berbunga
pertama kali terjadi pada tanaman
tumpangsari yaitu pada perlakuan P4.

Gambar 1. Tanaman Jagung Manis 31 HST        Gambar 2. Tanaman Legum Tarum 31 HST

Gambar 3. Tanaman Tumpangsari 31 HST         Gambar 4. Masa Berbunga Jagung Manis
                                                                                                   48 HST

Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL)

Pengamatan terhadap sistem
tumpangsari dilakukan terhadap parameter
NKL.  Hasil   dari   pengukuran   ini

dapat menggambarkan apakah sistem
tumpangsari jagung manis dengan leguM
tarum dapat mengoptimalkan penggunaan



lahan.  Menurut  Paulus  (2005)  NKL
merupakan perbandingan jumlah nisbah
tanaman yang ditanam secara tumpangsari
dengan tanaman secara tunggal pada
pengelolaan yang sama. Nilai NKL dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Nilai  NKL  pada  sistem
tumpangsari antara jagung manis dan
legum tarum dengan jarak tanam yang
berbeda

Tabel 1 menunjukkan bahwa perlakuan
pola tanam tumpangsari jagung manis
dan legum tarum dengan berbagai jarak
tanam, memiliki nilai NKL yang
bervariasi. Nilai NKL tertinggi yaitu
pada perlakuan P4 sebesar 1,93. NKL
yang memiliki nilai lebih dari satu
menunjukkan bahwa dengan cara pola
tanam tumpangsari, pemanfaatan
penggunaan lahan semakin efisien dan
produktif sebesar 93% dibandingkan
dengan pola tanam monokultur
(kontrol). Hal ini sesuai dengan
pendapat Herlina (2011) bahwa NKL
merupakan salah satu cara menghitung
produktivitas lahan yang ditanam dua
atau lebih jenis tanaman menggunakan
pola tanam tumpangsari. Sistem
tumpangsari akan lebih menguntungkan
bila NKL lebih besar dari satu.
Penanaman tumpangsari antara jagung
dengan legum lebih menguntungkan
dari pada penanaman monokultur, hal
tersebut ditunjukkan dengan NKL

tumpangsari jagung dengan legum lebih
tinggi (Catharina, 2009).

Bahan Kering Hijauan
Jagung Manis

Bahan kering hijauan jagung
manis adalah penjumlahan produksi
batang dan daun tanaman jagung manis.
Pengukuran bahan kering umumnya
digunakan sebagai petunjuk yang
memberikan ciri pertumbuhan. Parameter
ini digunakan untuk membandingkan
tanaman yang langsung diberikan ke
ternak berupa batang dan daun jagung
manis saja. Rataan bahan kering hijauan
jagung manis pada masing-masing
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Rataan bahan kering hijauan
jagung manis pada sistem tumpangsari
antara  jagung manis dan legum tarum
dengan jarak tanam yang berbeda.

Perlakuan

Jarak tanam
Rataan

BK
Hijauan
Jerami
Jagung
(g/tana-

man)

Jagung
Manis

(m)

Legum
Tarum

(m)

P1 0,75x0,38 1x1 69.40

P2 0,75x0,38 0,75x1 65.97

P3 0,75x0,35 1x1 74.81

P4 0,75x0,35 0,75x1 69.71

P5 0,75x0,38 - 64.75

P6 0,75x0,35 - 57.06

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada
kolom yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata (P>0,05)

Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan jarak tanam
berpengaruh tidak nyata (P>0,05)
terhadap bahan kering hijauan jagung
manis. Namun, rataan produksi bahan
kering hijauan jagung manis tumpangsari
lebih baik dibandingkan jagung manis
monokultur. BK jagung manis

Perlakuan

Jarak tanam

NKLJagung
manis (m)

Legum
Tarum

(m)
P1 0,75x0,38 1 x 1 1.88

P2 0,75x0,38 0,75x1 1.84

P3 0,75x0,35 1 x 1 1.87

P4 0,75x0,35 0,75x1 1.93



tumpangsari tertinggi yaitu pada P3
(74,81 g/tanaman) dan terendah pada
P2 (65,97 g/tanaman), sedangkan BK
jagung manis monokultur tertinggi yaitu
pada P5 (64,75 g/tanaman) dan terendah
pada P6 (57,06 g/tanaman). Hal ini
diduga karena jarak tanam hijauan legum
tarum lebih renggang pada perlakuan P3
(1 m x 1 m) dibandingkan pada perlakuan
P2 (0,75 m x 1 m) sehingga kompetisi
unsur hara lebih rendah dan unsur hara
dari hasil fiksasi N yang disuplai tanaman
legum tarum itu sendiri untuk
pertumbuhan dan metabolisme tanaman
jagung. Marliah, et. al (2010) menyatakan
bahwa tujuan dari sistem tanam
tumpangsari adalah untuk mengoptimalkan
penggunaan hara, air, dan sinar matahari
seefisien mungkin untuk mendapatkan
produksi maksimum. Kemudian hal ini
didukung oleh Apedro (2017) yang
menemukan bahwa kandungan N daun
jagung pada tumpangsari lebih tinggi
(P<0,05) dibandingkan jagung manis
monokultur.

Selain itu, jarak tanam jagung
pada tanaman monokultur lebih
renggang pada perlakuan P5 (0,75 m x
0,38 m) daripada perlakuan P6 (0,75 m
x0,35 m). Hal ini dapat terjadi karena
jarak tanam jagung belum mencapai
jarak tanam maksimum, sehingga
produksi BK hijauan jerami jagung
masih meningkat. Sugito (1999)
melaporkan bahwa pada umumnya hasil
akan meningkat dengan bertambahnya
populasi hingga batas tertentu, namun
penambahan populasi selanjutnya dapat
menurunkan hasil akibat kompetisi
untuk mendapatkan nutrisi, cahaya
matahari, air dan faktor tumbuh lainnya.
Hasil produksi suatu tanaman

mempunyai hubungan yang tidak dapat
dipisahkan dengan kerapatan tanaman,
karena itu penentuan jarak tanam sangat
menentukan jumlah produksi yang
dihasilkan. Sedangkan menurut
Maskyadji (2007) bahwa kepadatan
tingkat populasi yang semakin tinggi
pada sistem pertanaman tumpangsari
jagung dan legum mengakibatkan berat
kering tanaman semakin rendah.

Bahan Kering Tajuk Hijauan
Jagung Manis

Bahan kering tajuk hijauan jagung
adalah hasil dari produksi jagung manis
yang terdiri dari batang, buah jagung,
daun, dan minicorn. Parameter ini
digunakan untuk membandingkan
tanaman setelah panen, lalu hasinya
diberikan ke ternak secara keseluuruhan,
berupa batang, buah jagung, daun, dan
minicorn. Rataan produksi total hijauan
jagung manis pada masing-masing
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3
Tabel 3. Rataan bahan kering tajuk
hijauan jagung manis pada sistem
tumpangsari antara jagung manis dan
legum tarum dengan jarak tanam yang
berbeda

Perlakuan

Jarak tanam Rataan
Produksi

Total
Hijauan
Jagung
(g/tana-

man)

Jagung
Manis

(m)

Legum
Tarum

(m)

P1 0,75x0,38 1x1 91.40
P2 0,75x0,38 0,75x1 87.97
P3 0,75x0,35 1x1 96.82
P4 0,75x0,35 0,75x1 91.71
P5 0,75x0,38 - 86.75
P6 0,75x0,35 - 79.07

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada
kolom yang sama menunjukkan tidak
berbeda nyata (P>0,05)

Berdasarkan hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa perlakuan jarak



tanam berpengaruh tidak nyata (P>0,05)
terhadap bahan kering tajuk hijauan
jagung manis. Rataan tamanan
tumpangsari tertinggi yaitu pada
perlakuan P3 (96,82 g/tanaman) dan
terendah pada perlakuan P2 (87,97
g/tanaman), sedangkan produksi total
tanaman monokultur tertinggi yaitu
pada P5 (86,75 g/tanaman) dan terendah
pada P6 (79,07 g/tanaman). Hal ini
diduga bahwa dengan adanya perlakuan
tumpangsari legum tarum dapat
memperbaiki pertumbuhan dan produksi
hijauan jagung karena unsur hara N yang
dibutuhkan jagung dapat tercukupi
dengan bantuan legum tarum itu sendiri.
Menurut Ella dan Nurhayu (2010)
dengan penanaman legum pakan dengan
tanaman pangan akan dapat beberapa
keuntungan seperti perbaikan struktur
tanah, meningkatkan kandungan
nitrogen dalam tanah sebab legum dapat
memfiksasi N udara dengan bantuan
Rhizobium yang ada pada bintil akar,
dan lebih penting lagi adalah dapat
memproduksi hijauan pakan dan tidak
menggangu produksi tanaman pangan
itu sendiri. Kemudian hal ini didukung
oleh Apedro (2017) bahwa hasil
kandungan N daun jagung tertinggi
diperoleh pada perlakuan tumpang sari
sedangkan hasil terendah diperoleh pada
perlakuan penanaman jagung secara
monokultur. 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.

Selain itu, jarak tanam legum
tarum pada perlakuan P3 (1 m x 1 m)
lebih renggang daripada perlakuan P2
(0,75 m x 1 m) dan jarak tanam jagung
lebih renggang pada perlakuan P5 (0,75
x 0,38 m) daripada perlakuan P6 (0,75
m x 0,35 m). Hal ini diduga bahwa
legum tarum mampu meningkatkan
tajuk hijauan jagung akibat fiksasi N
yang disuplai legum tarum untuk
ketersediaan produksi jagung manis.
Sesuai dengan pendapat Menurut
Sirajuddin et. al., (2010) salah satu
unsur yang penting dalam produksi
tanaman adalah N. Sebagian besar
nitrogen ditransfer pada fase generatif
yang mampu merangsang pembentukan
tongkol pada jagung (Zea mays).
Translokasi unsur hara nitrogen yang
berlangsung baik pada tanaman
mempengaruhi pembuahan, ukuran
tongkol dan berat biji jagung. Salli
(2015) melaporkan jarak tanam yang
lebih renggang menghasilkan luas daun
tanaman semakin luas, bobot kering
tanaman semakin meningkat, laju
asimilasi bersih meningkat. Peningkatan
laju asimilasi bersih berindikasi terjadi
peningkatan fotosintesis yang berdampak
pada meningkatnya pembentukan biji,
pengisian biji dan bobot biji. Permanasari
dan Kastono (2012) menyebutkan pada
keadaan tersebut tanaman mampu
mengabsorbsi energi matahari untuk
digunakan dalam proses fotosintesis lebih
baik dan mampu memanfaatkannya



dengan lebih efisien sehingga berat kering
yang dihasilkan juga akan lebih besar.

Bahan Kering Tajuk Legum Tarum

Bahan kering tajuk legum tarum
adalah penjumlahan dari produksi
batang/ranting dan daun legum tarum
yang dipangkas 75 cm dari permukaan
tanah. Hasil rataan bahan kering tajuk
legum tarum pada masing-masing
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rataan bahan kering tajuk
legum tarum pada sistem tumpangsari
antara  jagung manis dan legum tarum
dengan jarak tanam yang berbeda

Perlakuan

Jarak tanam Rataan BK
Tajuk
Legum
Tarum
(g/tana-

man)

Jagung
Manis

(m)

Legum
Tarum

(m)

P1 0,75x0,38 1x1 128.74bo

P2 0,75x0,38 0,75x1 115.64bc

P3 0,75x0,35 1x1 110.02bc

P4 0,75x0,35 0,75x1 129.65bo

P7 - 1x1 155.91ab

P8 - 0,75x1 169.24ao

Berdasarkan hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa perlakuan jarak
tanam berpengaruh nyata (P<0,05)
terhadap bahan kering tajuk hijauan
legum tarum. Uji jarak berganda
Duncan menunjukan bahwa BK tajuk
legum tarum pada P7 dan P8 berbeda
nyata (P<0,05) dengan P1, P2, P3 dan
P4. Namun, P7 berbeda tidak nyata
(P>0,05) dengan P8. Bahan kering tajuk
legum tarum tertinggi ada pada
perlakuan P8 (169,24 g/tanaman)
sebagai tanaman monokultur,
sedangkan pada tanaman tumpangsari
BK tajuk tertinggi pada perlakuan P4

(129,65 g/tanaman). Hal ini diduga
karena tanaman kontrol legum tarum
tidak ternaungi oleh tanaman jagung
dan tidak banyak mengalami persaingan
atau kompetisi cahaya matahari atau
unsur hara dalam tanah, sehingga proses
fotosintesis pada tanaman monokultur
ini berlangsung dengan baik untuk
meningkatkan produksi tajuk legum
tarum. Sependapat dengan Musfal
(2010) bahwa berat kering tajuk
mengindikasikan efisiensi proses
fotosintesis. Semakin besar fotosintat
yang dihasilkan maka semakin besar
berat kering yang dihasilkan. Semakin
berat bobot kering tanaman, maka
pertumbuhan tanaman tersebut semakin
baik  dan  unsur  hara  serta  air  yang
terserap tanaman juga semakin banyak.
Hal ini didukung oleh Zuchri (2007)
semakin berat bobot kering tanaman,
maka pertumbuhan tanaman tersebut
semakin baik dan unsur hara serta air
yang terserap tanaman juga semakin
banyak. Semakin banyak cahaya
matahari yang diterima tanaman dapat
menambah produk fotosintat
dimanfaatkan tanaman untuk
pertumbuhan dan metabolisme. Sebaran
sinar matahari perlu diperhatikan untuk
menghindari persaingan antara tanaman
dalam mendapatkan cahaya matahari
(Warsana, 2009).

Produksi Total Hijauan
Makanan Ternak

Produksi total hijauan makanan
ternak adalah total penjumlahan bahan
kering tajuk hijauan jagung manis
dengan bahan kering tajuk legum tarum
yang masih dapat dikonsumsi oleh



ternak. Rataan produksi total hijauan
makanan ternak pada masing-masing
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa perlakuan jarak
tanam berpengaruh nyata (P<0,05)
terhadap produksi total hijauan
makanan ternak (HMT). Uji jarak
berganda Duncan menunjukkan bahwa
produksi pada P1, P2, P3, dan P4
berbeda nyata (P<0,05) dengan P5, P6,
P7 dan P8. P7 dan P8 berbeda nyata
(P<0,05) dengan P5 dan P6. Rataan
produksi total hijauan makanan ternak
pada tanaman tumpangsari tertinggi
yaitu pada perlakuan P4 (221,36
g/tanaman) dan terendah pada perlakuan
P2 (203,61 g/tanaman). Rataan produksi
tanaman monokultur jagung manis
tertinggi pada perlakuan P5 (86,75
g/tanaman) dan terendah P6 (79,07
g/tanaman). Sedangkan rataan produksi
tertinggi tanaman monokultur legum
tarum pada perlakuan P8 (169,24

g/tanaman) dan terendah pada perlakuan
P7 (155,90 g/tanaman). Hasil tren yang
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa
produksi tanaman tumpangsari lebih
tinggi dibandingkan tanaman monokultur.
Menurut Mwangi et. al., (2004)
penanaman dengan pola tumpangsari
akan memberikan produksi pakan yang
lebih tinggi (Here et. al., 2004) baik
antara tanaman pakan sendiri maupun
dengan tanaman pangan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik
kesimpulan bahwa pola tanam
tumpangsari jagung manis dengan
legum tarum dapat meningkatkan
pertumbuhan legum tarum dan hasil
jagung manis tanpa menurunkan
produksi kedua tanaman. Hasil yang
terbaik diperoleh dengan jarak jagung
manis 0,75 m x 0,35 m dan jarak legum
0,75  m x 1 m.
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