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Abstract 

A field experiment to study the precise dose of  the manure and application of Crotalaria juncea L. to increase 
growth and yield of maize, has been conducted since July 2011 upto October 2011 at UB-Expt. Station, Jatikerto,    
+ 303 m asl and alfisol type soil, Malang. The experiment was designed in a Split-Plot Design (RPT) with 2 factors 
and 3 replications. Factor 1 was of the dose of the manure with 3 levels:  K1 = Without manure; K2 = With manure 
10 ton ha-1, K3 = with manure 20 ton ha-1. Factor 2:  application of Crotalaria juncea L. with 3 levels, e.i.  C1 = 
Without C. juncea, C2 = 50 C. juncea aplication/plot  planted  2 rows and growth with maize for 30 days, C3 = 50   
C. juncea aplication/plot  planted  2 rows and growth with maize for 45 days. Results showed that the treatment of 
without manure (K1) and  50 C. juncea aplication/plot  planted  2 rows and growth with maize for 45 days (C3) given 
the lowest weed dry weight. Combination of 20 ton ha-1 manure with 50 C. juncea aplication/plot planted 2 rows and 
growth with maize for 45 days produce yield better than other treatment.  
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Abstrak 
 

Percobaan lapang dilakukan untuk mempelajari pengaruh dosis pupuk kandang dan aplikasi Crotalaria juncea L.  
untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Penelitian telah dilakukan sejak Juli sampai Oktober 
2011 di kebun percobaan Jatikerto, + 303 m dpl dan jenis tanah alfisol, Malang. Penelitian ini menggunakan 
percobaan faktorial yang dirancang dengan Rancangan Petak Terbagi (RPT) dengan 3 kali ulangan. Faktor 1 ialah 
dosis pupuk kandang dengan 3 level: K1 = Tanpa pupuk kandang, K2 = dengan pupuk kandang 10 ton ha-1, K3 = 
dengan pupuk kandang 20 ton ha-1. Faktor 2 ialah aplikasi C. juncea dengan 3 level: C1 = tanpa C. junce, C2 = 50  C. 
juncea/petak, ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung selama 30 hst, hasil pangkasannya dibenamkan ke dalam 
tanah, C3 = 50 C. juncea/petak, ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung selama 45 hst, hasil pangkasannya 
dibenamkan ke dalam tanah. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa perlakuan tanpa pupuk kandang (K1) dan 
aplikasi 50 C. juncea/petak, ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung selama 45 hst (C3) menghasilkan bobot kering 
gulma terendah. Penggunaan dosis pupuk kandang 20 ton disertai dengan aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris  tumbuh bersama jagung selama 45 hst memberikan hasil biji  ton ha-1 yang lebih baik dibandingkan perlakuan 
lainnya. 

Kata kunci : pupuk kandang, orok-orok dan tanaman jagung. 
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PENDAHULUAN 
Jagung (Zea mays L.) ialah komoditas 

pangan yang penting dan menempati urutan 
kedua setelah padi di Indonesia. Jagung 
mengandung 8 g protein dan 73 g 
karbohidrat dalam setiap  100 g. Kebutuhan 
masyarakat akan tanaman ini semakin 
meningkat setiap tahunnya seimbang dengan 
pertumbuhan penduduk dan kemajuan sektor 
industri yang memanfaatkan jagung sebagai 
bahan baku utama. Namun,  produksi jagung 
nasional sampai saat ini belum bisa 
memenuhi kebutuhan masyarakat. 
Kebutuhan jagung nasional pada tahun 2010 
tercatat sebesar 20 juta ton, tetapi produksi 
jagung nasional belum mampu mencukupi 
kebutuhan jagung nasional, sehingga 
Indonesia harus mengimpor jagung 
sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2010 
(Anonymousa, 2011). Produktivitas jagung 
pada tahun 2010 tercatat sebanyak 4,43 ton 
ha-1. Hasil ini masih jauh dari potensi hasil 
jagung yang dapat mencapai 7,0-7,5 ton ha-1 
(Anonymousb, 2011). Produktivitas jagung 
yang rendah disebabkan banyak jagung 
dibudidayakan di lahan kering. Pada 
umumnya, lahan kering mempunyai 
kandungan bahan organik yang rendah        
(< 1 %) (Adiningsih, 2005). Kandungan 
bahan organik yang rendah menyebabkan 
kesuburan tanah berkurang. Penggunaan 
pupuk anorganik secara terus-menerus tanpa 
diimbangi oleh pupuk organik dapat 
menyebabkan kesuburan tanah semakin 
rendah. Kesuburan tanah yang rendah 
menyebabkan tanah menjadi cepat 
mengeras, kurang mampu menyimpan air 
dan menurunkan pH tanah. Oleh karena itu 
perlu adanya perbaikan kondisi tanah 
dengan penambahan bahan organik pada 
tanah melalui pemberian pupuk organik 
untuk meningkatkan produktivitas tanaman 
jagung.  

Pupuk organik sangat bermanfaat 
dalam meningkatkan kesuburan tanah dan 

meningkatkan kualitas lahan secara 
berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik 
akan mengembalikan bahan organik 
kedalam tanah yang akan berpengaruh pada 
kesuburan tanah sehingga terjadi 
peningkatan produksi tanaman. Pupuk 
organik yang dapat digunakan untuk 
memperbaiki kesuburan tanah ialah pupuk 
kandang. Pupuk kandang diberikan kedalam 
tanah untuk menambah bahan organik, 
memperbaiki struktur tanah, meningkatkan 
daya ikat air dan memacu aktivitas 
mikroorganisme. Kerugian penggunaan 
pupuk kandang ialah selain dapat 
menyuburkan tanah juga dapat 
menyuburkan gulma, karena gulma akan 
mudah tumbuh pada kondisi tanah yang 
subur. Penggunaan pupuk kandang 
mendorong pertumbuhan gulma melalui biji 
atau bagian gulma yang tetap dapat tumbuh 
meskipun sudah melaui proses pencernaan, 
terutama family Cyperaceae dan graminae 
(Wiroatmodjo et al.,1990), sehingga 
dibutuhkan tanaman penutup tanah yang 
dapat segera menutup permukaan tanah, 
sehingga secara langsung dapat menekan 
pertumbuhan gulma secara alami. Tanaman 
penutup tanah yang dapat digunakan sebagai 
cover crop ialah tanaman yang berasal dari 
family leguminoceae yang disebut LCC 
(Legume Cover Crop). 

C. juncea L. ialah tanaman 
leguminoceae yang dapat digunakan sebagai 
LCC (Legume Cover Crop) karena tanaman 
ini mudah tumbuh dan banyak menghasilkan 
biomassa. Selain digunakan sebagai cover 
crop, tanaman penutup tanah dapat 
memperbaiki sifat tanah dan mengurangi 
erosi tanah. LCC (Legume Cover Crop) juga 
dapat melindungi permukaan tanah dari 
sinar matahari yang dapat mempercepat 
terjadinya penguapan air di permukaan 
tanah. Dengan demikian kelembaban tanah 
bisa dipertahankan.  
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BAHAN DAN METODE 
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun 

Ngajum, + 303 m dpl, jenis tanah Alfisol, 
Desa Jatikerto, Malang sejak  bulan Juli 
hingga Oktober 2011. Peralatan yang 
digunakan dalam penelitian ialah timbangan 
analitik, penggaris, jangka sorong, oven, 
cangkul dan leaf area meter (LAM). Bahan 
yang digunakan ialah benih jagung varietas 
Bisma, benih orok-orok, pupuk kandang 
sapi, insektisida Furadan 3G, insektisida 
Decis 2.5 EC, fungisida Dhitane M-45 dan 
pupuk urea, SP-36 dan KCl. Penelitian 
menggunakan percobaan faktorial yang 
dirancang dengan menggunakan Rancangan 
Petak Terbagi (RPT), meliputi 2 faktor yang 
diulang 3 kali. Faktor 1 ialah dosis pupuk 
kandang dengan 3 level, yaitu: tanpa pupuk 
kandang, dosis pupuk kandang ton ha-1, dan 
dosis pupuk kandang 20 ton ha-1. Sedangkan 
faktor 2 ialah aplikasi C. juncea dengan 3 
level, yaitu: tanpa C. juncea, 50 tanaman   
C. juncea/petak, ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst, hasil 
pangkasannya dibenamkan ke dalam tanah, 
50 tanaman C. juncea/petak, ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 45 hst, hasil 
pangkasannya dibenamkan ke dalam tanah . 
Dari 2 faktor tersebut diperoleh 9 kombinasi 
perlakuan dan setiap perlakuan diulang 3 
kali sehingga didapatkan 27 perlakuan. 

Pengamatan yang dilakukan meliputi 
pengamatan gulma dan pengamatan tanaman 
jagung. Pengamatan gulma dilakukan pada 
umur 30, 45 dan 60 hari setelah tanam. 
Pengamatan tanaman jagung terdiri dari 
pengamatan pertumbuhan tanaman dan 
pengamatan hasil. Pengamatan pertumbuhan 
meliputi tinggi tanaman, luas daun, bobot 
kering total tanaman dan laju pertumbuhan 
tanaman. Pengamatan dilakukan secara 
destruktif dan non-destruktif pada umur 
tanaman 15, 30, 45, 60, 75 dan terakhir 
mengambilan sampel pada saat panen. 
Pengamatan hasil antara lain diameter 

tongkol tanpa klobot, panjang tongkol tanpa 
klobot, bobot kering tanpa klobot, bobot 
kering biji per tanaman, bobot 100 biji dan 
bobot hasil biji ton ha-1. 

Data pengamatan yang diperoleh 
selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
analisis ragam pada taraf 5%. Bila hasil 
pengujian diperoleh perbedaaan yang nyata 
maka dilanjutkan dengan uji perbandingan 
antar perlakuan dengan menggunakan Beda 
Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5 %. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Komponen pengamatan gulma 
1.1 Analisis vegetasi  

Analisa vegetasi menunjukkan 
perbedaan nilai Summed Dominance Ratio 
(SDR) pada tiap pengamatan. Analisa 
vegetasi gulma dilakukan pada umur 30, 45 
dan 60 hst. 

Tabel 5 menjelaskan bahwa hasil 
pengamatan 60 hst, spesies gulma dominan 
(SDR>10%) berbeda setiap perlakuan. Pada 
perlakuan tanpa pupuk kandang dengan 
tanpa C. juncea L. spesies gulma dominan 
adalah I. cylindrica (SDR = 14,66%) dan    
C. rotundus (SDR = 51,12%). Pada 
perlakuan tanpa pupuk kandang dengan 
aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 30 hst, 
spesies gulma dominan adalah C. rotundus 
(SDR = 70,95%). Perlakuan tanpa pupuk 
kandang dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst, spesies gulma dominan 
adalah D. trifolum (SDR = 10,06%),           
A. conyzoides (SDR = 11,78%), C. dactylon 
(SDR = 10,06%) dan C. rotundus (SDR = 
68,10%). Pada perlakuan dosis pupuk 
kandang 10 ton ha-1 dengan tanpa  C. juncea 
L. spesies gulma dominan ialah C. rotundus 
(SDR = 51,72%) dan E. hirta (SDR = 
14,22%). Pada perlakuan dosis pupuk 
kandang 10 ton ha-1 dengan aplikasi 50       
C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
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bersama jagung selama 30 hst, spesies gulma 
dominan adalah C. dactylon (SDR = 
15,54%) dan C. rotundus (SDR = 67,68%). 
Pada perlakuan dosis pupuk kandang 10 ton 
ha-1 dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst, spesies gulma dominan 
adalah I. cylindrica (SDR = 12,17%),           
A. conyzoides (SDR = 12,17%) dan              
C. rotundus (SDR = 75,65%). Pada 
perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 

dengan tanpa      C. juncea L. spesies gulma 
dominan ialah  C. dactylon (SDR = 10,82%) 
dan C. rotundus (SDR = 48,82%). Pada 
perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 

dengan aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 
2 baris tumbuh bersama jagung selama 30 
hst, spesies gulma dominan adalah                
I. cylindrica (SDR = 13,33%), A. conyzoides 
(SDR = 13,33%), P. oleraceae (SDR = 
13,33%) dan C. rotundus (SDR = 35,00%). 
Pada perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton 
ha-1 dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 

ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst, spesies gulma dominan 
adalah C. dactylon (SDR = 19,17%) dan                 
C. rotundus (SDR = 52,08%). 

 
1.2 Bobot kering total gulma 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terjadi interaksi antara perlakuan dosis 
pupuk kandang dengan aplikasi C. juncea L. 
pada variabel bobot kering total gulma. 
Interaksi terjadi pada umur pengamatan 30, 
45 dan 60 hst. Luas petak kuadrat yang 
digunakan ialah 2500 cm2 (50 cm x 50 cm). 
Pada umur pengamatan 30, 45 dan 60 hst 
perlakuan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst tanpa disertai pupuk kandang 
memberikan hasil bobot kering total gulma 
terendah dibandingkan dengan kombinasi 
perlakuan lainnya. Rerata bobot kering total 
gulma akibat terjadinya interaksi antara 
dosis pupuk kandang dengan aplikasi          
C. juncea L. ditampilkan pada Tabel 6.

 
Tabel 5. Nilai Summed Dominance Ratio (SDR) pada umur pengamatan 60 hari setelah tanam  

Spesies K1C1 K1C2 K1C3 K2C1 K2C2 K2C3 K3C1 K3C2 K3C3 

Imperata cylindrica 14,66 0 0 4,74 0 12,17 0 13,33 9,58 

Desmodium trifolum 0 0 10,06 0 0 0 7,22 0 0 

Ageratum conyzoides 4,89 0 11,78 4,74 0 12,17 0 13,33 0 

Cynodon dactylon 9,78 0 10,06 5,63 15,54 0 10,82 0 19,17 

Mimosa pudica 4,89 9,68 0 0 8,39 0 3,61 0 9,58 

Portulaca oleraceae 4,89 0 0 4,74 0 0 7,22 13,33 0 

Cyperus rotundus 51,12 70,95 68,10 51,72 67,68 75,65 48,82 35,00 52,08 

Ipomoea triloba 4,89 9,68 0 9,48 8,39 0 7,22 9,17 0 

Euphorbia hirta 0 0 0 14,22 0 0 7,22 9,17 9,58 

Mimosa invisa 4,89 9,68 0 4,74 0 0 7,88 6,67 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tabel 6. Rerata bobot kering total gulma akibat interaksi antara perlakuan dosis   pupuk kandang 
dengan aplikasi C. juncea L. 

Umur 
(hst) 

Dosis Pupuk Kandang 
Sapi 

Aplikasi C.juncea L. 
Tanpa 

C. juncea L. 
50 C. juncea/petak 

ditanam 2 baris 
tumbuh bersama 

jagung selama 30 hst 

50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris 
tumbuh bersama 

jagung selama 45 hst 

30 
Tanpa pupuk kandang 6,40  d 4,76  b 3,60  a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 7,93  e   5,23  bc  5,03  bc  
Pupuk kandang 20 ton ha-1 9,47  f 6,50  d 5,60  c 

            BNT 5%             0,673  

45 
Tanpa pupuk kandang    10,14 d  7,32  ab           6,93  a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1    11,80 e 7,82  b 7,02  a 
Pupuk kandang 20 ton ha-1    12,70 f 8,61  c  8,28  bc 

            BNT 5%             0,650 

60 
Tanpa pupuk kandang    11,57 c 10,03 b 9,07 a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1    13,83 d 10,57 b           10,30 b 
Pupuk kandang 20 ton ha-1    14,93 e 11,70 c           10,67 b 

           BNT 5%             0,777 
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada baris, kolom dan perlakuan yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam. 

2. Pertumbuhan tanaman jagung 
2.1 Luas daun 
  Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa tidak terjadi interaksi antara 
perlakuan pupuk kandang dan aplikasi       
C. juncea L. pada luas daun. Dosis pupuk 
kandang dan aplikasi C. juncea L. 
berpengaruh nyata pada umur pengamatan 
45 hingga 75 hst. Rerata luas daun akibat 
perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi 
C. juncea L. disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8 menjelaskan bahwa pada 
umur 45 hst perlakuan dosis pupuk kandang 
20 ton ha-1 nyata menghasilkan luas daun 
lebih luas dibandingkan perlakuan dosis 
pupuk kandang 10 ton ha-1 maupun tanpa 
pupuk kandang. Pada umur 60 hst perlakuan 
dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 nyata 
menghasilkan luas daun lebih luas 
dibandingkan tanpa pupuk kandang maupun 
dengan dosis pupuk kandang 10 ton ha-1. 

Pada umur 75 hst perlakuan dosis pupuk 
kandang 20 ton ha-1 menghasilkan luas daun 
yang lebih luas dibandingkan perlakuan 

dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 dan tanpa 
pupuk kandang.  

Pada umur 45 hst aplikasi 50           
C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst nyata 
menghasilkan luas daun lebih luas 
dibandingkan tanpa C. juncea L., tetapi 
sama dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris  tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst. Pada umur 60 hst aplikasi 50 
C. juncea/petak ditanam 2 baris  tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst nyata 
menghasilkan luas daun lebih luas 
dibandingkan tanpa C. juncea L., tetapi 
sama dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst. Pada umur 75 hst aplikasi 50 
C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst menghasilkan 
luas daun lebih luas dibandingkan aplikasi 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris  tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst dan tanpa     
C.junceaL.  
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Tabel 8. Rerata luas daun akibat perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi C. juncea L.   

Perlakuan 
Rerata luas daun (cm2/tanaman) pada berbagai umur 

pengamatan (hst) : 
15 30 45 60 75 

Dosis pupuk kandang sapi : 
Tanpa pupuk kandang 18,88 461,44 3397,00 a 4705,59 a 6676,27 a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 19,00 490,73 3404,71 a 4661,77 a 6717,45 b 
Pupuk kandang 20 ton ha-1 19,75 502,20 3462,06 b 4792,40 b  6832,16 c 
BNT 5 % tn tn 36,14 70,20 34,22 
Aplikasi C. juncea L. : 
Tanpa C. juncea L. 18,88 478,71 3387,98 a 4671,55 a 6695,99 a 
50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst 19,03 478,42  3407,30 ab  4730,42 ab 6724,33 a 
50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst 19,72 488,25 3468,49 b 4757,79 b 6805,56 b 
BNT 5 % tn tn 65,08 66,41 80,22 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak 
berbeda nyata. 

2.2 Indeks luas daun (ILD) 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi antara dosis 
pupuk kandang dan aplikasi C. juncea L. 
pada indeks luas daun. Dosis pupuk kandang 
dan aplikasi C. juncea L. berpengaruh nyata 
pada umur pengamatan 45 hingga 75 hst. 
Rerata indeks luas daun akibat perlakuan 
dosis pupuk kandang dan aplikasi C. juncea 
L. disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9 menjelaskan bahwa pada 
umur 45 hst perlakuan dosis pupuk kandang 
20 ton ha-1 nyata menghasilkan indeks luas 
daun lebih luas dibandingkan perlakuan 
dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 maupun 
tanpa pupuk kandang. Pada umur 60 hst 
perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 
nyata menghasilkan indeks luas daun lebih 
luas dibandingkan tanpa pupuk kandang 
maupun dosis pupuk kandang 10 ton ha-1. 

Pada umur 75 hst perlakuan dosis pupuk 
kandang 20 ton ha-1 nyata menghasilkan 
indeks luas daun lebih luas dibandingkan 
perlakuan dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 

maupun tanpa pupuk kandang. Pada umur 
45 hst aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung selama 45 hst 
nyata menghasilkan indeks luas daun lebih 
luas dibandingkan tanpa C. juncea L., tetapi 
sama  dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst. Pada umur 60 hst aplikasi 50 
C. juncea/petak ditanam 2 baris  tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst menghasilkan 
indeks luas daun lebih luas dibandingkan 
tanpa C. juncea L., tetapi sama dengan 
aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 30 hst. Pada 
umur 75 hst aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst nyata menghasilkan indeks 
luas daun lebih luas dibandingkan aplikasi 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst maupun tanpa 
C. juncea L.  
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2.3 Bobot kering total tanaman 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa terjadi interaksi pada umur 60 hst 
antara dosis pupuk kandang dan aplikasi C. 
juncea L. Pada umur 60 hst pemberian dosis 
pupuk kandang 20 ton ha-1 dengan aplikasi 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 

bersama jagung selama 45 hst menghasilkan 
bobot kering total tanaman tertinggi 
dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
Rerata bobot kering total tanaman akibat 
perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi 
C. juncea L. disajikan pada Tabel 10.  

 
Tabel 9. Rerata indeks luas daun akibat perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi C. juncea L. 

Perlakuan 
Rerata indeks luas daun pada berbagai umur pengamatan (hst): 

15 30 45 60 75 
Dosis pupuk kandang sapi : 
Tanpa pupuk kandang 0,01 0,33 2,43 a 3,36 a 4,77 a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 0,01 0,32 2,43 a 3,33 a 4,80 a 
Pupuk kandang 20 ton ha-1 0,01 0,36 2,47 b 3,42 b 4,88 b 
BNT 5 % tn tn 0,026 0,050 0,073 
Aplikasi C. juncea L. : 
Tanpa C. juncea L. 0,01 0,34 2,42 a 3,34 a 4,78 a 
50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst 0,01 0,35  2,43 ab   3,38 ab 4,80 a 
50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst 0,01 0,35 2,48 b 3,40 b 4,86 b 
BNT 5 % tn tn 0,046 0,470 0,057 

 Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak 
berbeda nyata. 

 
Tabel 10. Rerata bobot kering total tanaman akibat interaksi antara perlakuan dosis pupuk 

kandang dan aplikasi C.juncea L.  

Umur 
(hst) 

Dosis Pupuk Kandang 
Sapi 

Aplikasi C.juncea L. 
Tanpa 

C. juncea L. 
50 C. juncea/petak 

ditanam 2 baris 
tumbuh bersama 
jagung selama 30 

hst 

50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris 
tumbuh bersama 
jagung selama 45 

hst 

60 
Tanpa pupuk kandang 170,88  a 170,00  a  171,15  ab 
Pupuk kandang 10 ton ha-1   171,02  ab   172,93  bc  173,00  bc 
Pupuk kandang 20 ton ha-1 172,17  b 174,10  c          177,08  d 

               BNT 5%  1,697 
 Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada umur yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak berbeda nyata. 
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Tabel 11 menjelaskan pada umur 45 
hst perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton 
ha-1 nyata menghasilkan bobot kering total 
tanaman lebih besar dibandingkan perlakuan 
dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 maupun 
tanpa pupuk kandang. Pada umur 75 hst 
perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 
nyata menghasilkan bobot kering total 
tanaman lebih besar dibandingkan tanpa 
pupuk kandang, tetapi sama dengan 
perlakuan dosis pupuk kandang 10 ton ha-1. 
Pada umur 45 hst, aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 

bersama jagung selama 45 hst menghasilkan 
bobot kering total tanaman lebih besar 
dibandingkan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst dan tanpa C. juncea L. Pada 
umur 75 hst aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris  tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst nyata menghasilkan bobot 
kering total tanaman lebih besar 
dibandingkan tanpa C. juncea L., tetapi 
sama dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris  tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst. 

 
Tabel 11. Rerata bobot kering total tanaman akibat perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi 

C.juncea L.   

Perlakuan 
Rerata bobot kering total tanaman (g) pada umur 

pengamatan (hst) : 
15 30 45 75 

Dosis pupuk kandang sapi : 
Tanpa pupuk kandang 0,51 7,44 74,62 a 226,76 a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 0,51 7,55 74,77 a 234,95 b 
Pupuk kandang 20 ton ha-1 0,52 7,56 78,54 b 236,02 b 
BNT 5 % tn tn 1,44 5,28 
Aplikasi C. juncea L. : 
Tanpa C. juncea L. 0,50 7,48 75,00 a 230,57 a 
50 C.juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst 0,51 7,52 75,69 a   231,74 ab 
50 C.juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst 0,53 7,55 77,23 b 235,42 b 
BNT 5 % tn tn 1,39 3,92 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = 
tidak berbeda nyata 

 
2.4 Laju pertumbuhan tanaman/Crop 

Growth Rate (CGR) 
Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tidak terjadi interaksi antara dosis 
pupuk kandang dan aplikasi C.juncea L. 
Dosis pupuk kandang berpengaruh nyata 
pada umur pengamatan 30-45 hst dan 60-75 
hst, sedangkan aplikasi C.juncea L. 
berpengaruh nyata hanya pada umur 

pengamatan 30-45 hst. Rerata laju 
pertumbuhan tanaman disajikan pada tabel 
Tabel 12. 

Tabel 12 menjelaskan bahwa  pada 
umur 30-45 hst perlakuan dosis pupuk 
kandang 20 ton ha-1 nyata menghasilkan laju 
pertumbuhan tanaman lebih besar 
dibandingkan dosis pupuk kandang 10 ton 
ha-1 dan tanpa pupuk kandang. Pada umur 
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60-75 hst perlakuan dosis pupuk kandang 20 
ton ha-1 nyata menghasilkan laju 
pertumbuhan tanaman lebih besar 
dibandingkan perlakuan tanpa pupuk 
kandang, tetapi sama dengan perlakuan 
dosis pupuk kandang 10 ton ha-1. Pada umur 
30-45 hst aplikasi 50 C. juncea/petak 

ditanam 2 baris  tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst nyata menghasilkan laju 
pertumbuhan tanaman lebih besar 
dibandingkan tanpa C.juncea L. dan aplikasi 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris  tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst. 

 
 
Tabel 12. Rerata laju pertumbuhan tanaman akibat perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi 

C. juncea L.   

Perlakuan 
Rerata laju pertumbuhan (g.m-2hari-1) pada berbagai umur 

pengamatan (hst) : 
15-30 30-45 45-60 60-75 

Dosis pupuk kandang sapi : 
Tanpa pupuk kandang 0,04 0,43 a 0,61 0,36 a 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 0,05 0,43 a 0,62 0,40 b 
Pupuk kandang 20 ton ha-1 0,05 0,45 b 0,61 0,39 b 
BNT 5 % tn 0,009 tn 0,032 
Aplikasi C. juncea L. : 
Tanpa C. juncea L. 0,04 0,43 a 0,61 0,38 
50 C.juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst 0,04 0,43 a 0,61 0,38 
50 C.juncea/petak ditanam 2 
baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst 0,05 0,44 b 0,61 0,39 
BNT 5 % tn 0,009 tn tn 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan dan umur yang sama 
menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak 
berbeda nyata. 

3. Komponen hasil 
3.1 Tongkol 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa tidak terjadi interaksi antara dosis 
pupuk kandang dengan aplikasi C. juncea L. 
pada pada parameter pengamatan diameter 
dan panjang tongkol tanpa kelobot dan 
bobot kering tanpa kelobot. Rerata akibat 
perlakuan dosis pupuk kandang dengan 
aplikasi C. juncea L. disajikan pada Tabel 
13. 

Tabel 13 menjelaskan bahwa 
perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 
nyata menghasilkan diameter tongkol tanpa 

kelobot lebih besar dibandingkan perlakuan 
dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 dan tanpa 
pupuk kandang. Sedangkan aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst juga 
menghasilkan diameter tongkol tanpa 
kelobot lebih besar dibandingkan tanpa C. 
juncea L., tetapi sama dengan aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst. Rerata 
panjang tongkol tanpa kelobot baik 
perlakuan tanpa pupuk kandang, dosis 
pupuk kandang 10 ton ha-1 dan dosis pupuk 
kandang 20 ton ha-1 dengan tanpa orok-orok, 
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aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 30 hst dan 
aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 baris  
tumbuh bersama jagung selama 45 hst tidak 
terdapat perbedaan yang nyata. Perlakuan 
dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 nyata 
menghasilkan bobot kering tanpa kelobot 
lebih besar dibandingkan tanpa pupuk 
kandang namun sama dengan perlakuan 
dosis pupuk kandang 10 ton ha-1, sedangkan 
aplikasi C. juncea L. pada aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst nyata 
menghasilkan bobot kering tanpa kelobot 
lebih besar dibandingkan tanpa C.juncea L. 
tetapi sama dengan aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst. 

 
3.2 Biji 

Hasil analisis ragam menunjukkan 
bahwa terjadi interaksi antara dosis pupuk 

kandang dengan aplikasi C. juncea L. pada 
parameter pengamatan bobot biji/tanaman 
dan hasil ton ha-1. Penggunaan dosis pupuk 
kandang 20 ton disertai dengan aplikasi 50              
C. juncea/petak ditanam 2 baris  tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst memberikan 
hasil biji/tanaman dan hasil biji ton ha-1 
yang lebih baik dibandingkan perlakuan 
lainnya, tetapi sama dengan perlakuan dosis 
pupuk kandang 10 ton ha-1 disertai aplikasi 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris  tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst maupun 
dengan aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 
2 baris tumbuh bersama jagung selama 45 
hst. Rerata bobot biji/tanaman dan hasil ton 
ha-1 akibat terjadinya interaksi antara dosis 
pupuk kandang dengan aplikasi C. juncea L. 
ditampilkan pada Tabel 14 dan 15. 
Perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi 
C.juncea L. tidak menunjukkan perbedaan 
yang nyata dalam parameter bobot 100 biji 
tanaman jagung ditampilkan pada Tabel 13.

 
Tabel 13. Rerata hasil tongkol tanaman jagung akibat perlakuan dosis pupuk kandang dan 

aplikasi C. juncea L.   

Perlakuan 

                                               Hasil tongkol 
Diameter  
tongkol 
tanpa 

kelobot 
(cm) 

Panjang 
tongkol 
tanpa 

kelobot 
(cm) 

Bobot 
 kering  
tanpa  

kelobot  
(g) 

Bobot  
100 biji  

(g) 

Dosis pupuk kandang sapi :  
Tanpa pupuk kandang 4,48 a 18,42 146,90 a 26,44 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 4,49 a 18,66 152,79 b 27,00 
Pupuk kandang 20 ton ha-1 4,51 b 19,03 154,51 b 28,44 
BNT 5 % 0,020 tn 3,32 tn 
Aplikasi C. juncea L. :  
Tanpa C. juncea L. 4,48 a 18,68 149,70 a 26,89 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 30 hst  4,49 ab 18,68  151,61 ab 27,11 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 45 hst 4,51 b 18,75 152,89 b 27,89 
BNT 5 % 0,026 tn 2,47 tn 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada perlakuan yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst= hari setelah tanam; tn= tidak berbeda nyata. 
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Tabel 14. Rerata bobot biji/tanaman akibat interaksi antara perlakuan dosis pupuk kandang dan 
aplikasi C. juncea L.   

 

Dosis Pupuk Kandang Sapi 

Aplikasi C.juncea L. 
Tanpa 

C. juncea L. 
50 C. juncea/petak 

ditanam 2 baris 
tumbuh bersama 

jagung selama 30 hst 

50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 

45 hst 
Tanpa pupuk kandang 108,46  ab 102,58  a 108,48  ab 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 105,18  ab 123,02  c 114,08  bc 
Pupuk kandang 20 ton ha-1     112,94  b 123,67  c            127,49  c 
               BNT 5%  9,703 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; tn = tidak berbeda nyata. 

 
Tabel 15.  Rerata hasil ton ha-1 akibat interaksi antara perlakuan dosis pupuk kandang dan 

aplikasi C. juncea L.   

Dosis Pupuk Kandang Sapi 

Aplikasi C.juncea L. 
Tanpa 

C. juncea L. 
50 C. juncea/petak 

ditanam 2 baris 
tumbuh bersama 

jagung selama 30 hst 

50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 

45 hst 
Tanpa pupuk kandang 6,86  ab 6,23  a 6,59  ab 
Pupuk kandang 10 ton ha-1 6,39  ab 7,47  c 6,93  bc 
Pupuk kandang 20 ton ha-1       6,86  b 7,51  c              7,74  c 
               BNT 5%  0,589 

Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; tn = tidak berbeda nyata. 

 
PEMBAHASAN 

Komponen pengamatan gulma 
Berdasarkan pengamatan pada umur 

30 hst spesies gulma yang paling sering 
muncul pada semua perlakuan ialah C. 
dactylon, P. oleraceae dan C. rotundus. 
Gulma P. oleraceae tumbuh dominan karena 
biji-biji gulma tersebut yang ada di dalam 
tanah mampu tumbuh setelah memperoleh 
faktor tumbuh yang sesuai. Selain itu, P. 
oleraceae merupakan jenis gulma berdaun 
lebar sehingga memungkinkan gulma dapat 
memperoleh cahaya dan ruang tumbuh 
diantara tanaman C. juncea L. dan tanaman 
jagung. Demikian juga pada gulma C. 
dactylon dan C. rotundus. Gulma tersebut 

mempunyai akar percabangan yang luas dan 
umbi akar yang banyak serta umbi yang 
efektif berkembang biak.  

Pada pengamatan 45 hst spesies 
gulma yang paling sering muncul ialah tetap 
tumbuh ialah I. cylindrica, C. dactylon,      
P. oleraceae dan C. rotundus.  Sedangkan 
spesies gulma yang paling sedikit muncul 
ialah A. conyzoides dan     M. invisa.  Pada 
umur 45 hst kanopi C. juncea L. dapat  
menaungi permukaan tanah sehingga gulma 
tidak memperoleh cahaya untuk 
berfotosintesis, akibatnya pertumbuhan 
gulma tersebut terhambat atau bahkan mati. 
Gulma I. cylindrica, C. dactylon,                 
P. oleraceae dan C. rotundus tetap 
mendominasi karena gulma tersebut dapat 
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memperoleh faktor tumbuh yang cukup.       
I. cylindrica juga mendominasi pada 
pengamatan ini dikarenakan habitat gulma 
yang tegak sehingga mampu mengimbangi 
pertumbuhan tanaman jagung dan               
C. juncea L. 

Pada pengamatan 60 hst spesies 
gulma yang paling sering muncul ialah        
C. dactylon, C. rotundus dan I. triloba. 
Sedangkan spesies gulma yang paling 
sedikit muncul ialah D. trifolum. Hal ini 
disebabkan karena gulma tersebut tidak 
memperoleh faktor tumbuh yang cukup 
dikarenakan tanaman jagung lebih tinggi 
dan sudah mampu bersaing dengan gulma. 
Selain itu juga dilakukan penyiangan setelah 
pengamatan gulma yang menyebabkan 
gulma tidak tumbuh lagi. I. triloba juga 
mendominasi pada pengamatan ini karena 
tajuk daunnya yang melebar dan batang 
yang mampu tumbuh menjalar 
memungkinkan gulma ini memperoleh 
cahaya dan ruang tumbuh disekitar tanaman 
jagung dan C. juncea L. Gulma C. dactylon 
dan C. rotundus tetap mendominasi. 
Dominannya gulma tersebut dapat 
dikarenakan banyaknya biji-biji gulma yang 
tersimpan pada tanah dalam kedalaman 25 
cm atau lebih. Biji gulma yang terbenam 
dalam tanah yang kemudian terangkat akan 
tumbuh menjadi gulma dan menjadi pesaing 
bagi tanaman budidaya., hal ini sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh Sembodo 
(2010) yang menyatakan bahwa gulma yang 
berkembangbiak dengan umbi dan 
rimpangsangat sulit dikendalikan karena 
letaknya di dalam tanah akan mampu untuk 
tumbuh kembali.  

Pada pengamatan 30, 45 dan 60 hst 
bobot kering total gulma semakin meningkat 
pada perlakuan dosis pupuk kandang dengan 
tanpa C. juncea L. (Tabel 6). Hal ini diduga 
penggunaan pupuk kandang dapat 
menimbulkan berkembangnya gulma. Hal 
ini sesuai dengan yang diutarakan 

Wiroatmodjo et al. (1990) pupuk kandang 
dapat menyebarkan dan mendorong 
pertumbuhan gulma dipertanaman, karena 
biji atau bagian gulma yang melalui jalur 
pencernaah masih tetap dapa tumbuh 
terutama family Cyperaceae dan graminae. 
Selain itu tidak adanya tanaman penutup 
tanah C. juncea L. yang mampu menaungi 
permukaan tanah, menyebabkan gulma 
memperoleh cahaya dan ruang untuk 
tumbuh.  

Efektivitas pengendalian gulma 
dapat dilihat dari bobot kering total gulma. 
Bobot kering total gulma ialah ukuran yang 
tepat untuk menyebabkan jumlah 
sumberdaya yang diserap oleh gulma. Hasil 
penelitian menunjukkan pada pengamatan 
30, 45 dan 60 hst bobot kering total gulma 
makin berkurang baik dengan aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst maupun 
aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 45 hst. 
Pertumbuhan gulma dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan, antara lain oleh 
penyinaran dan naungan. Rendahnya bobot 
kering total gulma antara lain juga 
diakibatkan terbatasnya ruang tumbuh 
gulma dan terbatasnya cahaya matahari yang 
dapat dimanfaatkan gulma untuk 
berfotosintesis akibat ternaungi oleh kanopi 
C. juncea L. Naungan pada permukaan 
tanah yang lebih luas semakin membatasi 
ruang tumbuh gulma karena persaingan air, 
supply unsur hara, oksigen dan suhu yang 
mendukung. Hal ini sesuai dengan yang 
dijelaskan Moenandir (2004).  
 
Komponen pertumbuhan tanaman 
jagung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perlakuan dosis pupuk kandang dengan 
aplikasi C. juncea L. berpengaruh pada 
pertumbuhan tanaman jagung. Interaksi 
antara kedua faktor perlakuan terdapat pada 
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pengamatan bobot kering total tanaman pada 
umur 60 hst. Perlakuan dosis pupuk kandang 
10 ton ha-1 disertai aplikasi 50                     
C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 30 hst maupun 
aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 baris 
tumbuh bersama jagung selama 45 hst 
menunjukkan pertumbuhan bobot kering 
total tanaman yang tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan dosis pupuk kandang 20 
ton ha-1 disertai aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst. Hasil tertinggi diperoleh pada 
dosis pupuk kandang 20 ton ha-1 disertai 
dengan aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 
2 baris tumbuh bersama jagung selama 45 
hst. Sebaliknya pada variabel tinggi 
tanaman, luas daun, indeks luas daun dan 
laju pertumbuhan tanaman (LPT) tidak 
ditemui interaksi antara perlakuan dosis 
pupuk kandang dengan aplikasi C. juncea L. 
Namun secara terpisah kedua faktor tersebut 
tampak menujukkan pengaruh nyata pada 
beberapa umur pengamatan. 

Perlakuan dosis pupuk kandang tidak 
menunjukkan pengaruh nyata pada saat 
tanaman berumur 15 hst. Hal ini diduga 
karena tanaman jagung yang berumur 15 hst 
masih berada dalam fase pertumbuhan awal, 
dimana tanaman tersebut mengalami 
pertumbuhan yang lambat dan belum 
mampu menyerap unsur hara, cahaya dan air 
secara optimal yang disebabkan organ-organ 
tanaman belum berfungsi dengan sempurna, 
sehingga tanaman belum menunjukkan 
respon pertumbuhan yang berbeda nyata 
antar perlakuan. Sebaliknya pada umur 30, 
45, 60 dan 75 hst terjadi perbedaan yang 
nyata pada komponen pertumbuhan tanaman 
seperti tinggi tanaman, luas daun, indeks 
luas daun, bobot kering dan laju 
pertumbuhan relatif. Hal tersebut 
disebabkan tanaman jagung pada umur 
tersebut sedang dalam fase eksponensial, 
dimana tanaman jagung mengalami 

pertumbuhan yang cepat dan organ-organ 
tanaman tersebut telah berfungsi dengan 
sempurna, sehingga tanaman mampu 
bersaing dalam memperebutkan air, cahaya 
maupun unsur hara dalam jumlah yang 
sangat besar untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Khususnya pada tanaman jagung, 
air merupakan faktor utama yang 
diperebutkan oleh tanaman jagung dengan 
gulma yang tumbuh disekitar tanaman. 
Sehingga mengakibatkan tanaman 
memberikan respon pertumbuhan berbeda 
nyata terhadap perlakuan tanpa pupuk 
kandang, pupuk kandang 10 ton ha-1 dan 
pupuk kandang 20 ton ha-1. Pertumbuhan 
tanaman yang baik dapat tercermin dari 
organ-organ tanaman tersebut telah 
berfungsi dengan sempurna, sehingga 
mampu berfotosintesis dengan baik dan 
fotosintat yang dihasilkan juga semakin 
meningkat. Fotosintat tersebut 
didistribusikan ke organ-organ vegetatif 
tanaman sehingga memacu pertumbuhan 
tanaman khususnya organ-organ tanaman. 
Organ-organ tanaman yang semakin cepat 
laju pertumbuhannya menyediakan tempat 
untuk akumulasi fotosintat sehingga bobot 
kering tanaman juga akan semakin 
bertambah, oleh karena itu bobot kering 
total tanaman yang dihasilkan akibat 
perlakuan dosis pupuk kandang 
menunjukkan perbedaan yang nyata.  

Perlakuan dosis pupuk kandang 
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 
jagung. Penggunaan dosis pupuk kandang 
10 ton ha-1 cenderung belum menunjukkan 
peningkatan yang signifikan pada variable 
luas daun, indeks luas daun, bobot kering 
dan laju pertumbuhan relatif. Kemudian 
dengan penambahan dosis pupuk kandang 
20 ton ha-1 menghasilkan pertumbuhan 
tanaman yang meningkat secara signifikan 
bila dibandingkan dengan perlakuan tanpa 
pupuk kandang. Hal tersebut diduga karena 
rendahnya kandungan bahan organik tanah 
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awal sehingga penambahan pupuk kandang 
sapi pada dosis 10 ton ha-1 belum mampu 
meningkatkan kandungan bahan organik 
secara signifikan. Berdasarkan analisa tanah 
akhir, kandungan bahan organik pada tanah 
tanpa diberi pupuk kandang rendah. Namun 
dengan penambahan dosis pupuk kandang 
dari 10 ton   ha-1 menjadi 20 ton ha-1 mampu 
meningkatkan kandungan bahan organik 
pada tanah (Lampiran 8). 

Aplikasi C. juncea L. juga 
berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 
jagung. Penggunaan aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris yang dibiarkan 
tumbuh bersama jagung selama 30 hst 
cenderung belum menujukkan peningkatan 
yang signifikan pada variable tinggi 
tanaman, luas daun, indeks luas daun, bobot 
kering dan laju pertumbuhan relatif. 
Sedangkan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris yang dibiarkan tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst menghasilkan 
pertumbuhan tanaman yang meningkat 
secara signifikan bila dibandingkan dengan 
perlakuan tanpa C. juncea L. Hal tersebut 
diduga karena dengan aplikasi 50 C. 
juncea/petak ditanam 2 baris yang dibiarkan 
tumbuh bersama jagung selama 30 hst sudah 
mampu menutup permukaan tanah tetapi 
belum maksimal, sehingga gulma dapat 
tumbuh karena memperoleh cahaya yang 
dibutuhkan untuk proses fotosintesis. 
Sedangkan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris yang dibiarkan tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst dapat 
menutup permukaan tanah lebih maksimal, 
sehingga pertumbuhan gulma terhambat 
karena cahaya yang dibutuhkan bagi proses 
fotosintesis ternaungi oleh kanopi C. juncea 
L. Keberadaan C. juncea L. akan 
menyebabkan cahaya yang sampai dan suhu 
lingkungan menjadi tidak optimal untuk 
pertumbuhan gulma. Kerapatan kanopi 
tanaman C. juncea L. dapat menghalangi 
sinar matahari secara langsung ke tanah, 

sehingga dapat menekan pertumbuhan 
gulma. Hal ini sesuai dengan Carolina 
(2007).  
 
Komponen pengamatan hasil tanaman 
jagung 

Hasil penelitian menujukan 
perlakuan dosis pupuk kandang dan aplikasi 
C.juncea L. terjadi interaksi pada komponen 
hasil. Perlakuan dosis pupuk kandang 20 ton 
ha-1 dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst memberikan hasil yang 
tertinggi pada bobot biji/ tanaman dan hasil 
ton ha-1 tanaman jagung. Hal ini diduga 
disebabkan karena pemberian dosis pupuk 
kandang dengan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 45 hst mampu meningkatkan luas 
daun secara signifikan dibandingkan tanpa 
pemberian pupuk kandang dan tanpa          
C. juncea L. (Tabel 8). Luas daun 
berhubungan erat dengan besarnya fotosintat 
yang dihasilkan oleh tanaman dari hasil 
fotosintesis. Semakin besar fotosintat yang 
dihasilkan oleh tanaman maka semakin 
besar pula hasil fotosintat yang 
ditranslokasikan ke bagian tanaman salah 
satunya yaitu untuk pembentukan tongkol 
dan biji. Mayadewi (2007) menyatakan 
bahwa luas daun tanaman merupakan suatu 
faktor yang menentukan jumlah energi 
matahari yang dapat diserap oleh daun dan 
akan menentukan besarnya fotosintat yang 
dihasilkan. Dengan pemberian pupuk 
kandang sebagai bahan organik dan 
pengaturan jarak tanam yang tepat antara 
tanaman jagung dengan C. juncea L., cahaya 
dapat dimanfaatkan seefisien mungkin bagi 
proses fotosintesis. Fotosintesis akan 
mempengaruhi besarnya fotosintat yang 
dihasilkan tanaman. Fotosintat tersebut 
sangat menentukan hasil biji karena 
sebagian fotosintat ditimbun dalam biji. 
Tersedianya hara yang cukup dalam hal ini 
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dengan pemberian pupuk kandang 
memberikan kemungkinan tanaman 
menimbun bahan kering yang lebih banyak. 
Hal ini disebabkan karena proses 
dekomposisi bahan organik pada pupuk 
kandang menghasilkan unsur hara tersedia 
pada saat tanaman sudah memasuki fase 
generatif, sehingga penyerapan nutrisi 
tanaman lebih banyak dipergunakan untuk 
kepentingan pembungaan dan pengisian biji.  

Keberadaan 50 C. juncea L. yang 
ditanam 2 baris pada tanaman jagung baik 
yang tumbuh bersama jagung selama 30 hst 
maupun 45 hst dapat menekan gulma tanpa 
mengganggu pertumbuhan vegetatif 
tanaman jagung. Pertumbuhan vegetatif 
yang tidak terganggu dapat memberikan 
komponen hasil tanaman jagung tetap 
optimal. Semakin baik pertumbuhan 
vegetatif tanaman jagung maka proses 
fotosintesis akan berjalan dengan baik 
sehingga fotosintat yang dihasilkan makin 
banyak. Hasil fotosintesis dari fase vegetatif 
ke fase generatif akan disimpan sebagai 
cadangan makanan dalam bentuk 
karbohidrat yang berupa biji. Makin tinggi 
fotosintat maka hasil biji juga akan semakin 
meningkat. Hal ini sesuai dengan 
(Sastroutomo, 1990) yang menyatakan 
bahwa hasil panen jagung dapat dijadikan 
ukuran pengaruh kompetisi sejak awal 
pertumbuhan sebagai akibat kompetisi 
dengan gulma. Keberadaan C. juncea L. 
selain berpotensi sebagai tanaman penutup 
tanah juga dapat menambah bahan organik 
dalam tanah yang membantu meningkatkan 
pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Hal 
ini sesuai dengan Reinboot (2004) yang 
menyatakan sebagai bahan organik C. 
juncea L. berpengaruh terhadap sifat fisika, 
kimia dan biologi tanah, antara lain dapat 
memperbaiki struktur tanah, sumber hara N, 
P, K dan unsur mikro, meningkatkan 
kemampuan tanah untuk menahan air dan 

unsur hara, meningkatkan KTK tanah, serta 
sumber energi bagi mikroorganisme tanah.  
 

KESIMPULAN 
 

1. Penggunaan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris  tumbuh bersama 
jagung selama 30 hst maupun aplikasi 
50 C. juncea/petak ditanam 2 baris  
tumbuh bersama jagung selama 45 hst 
mampu menurunkan bobot kering total 
gulma pada lahan yang berbeda dosis 
pupuk kandangnya dibandingkan 
dengan tanpa C. juncea L. dengan 
penurunan sebesar 13,31 % dan       
21,61 % 

2. Pemberian dosis pupuk kandang 20 ton 
disertai dengan aplikasi 50                    
C. juncea/petak ditanam 2 baris  
tumbuh bersama jagung selama 45 hst 
memberikan hasil biji ton ha-1 sebesar 
7,74 ton ha-1 hasil ini lebih tinggi   
11,37 % dibandingkan tanpa pupuk 
kandang dan tanpa C. juncea L. tetapi 
tidak berbeda nyata dengan pemberian 
dosis pupuk kandang 10 ton ha-1 disertai 
aplikasi 50 C. juncea/petak ditanam 2 
baris  tumbuh bersama jagung selama 
30 hst maupun dengan aplikasi 50       
C. juncea/petak ditanam 2 baris tumbuh 
bersama jagung selama 45 hst. 

 
SARAN 

Penggunaan dosis pupuk kandang 10 
ton ha-1 dan aplikasi 50 C. juncea/petak 
ditanam 2 baris yang tumbuh bersama 
jagung selama 30 hst selain mampu 
menurunkan bobot kering total gulma juga 
dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 
budidaya tanaman jagung. 
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