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Abstract 

This research was aimed at understanding the response of peanut and corn on various planting pattern of corn 

grown in an intercropping system. Planting pattern tested were single-lined corn at 60 x 40 cm, double-lined 

corn at 80 x 40 cm, and triple-lined corn at 140 x 40 cm. Trial was conducted at the Experimental Farm 

Agricultural Faculty the University of Jambi, Mendalo Darat Campus. A randomized block design with eight 

replicates was employed in the trial. Results indicated that the planting pattern of corn significantly affected 

dry weight of peanut, number and weight of pod per plant and, peanut production, weight 100 peanut seeds, 

and corn production. In addition, the highest Land Equivalent Ratio of intercropping of peanut and corn was 

obtained in single-lined corn planting at 60 x 40 cm space. 
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PENDAHULUAN 

 

Pertanaman tumpangsari sebagai salah satu 

usaha intensifikasi yang memanfaatkan ruang dan 

waktu, banyak dilakukan terutama pada pertanian 

lahan sempit, lahan kering atau lahan tadah hujan. 

Sebagai salah satu sistem produksi, tumpangsari 

diadopsi karena mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan faktor lingkungan (seperti cahaya, un-

sur hara dan air), tenaga kerja, serta menurunkan 

serangan hama dan penyakit dan menekan pertum-

buhan gulma. Selain itu pertanaman secara tum-

pangsari masih memberikan peluang bagi petani 

untuk mendapatkan hasil jika salah satu jenis ta-

naman yang ditanam gagal (Rahmianna et al., 

1989). 

Sistem tanam tumpangsari adalah salah satu 

sistem tanam di mana terdapat dua atau lebih jenis 

tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan 

dalam waktu relatif sama atau berbeda dengan pe-

nanaman berselang-seling dan jarak tanam teratur 

pada sebidang tanah yang sama (Sarman, 2001). 

Dikatakan oleh Sarman (2001) bahwa kombinasi 

yang memberikan hasil baik pada tumpangsari 

adalah jenis-jenis tanaman yang mempunyai kano-

pi daun yang berbeda, yaitu jenis tanaman yang le-

bih rendah yang akan menggunakan sinar matahari 

lebih efisien. Selanjutnya Nugroho (1990) menga-

takan bahwa pemilihan jenis tanaman yang ditum-

pangsarikan akan dapat meningkatkan produksi 

karena dengan pemilihan tanaman yang tepat de-

ngan habitus dan sistem perakaran yang berbeda 

diharapkan dapat mengurangi kompetisi dalam 

penggunaan faktor tumbuh. 

Menurut Sanchez (1976), kompetisi di antara 

tanaman yang ditanam secara tumpangsari dapat 

terjadi pada bagian tajuk (terutama cahaya) dan 

akar tanaman (terutama air dan hara). Kompetisi di 

atas dan di dalam tanah saling mempengaruhi. Ta-

naman yang sangat ternaungi akan mempunyai 

sistem perakaran lebih lemah bila dibandingkan 

tanaman yang mendapat cahaya penuh. Selanjut-

nya dikatakan bahwa besarnya kompetisi ini ter-

gantung kepada lamanya kompetisi dan daya kom-

petisi dari masing-masing tanaman yang ditum-

pangsarikan. Untuk meminimumkan kompetisi ter-

hadap cahaya matahari perlu dilakukan suatu cara 

sehingga hasil maksimal dalam sistem tumpangsari 

dapat tercapai. Usaha untuk mengurangi kompetisi 

dalam pemanfaatan cahaya matahari dapat dilaku-

kan dengan pengaturan tanam. Salah satunya ada-

lah pengaturan tanam dengan jarak tertentu teruta-

ma untuk tanaman yang berhabitus lebih tinggi. 

Pengaturan tanam adalah cara mengatur jarak ta-

nam atau letak tanaman dengan maksud untuk 

memberikan ruang tumbuh yang lebih baik pada 
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masing-masing individu tanaman sehingga dapat 

mengurangi besarnya pengaruh negatif yang ditim-

bulkan oleh tanaman lainnya dalam suatu perta-

naman. Pengaturan tanam erat kaitannya dengan 

intersepsi radiasi surya oleh tanaman. Pengaturan 

tanam dalam baris dikemukakan oleh Harjadi 

(1980), yaitu pengaturan tanaman dalam bentuk 

baris tunggal dan baris ganda. Apabila tanaman 

yang lebih tinggi diatur dalam bentuk baris tunggal 

akan menyebabkan terjadinya kompetisi antar spe-

sies tanaman yang berbeda habitusnya. Jika meng-

atur tanaman yang lebih tinggi dalam baris ganda, 

kompetisi di antara spesies tanaman tersebut akan 

berkurang yang berarti dapat mengurangi tekanan 

yang ditimbulkan oleh tanaman yang lebih tinggi 

terhadap tanaman yang lebih rendah dalam hal per-

olehan radiasi surya. 

Tanaman yang biasa ditanam secara tumpang-

sari adalah kacang-kacangan seperti kedelai, ka-

cang tanah dan kacang hijau dengan jagung atau 

ubi kayu. Tanaman jagung dan kacang tanah meru-

pakan dua jenis tanaman yang sesuai untuk ditum-

pangsarikan, karena kedua tanaman ini mampu 

beradaptasi pada lingkungan secara luas dan relatif 

mempunyai syarat tumbuh yang sama. Jagung me-

rupakan tanaman yang agak tahan terhadap keke-

ringan dan efisien dalam pengunaan cahaya. Se-

dangkan kacang tanah merupakan tanaman yang 

tahan terhadap naungan dan akarnya mampu 

mengikat nitrogen (N2) dari udara melalui simbio-

sis dengan bakteri rhizobium (Adisarwanto, 2003).  

Penanaman kacang tanah di antara dua baris 

jagung pada jarak 100 cm ternyata masih mampu 

memberikan hasil sebesar 2,93 ton ha
-1

 polong ke-

ring (Ambapurkar et al., 1988 sebagaimana dikutip 

oleh Ridwan dan Dahono, 1995). Selanjutnya di-

katakan bahwa penanaman kacang tanah yang di-

tumpangsarikan dengan jagung dapat meningkat-

kan efisiensi pemakaian pupuk dan lahan, bila ja-

rak dan waktu tanam diatur secara tepat. 

Sarman dan Ardiyaningsih (2000) melaporkan 

bahwa dengan model tanam jagung baris ganda de-

ngan jarak tanam 140 cm antar baris ganda jagung 

x 40 cm dalam baris berpengaruh nyata terhadap 

hasil biji jagung, luas daun tanaman kedelai dan 

bobot kering tanaman jagung. Sedangkan selama 

periode pertumbuhan sampai panen, tanaman ja-

gung lebih mampu bersaing atau agresif diban-

dingkan dengan tanaman kedelai dengan model ja-

rak tanam baris tunggal (100 cm x 40 cm).  

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukan di 

atas, maka respon kacang tanah dan jagung terha-

dap beberapa pengaturan tanam jagung pada sis-

tem tanam tumpangsari perlu dikaji lebih lanjut 

melalui suatu penelitian.  

BAHAN DAN METODA 

 

Tempat dan waktu 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi Kampus 

Mendalo Darat selama lebih-kurang 6 bulan. Ting-

gi tempat lokasi penelitian lebih kurang 35 m di 

atas permukaan laut dengan jenis tanah Ultisol.  

 

Bahan dan alat 
Bahan yang digunakan adalah benih kacang ta-

nah varietas Panther, benih jagung varietas Surya, 

pupuk kandang, urea, SP-36, KCl, Decis 2,5 EC, 

Dithane M-45 dan air. Alat-alat yang digunakan 

adalah meteran, parang, cangkul, tugal, garu, tali 

plastik, ember, gembor, oven, timbangan, leaf area 

meter, hand sprayer, dan alat tulis. 

 

Rancangan percobaan 

Percobaan menggunakan rancangan acak ke-

lompok dengan perlakuan yang terdiri dari atas: p1 

= jagung berbaris tunggal dengan jarak tanam 60 

cm x 40 cm, p2 = jagung berbaris ganda dengan 

jarak tanam 80 cm x 40 cm, dan p3 = jagung ber-

baris tiga dengan jarak tanam 140 cm x 40 cm. 

Masing-masing perlakuan diulang 8 kali, sehingga 

terdapat 24 petak percobaan. Setiap petak percoba-

an berukuran 320 cm x 320 cm, yang ditanami ka-

cang tanah dengan jarak tanam 20 cm x 20 cm. 

 

Pelaksanaan penelitian 

Lahan dibersihkan dari gulma dan kotoran, ke-

mudian dicangkul 2 kali, setelah itu digaru 1 kali. 

Selanjutnya dibuat petak-petak percobaan. Pupuk 

kandang diberikan sewaktu pengolahan tanah 

(pencangkulan ke-dua) dengan dosis 5 ton ha
-1

. Se-

telah 2 minggu pemberian pupuk kandang dilaku-

kan penanaman.  

Penanaman jagung dan kacang tanah dilakukan 

bersamaan, dengan jarak tanam untuk jagung se-

suai dengan perlakuan dan untuk kacang tanah 20 

cm x 20 cm. Benih kacang tanah dan jagung dita-

nam secara tugal sedalam kira-kira 3 cm sebanyak 

2 biji per lubang tanam.  

Selain pupuk kandang yang telah diberikan saat 

pengolahan tanah juga dilakukan pemberian pupuk 

anorganik secara larikan dalam barisan tanaman 

dengan dosis urea 250 kg ha
-1

, SP-36 200 kg ha
-1

 

dan KCl 100 kg ha
-1

. Pupuk urea diberikan 2 kali, 

yaitu 1/3 dosis saat tanam dan 2/3 dosis diberikan 

pada umur 40 hari. Sedangkan SP-36 dan KCl di-

berikan seluruhnya pada saat tanam.  

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan adalah 

penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembum-

bunan, dan pengendalian hama dan penyakit. 
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Penyulaman dilakukan pada umur 10 hari setelah 

tanam (HST). Penyiangan dilakukan pada umur 20 

dan 40 HST. Sewaktu dilakukan penyiangan juga 

dilakukan pembumbunan. Pencegahan hama dan 

penyakit dilakukan penyemprotan Decis 2,5 EC 

dengan konsentrasi 2 mL L
-1

 dan Dithane M-45 

dengan konsentrasi 1g L
-1

 setiap 2 minggu sampai 

2 minggu sebelum panen.  

Panen pada kacang tanah dilakukan setelah 

menunjukkan ciri-ciri: sebagian besar polongnya 

(80%) telah tua, kulit polong cukup keras dengan 

guratan yang jelas, kulit biji tipis dan mengkilap, 

rongga polong telah berisi penuh dengan biji, dan 

terdapat bercak hitam pada kulit bagian dalam. Pa-

nen pada jagung dilakukan apabila 75% dari popu-

lasi telah menunjukkan ciri-ciri daun telah mengu-

ning bahkan sebagian besar mulai kering, kelobot 

sudah kering atau kuning, apabila kelobot di buka, 

maka terlihat biji mengkilap dan keras, apabila di-

gores dengan kuku tidak akan membekas pada biji. 

 

Pengamatan dan analisis data 

Untuk mengetahui respon kacang tanah dan ja-

gung terhadap pengaturan tanam jagung pada sis-

tem tumpangsari, dilakukan pengamatan terhadap 

kacang tanah sebagai berikut: tinggi tanaman, luas 

daun total per tanaman, bobot kering tajuk, jumlah 

polong dan jumlah polong berisi per tanaman, be-

rat 100 biji dan hasil perhektar. Sedangkan pada 

tanaman jagung dilakukan pengamatan terhadap 

peubah: berat 100 biji dan hasil per hektar. 

Data hasil pengamatan dari masing-masing pe-

ubah yang diamati dianalisis menggunakan sidik 

ragam yang dilanjutkan uji beda nyata terkecil 

(BNT) pada taraf α = 5 %. 

Selain peubah tersebut di atas juga dihitung 

Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL) yang merupakan 

suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui ke-

untungan sistem bertanam secara tumpangsari de-

ngan menggunakan persamaan berikut:  

 

Ybb

Yba

Yaa

Yab
NKL +=  

di mana: 

Yab = hasil jagung pada sistem tumpangsari 

Yba = hasil kacang tanah pada sistem tumpangsari 

Yaa = hasil jagung dalam sistem monokultur 

Ybb = hasil kacang tanah pada sistem monokultur 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis ragam menunjukkan bahwa pengatur-

an tanam jagung yang di tumpangsarikan dengan 

kacang tanah berpengaruh nyata terhadap luas da-

un, berat kering tajuk, jumlah polong berisi, berat 

polong pertanaman, hasil kacang tanah, berat 100 

biji jagung dan hasil jagung. Hasil uji lanjut BNT 

terhadap data pengamatan tinggi tanaman, luas da-

un, berat kering tajuk, jumlah polong berisi, berat 

polong pertanaman, berat 100 biji dan hasil pada 

kacang tanah disajikan pada Tabel 1, dan hasil uji 

lanjut BNT terhadap data pengamatan berat 100 

biji dan hasil jagung disajikan pada Tabel 2. 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pengaturan tanam 

jagung berbaris tunggal dengan jarak tanam 60 x 

40 cm memberikan berat kering tajuk, jumlah dan 

berat polong per tanaman serta hasil tertinggi pada 

kacang tanah. Sedangkan luas daun tertinggi diha-

silkan oleh pengaturan tanam jagung berbaris tiga 

dengan jarak tanam 140 x 40 cm. Hasil pengamat-

an tinggi tanaman dan berat 100 biji tidak menun-

jukkan perbedaan yang nyata. Respon kacang ta-

nah seperti ini mengindikasikan bahwa pengaruh 

kondisi di atas tanah lebih dominan daripada kon-

disi (persaingan) di dalam tanah. Kondisi seperti 

ini disebabkan jagung varietas Surya yang diguna-

kan adalah tipe yang berkanopi besar sehingga 

pengaturan berbaris tiga menimbulkan naungan 

yang lebih berat dibandingkan pengaturan berbaris 

ganda dan berbaris tunggal. Jarak yang masih terl-

alu rapat menyebabkan daun-daun saling tumpang 

tindih dan menyatu. Pada pengaturan berbaris 

tunggal cahaya diterima oleh tajuk kacang tanah 

lebih merata daripada pengaturan berbaris ganda 

dan berbaris tiga. 

 

 

Tabel 1. Tinggi tanaman, luas daun, berat kering tajuk, jumlah polong, berat polong, berat 100 biji dan 

hasil kacang tanah menurut pengaturan tanam jagung. 

 

Pengaturan 

tanam 

Tinggi 

(cm) 

Luas daun 

(cm
2
) 

Berat 

kring tajuk 

(g) 

Jumlah 

polong isi 

(buah) 

Berat 

polong (g) 

Berat 100 

biji (g) 

Hasil 

(ton ha
-

1
) 

p1 

p2 

p3 

81,59 a 

81,72 a 

83,34 a 

 612,56 a 

657,57 b 

657,03 b 

19,46 a 

18,81 ab 

16,24 b 

17,20 a 

14,48 b 

14,49 b 

62,84 a 

47,34 b 

42,74 b 

39,89 a 

39,22 a 

38,04 a 

1,73 a 

1,50 b 

1,46 b 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf α = 5 %. 
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Tabel 2. Hasil dan berat 100 biji jagung berdasar-

kan pengaturan cara tanam jagung. 

 

Pengaturan 

Tanam 

Hasil 

(ton ha-1) 

Berat 100 biji 

(g) 

p1 

p2 

p3 

2,14 a 

1,83 b 

1,81 b  

34,79 a 

32,11b 

29,42 c 
Angka-angka yang diikuti oleh huruf kecil yang sama ti-

dak berbeda nyata menurut uji BNT pada taraf α = 

5%. 

 

Tinggi tanaman antara ketiga pengaturan jarak 

tanam tidak berbeda nyata, namun tinggi tanaman 

ini melebihi tinggi tanaman yang ditanam secara 

monokultur (rata-rata 68 cm). Hal ini dijelaskan 

oleh Somaatmadja et al. (1985) bahwa dalam per-

tanaman tumpangsari, tanaman yang mengalami 

naungan akan memberikan respon memperbesar 

luas daun dan batang lebih tinggi (etiolasi). Selain 

itu, tidak berbeda nyatanya tinggi tanaman dise-

babkan pada fase pertumbuhan vegetatif kacang 

tanah (sampai umur 28 hari) cahaya masih cukup 

diterima tajuk kacang tanah karena kanopi jagung 

belum berkembang.  

Memasuki minggu ke-5 dan seterusnya (dalam 

hal ini kacang tanah telah memasuki fase genera-

tif) kanopi jagung berkembang dengan cepat se-

hingga naungan yang ditimbulkan pada tajuk ka-

cang tanah semakin berat. Hal ini menyebabkan 

tanaman kacang tanah semakin kekurangan cahaya 

yang menyebabkan fotosintesis menurun dan ter-

ganggunya pembentukan ginofor, pembentukan 

dan pengisian polong. Adisarwanto et al. (1993) 

mengatakan bahwa intesitas penyinaran yang ren-

dah pada saat pembentukan ginofor akan mengu-

rangi jumlah ginofor, dan rendahnya intensitas pe-

nyinaran pada masa pengisian polong akan menu-

runkan jumlah dan berat polong yang menyebab-

kan hasil menurun. Selain itu, Sumarno dan Slamet 

(1993) mengatakan bahwa pertumbuhan generatif 

kacang tanah memerlukan radiasi surya yang cu-

kup tinggi, dan diperlukan energi yang tinggi un-

tuk pembentukan biji.  

Pada Tabel 2 terlihat bahwa pengaturan tanam 

jagung berbaris tunggal memberikan hasil dan be-

rat 100 biji tertinggi yang berbeda nyata dengan 

pengaturan tanam berbaris ganda dan pengaturan 

tanam berbaris tiga. Berat 100 biji terendah diper-

oleh dari jagung dengan pengaturan cara tanam 

berbaris tiga. Hal ini disebabkan karena dengan 

pengaturan tanam berbaris tunggal, jarak antar ta-

naman jagung lebih merata, daun tidak saling tum-

pang tindih, sehingga perolehan cahaya lebih me-

rata. Selain itu dengan pengaturan berbaris tung-

gal, akar tanaman jagung tidak terlalu rapat, se-

hingga mengurangi persaingan akan unsur hara di 

dalam tanah.  

Hasil pengamatan dan perhitungan terhadap 

hasil kacang tanah yang ditanam secara monokul-

tur adalah 2,3 ton ha
-1

, dan hasil jagung yang dita-

nam secara monokultur 2,25 ton a
-1

. Dengan demi-

kian diperoleh nilai NKL untuk masing-masing 

pengaturan tanam jagung yang ditumpangsarikan 

dengan kacang tanah sebagai berikut: 

 

69,1
3,2

73,1

25,2

14,2
 p1 NKL  =+=  

47,1
3,2

5,1

25,2

83,1
  p2 NKL =+=  

46,1
3,2

46,1

25,2

81,1
  p3 NKL =+=  

Dari beberapa pengaturan tanam yang dicoba-

kan, angka NKL tertinggi didapatkan dari peng-

aturan tanam jagung berbaris tunggal dengan jarak 

tanam 60 x 40 cm.  

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dila-

kukan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai ber-

ikut:  

1. Pengaturan cara tanam jagung yang ditum-

pangsarikan dengan kacang tanah berpengaruh 

terhadap luas daun, berat kering, jumlah polong 

berisi pertanaman, berat polong pertanaman 

dan hasil pada kacang tanah, berat 100 biji dan 

hasil pada jagung.  

2. Cara tanam jagung baris tunggal menghasil be-

rat kerng tanaman, jumlah polong isi per ta-

naman, berat polong pertanaman dan hasil ter-

tinggi pada kacang tanah yang ditanam secara 

tumpangsasri. 

3. Cara tanam jagung dalam baris tunggal meng-

hasilkan berat 100 biji dan hasil tertinggi pada 

jagung. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemuka-

kan saran sebagai berikut: 

1.  Perlu diteliti pengaruh pengaturan tanam ja-

gung untuk populasi jagung yang berbeda pada 

pertanaman tumpangsari 

2.  Perlu diteliti pengaruh pengaturan tanam ja-

gung varietas lain pada pertanaman tumpang-

sari. 
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