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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. 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 yang dapat 
digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah ialah pupuk kandang. 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. Tujuan penelitian ini ialah (1) Untuk 
mempelajari peranan C. juncea L. dalam mengendalikan gulma pada lahan yang 
berbeda dosis pemupukannya, (2) Untuk mempelajari pengaruh pupuk kandang 
dan tanaman penutup tanah C. juncea L. pada pertumbuhan dan hasil tanaman 
jagung. Hipotesis yang diajukan ialah (1) Penggunaan dosis pupuk kandang yang 
semakin tinggi membutuhkan keberadaan C. juncea L. yang semakin lama pula 
untuk mengendalikan gulma, (2) Penggunaan pupuk kandang dan tanaman 
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penutup tanah C. juncea L. dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman 
jagung. 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juli 2011 sampai Oktober 2011 
di KP UB-Jatikerto, Malang yang terletak pada ketinggian 303 m dpl dengan jenis 
tanah alfisol, suhu minimal berkisar antara 21ºC – 23ºC, suhu maksimal berkisar 
antara 30ºC – 33ºC, curah hujan 100 mm/bln. Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi: timbangan analitik, penggaris, jangka sorong, oven, 
cangkul dan leaf area meter (LAM). Bahan-bahan yang digunakan ialah benih 
jagung varietas Bisma, benih orok-orok, insektisida Furadan 3G, insektisida Decis 
2.5 EC, fungisida Dhitane M-45, pupuk Urea (46% N), pupuk SP-36 (36% P2O5), 
pupuk KCl (60% K2O). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan 
Petak Terbagi (RPT), terdiri dari 2 faktor yang diulang 3 kali. Faktor 1 ialah dosis 
pupuk kandang dengan 3 level meliputi tanpa pupuk pupuk kandang (K1), dengan 
pupuk kandang 10 ton ha-1 (K2), dengan pupuk kandang 20 ton ha-1 (K3). 
Sedangkan untuk faktor 2 ialah aplikasi C. juncea dengan 3 level meliputi tanpa 
C. juncea (C1), 50 C. juncea/petak, ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung 
selama 30 hst, hasil pangkasannya dibenamkan ke dalam tanah (C2), 50               
C. juncea/petak, ditanam 2 baris tumbuh bersama jagung selama 45 hst, hasil 
pangkasannya dibenamkan ke dalam tanah (C3). 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 penelitian menunjukan interaksi antar perlakuan dosis pupuk kandang 
dengan aplikasi C.juncea L. terdapat pada parameter pertumbuhan variabel bobot 
kering total tanaman, sedangkan pada parameter hasil ialah pada bobot 
biji/tanaman dan hasil ton ha-1. 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. 

 
 

 


