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ABSTRAK

PENGARUH SISTEM OLAH TANAH DAN PEMUPUKAN NITROGEN
JANGKA PANJANG TAHUN KE-30 TERHADAP PERTUMBUHAN

GULMA DAN PRODUKSI TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.)
DI LAHAN PERCOBAAN POLINELA BANDAR LAMPUNG

Oleh

YOGA SAPUTRA

Menurunnya produksi jagung di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh

keberadaan gulma. Cara untuk menggendalikan keberadaan gulma salah satunya

dengan pengolah tanah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

sistem olah tanah dan pemupukan nitrogen jangka panjang tahun ke 30 terhadap

pertumbuhan gulma dan produksi tanaman jagung. Penelitian ini dilaksanakan

dari bulan Februari – Juni 2017 di lahan percobaan Politeknik Negeri Lampung.

Perlakuan disusun dengan Rancangan Acak Kelompok yang terdiri dari 2 faktor

dengan 4 ulangan.  Faktor pertama sistem olah tanah yang terdiri dari olah tanah

intensif, olah tanah minimum dan tanpa olah tanah.  Faktor  kedua pemupukan

nitrogen yang terdiri dari  N 0 kg ha-1 dan N 200 kg ha-1.  Data hasil pengamatan

dianalisis dengan menggunakan Analisi Ragam.  Homogenitas ragam diuji denga

Uji Barlet, jika asumsi terpenuhi data dianalisis dengan sidik ragam menggunakan

Uji F, perbedaan antar nilai tengah perlakuan diuji dengan BNT pada taraf  5%.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perlakuan olah tanah intensif

menghasilkan bobot kering gulma total dan gulma daun lebar lebih tinggi

dibandingkan tanpa olah tanah pada 3,6 dan 9 MST.  Perlakuan olah tanah intensif

menghasilkan bobot kering gulma golongan rumput lebih tinggi dibandingkan

perlakuan tanpa olah tanah pada 3 MST.  Sedangkan perlakuan tanpa olah tanah

menghasilkan produksi jagung lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan olah

tanah intensif. (2) Perlakuan pemupukan N 200 kg ha-1 menghasilkan bobot

kering gulma total, daun lebar, rumput, tinggi tanaman dan produksi jagung lebih

tinggi dibandingkan dengan perlakuan pemupukan 0 kg ha-1. (3) Pengamatan 3

MST tidak menunjukkan perubahan komposisi gulma dengan gulma dominan

berturut-turut Calopogonium mucunoides, Richardia brasiliensis, Spigelia

antelmia, Rottbelia exaltata dan Cleome rutidosperma. Pengamatan 6 MST

menunjukkan perubahaan komposisi gulma dengan gulma dominan berturut-turut

adalah Richardia brasiliensis, Rottbelia exaltata, Calopogonium mucunoides dan

Cleome rutidosperma. pengamatan 9 MST terjadi perubahan komposisi gulma

dengan gulma dominan berturut-turut adalah Calopogonium mucunoides dan

Richardia brasiliensis. (4) Terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan sistem

olah tanah dan pemupukan terhadap bobot kering gulma total pada 3,6 dan 9

MST, bobot kering gulma daun lebar pada 9 MST, bobot kering gulma rumput

pada 9 MST,  dan produksi tanaman jagung

Kata kunci: Gulma, Jagung, Pemupukan, Sistem Olah Tanah.
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I.  PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang dan Masalah

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan masyarakat

turut mengalami peningkatan.  Demikian halnya terjadi pada peningkatan

permintaan masyarakat terhadap produk jagung. Selain digunakan sebagai salah

satu alternatif pangan penghasil karbohidrat,  jagung juga banyak dimanfatkan

untuk pakan ternak, penghasil minyak nabati, diolah menjadi tepung, dan sebagai

bahan baku industri.

Menurut Kementerian Pertanian (2018), kebutuhan jagung Indonesia pada tahun

2017 mencapai 19,2 juta ton. Data tersebut mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 17,4 juta ton.  Sejalan dengan

kebutuhan jagung yang meningkat, produksi jagung di Indonesia juga mengalami

peningkatan. Pada tahun 2017 produksi jagung Indonesia sebesar 28 juta ton, data

ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 23,6

juta. Berbeda dengan kebutuhan dan produksi jagung Indonesia, produktivitas

jagung Indonesia menurun. Pada tahun 2017 produktivitas jagung Indonesia

sebesar 5,2 ton/ha, data tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

yaitu tahun 2016 sebesar 5,3 ton/ha.



2

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas jagung adalah penerapan

sistem olah tanah.  Sistem olah tanah yang masih banyak diterapkan dalam

budidaya jagung di Indonesia adalah sistem olah tanah intensif (OTI).  OTI

merupakan sistem olah tanah dengan cara membolak balikkan tanah dengan alat-

alat pertanian seperti cangkul atau bajak. OTI dimaksudkan untuk menciptakan

media tanam yang gembur agar baik untuk pertumbuhan tanaman. Akan tetapi,

jika ditinjau dari segi konservasi tanah dan air tindakan ini dapat menyebabkan

degragasi tanah.

Menurut Utomo (2000), degradasi tanah yang terjadi saat ini salah satunya

sebagai akibat dari sistem olah tanah intensif.  Pengolahan tanah intensif dengan

mencangkul dan membajak sampai gembur dan bersih menurut para peneliti

terbukti sebagai penyebab utama meningkatnya degradasi tanah di Indonesia.

Selain dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah secara fisik, olah tanah

intensif juga dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah secara biologi dan

kimiawi. Sehingga ketika kualitas tanah secara fisik, biologi dan kimiawi

mengalami penurunan, maka akan berpengaruh secara langsung terhadap

pertumbuhan dan perkembagan tanaman yang akan mengakibatkan turunnya hasil

produksi.

Pengolahan tanah secara intensif selain dapat mengakibatkan degradasi tanah juga

dapat meningkatkan populasi gulma.  Pengolahan tanah seringkali tidak mampu

mengendalikan keberadaan gulma karena selama pengolahan tanah terjadi proses

penyebaran organ-organ vegetatif gulma seperti stolon, rhizoma dan akar yang

terpotong oleh alat pertanian.  Dengan meningkatnya populasi gulma maka akan
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menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu karena tingginya kompetisi

tanaman dengan gulma sehingga secara langsung menurunkan hasil tanaman.

Maka dari itu penelitian ini lebih diarahkan pada olah tanah konservasi (OTK).

Olah tanah konservasi (OTK) teknologi pengelolaan lahan yang memperhatikan

kaidah konservasi tanah dan air dengan cara memanipulasi gulma dan residu

tanaman sebagai mulsa untuk menjamin keoptimalan pertumbuhan dan produksi

tanaman budidaya. Dengan adanya mulsa in situ, (a) aliram permukaan dan erosi

tanah dapat ditekan, (b) siklus hara dapat ditingkatkan, (c) keanekaragaman hayati

tanah dapat ditingkatkan, (d) ketersediaan air dapat ditingkatkan, (e) agregasi

tanah dapat ditingkatkan, (f) dan penyimpanan karbon tanah dapat ditingkatkan.

Olah tanah konservasi meliputi olah tanah minimum (OTM) dan tanpa olah tanah

(TOT) (Utomo, 2015).

Menurut Feriawan dkk. (2013), olah tanah konservasi (OTK) dapat menghasilkan

produksi jagung yang lebih tinggi dibanding olah tanah intensif (OTI).  Hal ini

diakibatkan karena adanya residu pupuk baik organik maupun non-organik yang

tersisa di dalam tanah.  Selain itu, ditinjau dari segi keuntungan ekonomi OTK

lebih efisien, dimana pengeluaran yang dilakukan tidak begitu besar.  Meskipun

begitu, usaha untuk meningkatkan produksi tanaman selain dengan sistem olah

tanah konservasi (OTK), yaitu dengan pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan

tanaman.

Pemupukan merupakan suatu tindakan pemberian unsur hara ke dalam tanah atau

tanaman dalam jumlah yang sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan normal

tanaman. Pupuk tunggal seperti KCl, SP-36 dan Urea diperlukan sebagai sumber
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untuk menambah unsur hara K, P dan N serta unsur mikro lainnya.  Akan tetapi,

pemupukan anorganik secara terus menerus juga tidak baik bagi kesehatan tanah

maupun tanaman.

Nitrogen (N) merupakan salah satu hara makro yang menjadi pembatas utama

pertumbuhan tanaman.  Sekitar 90% pertanaman jagung di daerah tropis pada

lahan kering dan sawah tadah hujan, hasilnya dapat meningkat dengan pemberian

pupuk nitrogen.  Hal ini dikarenakan nitrogen berfungsi sebagai bahan penyusun

asam-asam amino, protein dan khlorofil yang penting dalam proses fotosintesis

serta bahan penyusun komponen inti sel (Komalasari dan Fuziah, 2009).

Pemberian pupuk nitrogen pada tanaman selain untuk meningkatkan pertumbuhan

tanaman, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan gulma disekitarnya.  Hal ini

akan menimbulkan kompetisi antara gulma dan tanaman untuk memperoleh faktor

pertumbuhan yang terbatas seperti cahaya, unsur hara dan air (Jatmiko dkk.,

2002).  Unsur hara N yang berada pada lapisan reduksi akan diserap oleh gulma

melalui perakarannya yang kuat untuk berkembang dan melakukan aktivitas

fisologisnya.  Hal ini yang menyebabkan pemupukan N menjadi salah satu

perlakuan pada penelitian ini.

Dengan diterapkannya kombinasi perlakuan sistem olah tanah dan pemupukan N

jangka panjang ini diharapkan dapat mempengaruhi keragaman, biomasa dan

pertumbuhan gulma serta dapat menjadi alternatif untuk mengendalikan gulma.

Selain itu juga dapat meningkatkann produksi tanaman jagung.
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1. 2  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka disusun rumusan

masalah sebagai berikut :

1. Apakah perlakuan sistem olah tanah jangka panjang mempengaruhi

pertumbuhan gulma dan produksi tanaman jagung?

2. Apakah perlakuan pemupukan N jangka panjang mempengaruhi pertumbuhan

gulma dan produksi tanaman jagung?

3. Apakah terjadi pengaruh interaksi antara perlakuan sistem olah tanah dan

pemupukan N jangka panjang terhadap pertumbuhan gulma dan produksi

tanaman jagung?

1.3  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh perlakuan sistem olah tanah jangka panjang terhadap

pertumbuhan gulma dan produksi tanaman jagung.

2. Mengetahui pengaruh pemupukan N jangka panjang terhadap pertumbuhan

gulma dan produksi jagung.

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara perlakuan sistem olah tanah dan

pemupukan N jangka panjang terhadap pertumbuhan gulma dan produksi

tanaman jagung.
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1.4  Kerangka Pemikiran

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu komoditas pertanian yang ekonomis

dan berpeluang untuk dikembangkan. Jagung biasanya digunakan sebagai bahan

baku industri makanan, industri kimia, industri farmasi dan pakan ternak. Jagung

juga merupakan bahan pangan sumber protein dan karbohidrat, sebagai pakan

ternak, bahan ekspor non-migas dan sebagai bahan baku untuk pengembangan

industri.

Salah satu penyebab rendahnya produksi jagung di Indonesa adalah masalah

kompetisi gulma dengan tanaman yang budidaya.  Gulma akan menjadi

kompetitor utama dalam mendapatkan sarana tumbuh yang tersedia di lahan

pertanian seperti unsur hara, air, cahaya, dan ruang tumbuh. Perebutan ini akan

menyebabkan terganggunya pertumbuhan tanaman sehingga menyebabkan

menurunkan hasil dari tanaman jagung yang dibudidayakan. Menurut Jumin

(2005), salah satu permasalahan yang sering ditemukan dilapangan dan sangat

berpengaruh terhadap produktivitas jagung adalah gulma. Kerugian-kerugian

yang ditimbulkan gulma pada tanaman jagung sebesar 10-20%, yaitu mengurangi

kualitas dan kuantitas produksi tanaman serta menjadi inang hama dan penyakit.

Sistem olah tanah yang masih banyak diterapkan dalam budidaya jagung di

Indonesia adalah olah tanah intensif (OTI).  OTI merupakan sistem pengolahan

tanah dengan cara membolak balikkan tanah dengan alat-alat pertanian. OTI

dimaksudkan untuk menciptakan media tanam yang gembur agar baik untuk

pertumbuhan tanaman jagung. Selain itu, OTI juga diharapkan dapat menekan
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pertumbuhan gulma, sebab setiap pengolahan tanah akan membunuh gulma yang

telah tumbuh.

Namun kenyataanya pengolahan tanah seringkali tidak mampu mengendalikan

keberadaan gulma, bahkan mengakibatkan peningkatan populasi gulma karena

selama pengolahan tanah terjadi proses penyebaran organ-organ vegetatif gulma

seperti stolon, rhizoma dan akar yang terpotong oleh alat pertanian.  Dengan

meningkatnya populasi gulma maka akan menyebabkan pertumbuhan tanaman

terganggu karena tingginya kompetisi tanaman dengan gulma sehingga secara

langsung menurunkan hasil tanaman.  Oleh karena itu, dalam budidaya jagung

petani harus mulai diarahkan pada sistem olah tanah konservasi (OTK) yaitu olah

tanah minimum (OTM) dan tanpa olah tanah (TOT).

Menurut Utomo (2015), Olah Tanah Minimum (OTM) merupakan suatu cara

meminimalisir gangguan lahan dari alat-alat berat pertanian.  Pada sistem ini,

setelah lahan disemprot dengan herbisida lahan cukup dibersihkan dari gulma dan

sisa-sisa tanaman sebelumnya dibiarkan menjadi mulsa.  Sedangkan tanpa olah

tanah (TOT) tanah tidak diolah sama sekali kecuali membuka lubang kecil untuk

meletakkan benih. Gulma yang tumbuh dikendalikan dengan herbisida ramah

lingkungan, kemudian gulma yang mati diletakkan diatas permukaan tanah dan

sisa-sisa tanaman sebelumnya dibiarkan menjadi mulsa. Mulsa tersubut

diharapkan dapat membantu dalam penambahan bahan organik tanah dan dapat

menekan pertumbuhan gulma.
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Bahan organik dapat mempengaruhi pertumbuhan secara langsung maupun tidak

langsung.  Pada pengaruh langsung bahan organik berfungsi sebagai penyumbang

unsur hara yang dapat membantu tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan

baik. Meskipun begitu, usaha untuk meningkatkan produksi tanaman selain

dengan sistem olah tanah konservasi (OTK), yaitu dengan pemupukan yang sesuai

dengan kebutuhan tanaman.

Nitrogen (N) merupakan salah satu hara makro yang menjadi pembatas utama

pertumbuhan tanaman.  Sekitar 90% pertanaman jagung di daerah tropis pada

lahan kering dan sawah tadah hujan, hasilnya dapat meningkat dengan pemberian

pupuk nitrogen.  Hal ini dikarenakan nitrogen berfungsi sebagai bahan penyusun

asam-asam amino, protein dan khlorofil yang penting dalam proses fotosintesis

serta bahan penyusun komponen inti sel (Komalasari dan Fuziah, 2009).

Pemberian pupuk nitrogen pada tanaman selain untuk meningkatkan pertumbuhan

tanaman, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan gulma disekitarnya.  Hal ini

akan menimbulkan kompetisi antara gulma dan tanaman untuk memperoleh faktor

pertumbuhan yang terbatas seperti cahaya, unsur hara dan air (Jatmiko dkk.,

2002).  Unsur hara N yang berada pada lapisan reduksi akan diserap oleh gulma

melalui perakarannya yang kuat untuk berkembang dan melakukan aktivitas

fisologisnya.

Dengan olah tanah konservasi dan pemupuka nitrogen jangka panjang, diharapkan

hasil produksi tanaman akan meningkat, dapat menekan pertumbuhan gulma dan

hal ini mendukung tindakan konservasi tanah yang ramah lingkungan.
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1.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat disusun hipotesis

sebagai berikut:

1. Terjadi pertumbuhan gulma dan produksi tanaman jagung lebih tinggi pada

perlakuan tanpa olah tanah dibandingkan dengan olah tanah intensif.

2. Terjadi pertumbuhan gulma dan produksi tanaman jagung lebih tinggi pada

perlakuan pemupukan N 200 kg ha-1 dibandingkan dengan tanpa pemupukan.

3. Terjadi pengaruh interaksi antara sistem olah tanah dan pemupukan N

terhadap pertumbuhan gulma dan produksi tanaman jagung.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Jagung (Zea mays L.)

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman semusim yang menyelesaikan satu

siklus hidupnya selama 80-150 hari. Tanaman jagung merupakan tanaman

tingkat tinggi dengan klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisio : Spermatophyta

Sub division : Angiospermae

Class : Monocotyledoneae

Ordo : Poales

Familia : Poaceae

Genus : Zea

Spesies            : Zea mays L. (Iriany dkk. , 2007).

Budiman (2012) menjelaskan bahwa tinggi tanaman jagung sangat bervariasi

yaitu 1 m – 3 m, ada juga yang mencapai 6 m. Tinggi tanaman bisa diukur dari

permukaan tanah hingga ruas teratas sebelum bunga jantan, meskipun beberapa

varietas bisa menghasilkan anakan (seperti padi), pada umumnya jagung tidak

memiliki kemampuan ini.
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Jagung termasuk tanaman biji berkeping tunggal (monokotil), jagung tergolong

berakar serabut. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa muncul akar adventif

dari buku-buku batang bagian bawah yang membantu menyangga tegaknya

tanaman.

Batang jagung tegak dan mudah terlihat, sebagaimana sorgum dan tebu, namun

tidak seperti padi dan gandum. Pada tanaman jagung terdapat mutan yang

batangnya tidak tumbuh pesat sehingga tanaman berbentuk roset. Batang beruas-

ruas, dan ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung

cukup kokoh namun tidak mengandung lignin.

Daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang, dan antara pelepah

dan helai daun terdapat lingual. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang daun.

Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stomata pada daun

jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki familia Poaceae. Setiap stoma

dikelilingi sel-sel epidermis berbentuk kipas. Stuktur ini berperan penting dalam

respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun.

Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah (diklin) dalam satu

tanaman (monoecious). Tiap kuntum bunga memiliki struktur khas bunga dari

suku Poaceae, yang disebut floret. Pada jagung, dua floret dibatasi oleh sepasang

glumae (tunggal; gluma). Bunga jantan tumbuh dibagian pucuk tanaman, berupa

karangan bunga (inflorescence). Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas.

Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari buku diantara batang

dan pelepah daun.
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Pada umumnya, satu  tanaman hanya  dapat  menghasilkan  satu  tongkol

produktif meskipun memiliki sejumlah bunga betina. Beberapa varietas unggul

dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif, dan disebut sebagai varietas

provilik. Bunga jantan jagung cenderung siap untuk penyerbukan 2-5 hari lebih

dini dari pada bunga betinanya (protandri).

2.2 Sistem Olah Tanah

Sistem olah tanah dapat diartikan sebagai kegiatan manipulasi mekanik terhadap

tanah.  Tujuannya adalah untuk mencampur dan menggemburkan tanah,

mengontrol tanaman pengganggu, mencampur sisa tanaman dengan tanah, dan

menciptakan kondisi kegemburan tanah yang sesuai untuk pertumbuhan dan

perkembangan tanaman (Utomo, 2012).

Sistem olah tanah dimaksudkan untuk menjaga aerasi dan kelembaban sesuai

dengan kebutuhan tanah, sehingga penyerapan unsur hara oleh akar tanaman dapat

berlangsung dengan baik.  Ada beberapa cara sistem olah tanah yang dapat

dikelompokkan menjadi 3 yaitu tanpa olah tanah, pengolahan tanah minimum dan

pengolahan tanah intensif (Utomo, 2012).

2.2.1 Olah Tanah Intensif

Olah tanah intensif (OTI) merupakan pengolahan tanah yang dilakukan dengan

tindakan membajak atau mencangkul tanah yang dapat menambah oksigen ke

dalam tanah,  sehingga dengan adanya aerasi tanah yang baik (Soepardi, 1983

dalam Utomo (2012).  Mengolah tanah secara intensif menyebabkan struktur
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tanah menjadi gembur dan remah, khususnya lahan yang tanahnya berstruktur

berat (Utomo, 2012).

Pengolahan tanah yang efektif akan dapat memperbaiki sifat tanah.  Akan tetapi

pengolahan tanah tanpa menerapkan teknik yang sesuai akan menyebabkan

kerusakan tanah. Dapat dikatakan bahwa hancurnya sebagian besar agregat

adalah akibat daya rusak alat pengolah tanah (Sutedjo dan Kartasapoetra, 1988

dalam Utomo, 2012).  Menurut Utomo (1994), besarnya erosi di Indonesia yang

beriklim tropis bukan hanya karena agroekosistem yang kondusif terhadap

degradasi tetapi juga karena pengolahan tanah yang dilakukan tidak

memperhatikan kaidah konservasi.

Pengolahan tanah mempunyai akibat yang menguntungkan dan merugikan.

Akibat pengolahan dalam waktu pendek kerap kali menguntungkan. Pengolahan

tanah dalam keadaan kandungan lengas cukup akan memecah bongkah-bongkah

dan menjadikan persemaian lebih menguntungkan. Pengolahan selama musim

tumbuh terutama akan memecah kerak-kerak keras, yang disebabkan pukulan

curah hujan, menjamin aerasi yang cukup, dan mematikan tanaman pengganggu

(Utomo, 2012).

Permukaan lahan yang bersih dan gembur memang memudahkan penanaman

benih, tetapi tidak mampu menahan laju aliran air permukaan yang mengalir

deras, sehingga banyak partikel tanah yang mengandung humus dan hara tergerus

dan terbawa oleh air ke hilir.  Sebaliknya pada musim kemarau, oleh karena laju

evaporasi cukup tinggi maka lapisan olah tanah yang tanpa ditutupi mulsa tersebut

tidak mampu menahan aliran uap air ke atas sehingga tanaman mengalami
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kekeringan dan produktivitas lahan menurun.  Selain itu, karena adanya

pengolahan tanah aerasi meningkat sehingga pelapukan bahan organik tanah yang

menghasilkan gas CO2 pun meningkat (Utomo, 2012).

Dengan demikian, di daerah tropika basah seperti Indonesia, sistem olah tanah

intensif di lahan kering justru memacu erosi dan mempercepat pelapukan bahan

organik tanah.  Akibatnya, kesuburan tanah in situ dapat terkuras dan

produktivitas lahan untuk jangka panjang dapat menurun (Utomo, 1994; Utomo,

1995b) dan emisi gas rumah kaca (GRK) meningkat (Utomo dkk., 2009).  Hal ini

berarti, olah tanah intensif sebetulnya berperan sebagai kontributor utama

degradasi lahan kering in situ dan degradasi lingkungan ex situ (Utomo, 2012).

2.2.2 OlahTanah Minimum

Olah tanah minimum (OTM) adalah cara pengolahan tanah yang dilakukan

dengan mengurangi frekuensi pengolahan.  Pada sistem olah tanah minimum,

tanah diolah seperlunya saja, atau bila perlu tidak sama sekali (Utomo, 1990).

Selain itu pada sistem olah tanah minimum (OTM) gulma atau tumbuhan

pengganggu dikendalikan dengan cara kimia (herbisida) kemudian mulsa dari

gulma dan residu tanaman sebelumnya dibiarkan menutupi permukaan lahan

minimal 30%  (Utomo, 2006).

Pengolahan tanah minimum diperlukan untuk menggemburkan tanah supaya

mendapatkan kondisi perakaran yang baik, sehingga unsur hara dapat terserap

dengan optimal untuk pertumbuhan tanaman.  Pengurangan pengolahan tanah

dapat dilakukan untuk menghindari tanah menjadi padat dan dapat dilakukan
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pemberian bahan organik pada permukaan tanah sebagai sumber unsur hara

(Utomo, 2012).

Pada tanah-tanah yang tipis top soil-nya, demikian juga pada tanah-tanah yang

mempunyai kemiringan, sebaiknya pengolahan tanahnyamemperhatikan sistem

pengolahan minimum disertai dengan usahapengembalian sisa-sisa tanaman

melalui teknik pemulsaan.  Dengan demikianmaka kerusakan agregasi tanah dapat

dihindari, juga terdapat usahapengembalian atau peningkatan bahan-bahan

organik pada tanahnya (Utomo, 2012).

2.2.3 Tanpa Olah Tanah

Tanpa olah tanah (TOT) adalah cara penanaman yang tidak memerlukan

penyiapan lahan, kecuali membuka lubang kecil untuk meletakkan benih.  Tanpa

olah tanah biasanya dicirikan oleh sangat sedikitnya gangguan terhadap

permukaan tanah dan adanya penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa yang

menutupi sebagian besar (60 – 80%) permukaan tanah.  Pada sistem tanpa olah

tanah (TOT) tumbuhan penggangguu dikendalikan dengan cara kimia (herbisida)

dan bersama-sama dengan sisa-sisa tanaman musiman sebelumnya, biomassa

dapat dimanfaatkan sebagai mulsa (Utomo, 2006).

Pada sistem tanpa olah tanah (TOT) yang terus menerus, residu bahan organik

dari tanaman sebelumnya mengumpul pada permukaan tanah, sehingga terdapat

aktivitas mikroba perombak tanah pada permukaan tanah yang lebih besar pada

tanah-tanah tanpa olah jika dibandingkan dengan pengolahan tanah sempurna

(Utomo 2012).
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Pengolahan tanpa olah tanah selalu berhubungan dengan penanaman yang cukup

menggunakan tugal atau alat lain yang sama sekali tidak menyebabkan lapisan

olah menjadi rusak dan di permukaan tanah masih banyak dijumpai residu dari

tanaman maupun gulma.  Cara ini dapat berjalan dengan baik untuk tanaman

serealia yang ditanam menurut larikan.  Residu tanaman yang banyak

dipermukaan tanah tidak  mengganggu perkecambahan dan pertumbuhan benih

(Utomo,2012).

2.3  Pemupukan Nitrogen

2.3.1 Pemberian Pupuk N

Nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfir, namun demikian N

merupakan unsur hara yang paling sering defisien pada tanah-tanah pertanian.

Hal ini muncul karena N adalah unsur hara yang dibutuhkan paling besar

jumlahnya dalam pertumbuhan tanaman. Fungsi hara N sangat penting terutama

pada pembentukan senyawa-senyawa protein dalam tanaman (Ibrahim dan Kasno,

2008).

Menurut Winarso (2003) sebagian besar N di dalam tanah dalam bentuk senyawa

organik tanah dan tidak tersedia bagi tanaman. Fiksasi N organik ini sekitar 95%

dari total N yang ada di dalam tanah. Nitogen dapat diserap tanaman dalam

bentuk ion NO3- dan NH4+ .

Pada umumnya kemampuan tanah menyediakan unsur hara, dapat mencerminkan

tingkat kesuburan tanah dan berkorelasi positif dengan hasil tanaman yang

diusahakan. Di lain pihak tingkat kesuburan tanah berkorelasi negatif dengan
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kebutuhan pupuk atau dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesuburan tanah,

maka makin rendah penggunaan pupuk buatan dan tidak perlu ditambahkan

(Suyamto dan Arifin, 2002). Tetapi jika jumlah unsur hara tidak dapat memenuhi

kebutuhan tanaman setelah melalui analisis tanah maka perlu ditambahkan nutrisi

yang ditambahkan dalam bentuk pupuk.

Hasil penelitian Syafruddin dkk. (2009) menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk N

pada tanaman jagung hibrida adalah 150 – 250 kg/ha dengan hasil 11-14 ton/ha.

Pemberian N yang tidak tepat jumlah, cara dan waktu pemberiannya

menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, produktivitas dan efisiensi

penggunaan N rendah, serta berdapak negatif pada lingkungan.

2.3.2  Pengaruh Pemupukan N terhadap Gulma dan Produksi Tanaman
Jagung

Pemberian pupuk nitrogen pada tanaman selain untuk meningkatkan pertumbuhan

tanaman, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan gulma disekitarnya.  Hal ini

akan menimbulkan kompetisi antara gulma dan tanaman untuk memperoleh faktor

pertumbuhan yang terbatas seperti cahaya, unsur hara dan air (Jatmiko dkk.,

2002).  Unsur hara N yang berada pada lapisan reduksi akan diserap oleh gulma

melalui perakarannya yang kuat untuk berkembang dan melakukan aktivitas

fisologisnya.  Hal ini yang menyebabkan pemupukan N menjadi salah satu

perlakuan pada penelitian ini.

Produktivitas tanaman jagung sangat dipengaruhi oleh ketersediaan hara,

khususnya nitrogen. Umumnya lahan pengembangan jagung di Indonesia

defisiensi hara N sehingga diperlukan tambahan pupuk N (organik dan anorganik)
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agar tanaman tumbuh dan berproduksi secara optimal. Pemupukan N

memberikan kontribusi 30–50% terhadap peningkatan hasil jagung (Erisman,

dkk., 2008).

Pemupukan N pada tanaman jagung di tingkat petani beragam antarlokasi karena

adanya perbedaan kondisi lahan. Pada lahan kering tanah ultisol di Lampung,

takaran N berkisar antara 45 -160 kg/ha, yang diaplikasikan satu kali pada umur 2

minggu setelah tanam dengan tingkat hasil 4 - 5 ton/ha menggunakan varietas

jagung hibrida Bisi-2.

2.4 Gulma

Gulma ialah tanaman yang tumbuhnya tidak diinginkan. Gulma di suatu tempat

mungkin berguna sebagai bahan pangan, makanan ternak atau sebagai bahan

obat-obatan. Dengan demikian, suatu spesies tumbuhan tidak dapat

diklasifikasikan sebagai gulma pada semua kondisi. Namun demikian, banyak

juga tumbuhan diklasifikasikan sebagai gulma dimanapun gulma itu berada

karena gulma tersebut umum tumbuh secara teratur pada lahan tanaman budidaya

(Sembodo, 2010).

2.4.1 Gulma Pada Tanaman Jagung

Menurut Utomo (2006), jenis gulma yang tumbuh pada pertanaman jagung

meliputi Imperata cylyndica, Ageratum conyzoides, Ipomoea triloba, Borreria

alata, Mimisa pudica, Hyptis spc, Setaria spc, Asystasia gangetica dan Euphorbia

geniculata.
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2.4.2 Alat Perkembangbiakan Gulma

Kebanyakan gulma adalah tanaman yang cepat tumbuh dan dapat menghasilkan

sejumlah besar biji dalam waktu singkat perkembangbiakan gulma sangat mudah

baik secara generatif maupun secara vegetatif. Secara generatif, biji-biji gulma

yang halus, ringan, dan berjumlah sangat banyak dapat disebarkan oleh angin,

air, hewan, maupun manusia. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi karena

bagian batang yang berada di dalam tanah akan membentuk tunas yang

nantinya akan membentuk tumbuhan baru. Demikian juga, bagian akar tanaman,

misalnya stolon, rhizomma,  dan umbi, akan bertunas dan membentuk

tumbuhan baru (Barus, 2003).

2.4.3  Akibat Dari Keberadaan Gulma

Menurut Jumin (2005), salah satu permasalahan yang sering ditemukan

dilapangan dan sangat berpengaruh terhadap produktivitas jagung adalah gulma.

Kerugian-kerugian yang ditimbulkan gulma pada tanaman jagung sebesar 10-

20%, yaitu mengurangi kualitas dan kuantitas produksi tanaman serta menjadi

inang hama dan penyakit. Kehadiran gulma pada lahan pertanaman jagung tidak

jarang menurunkan hasil dan mutu biji. Penurunan hasil bergantung pada jenis

gulma, kepadatan, lama persaingan, dan senyawa allelopati yang dikeluarkan oleh

gulma. Secara keseluruhan, kehilangan hasil yang disebabkan oleh gulma

melebihi kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Meskipun

demikian, kehilangan hasil akibat gulma sulit diperkirakan karena pengaruhnya

tidak dapat segera diamati. Berdasarkan beberapa penelitian Violic dalam Fadly
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dkk. (2004) menunjukkan korelasi negatif antara bobot kering gulma dan hasil

jagung, dengan penurunan hasil hingga 95%.
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III. BAHAN DAN METODE

3. 1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jangka panjang tahun ke-30 yang dilakukan di

lahan Polinela yang berada pada 105°13’45,5” – 105°13’48,0” BT dan

05°21’19,6” – 05°21’19,7” LS, dengan elevasi 122 m dari permukaan laut

(Utomo, 2012). Pada awalnya selama 29 musim tanam, petak TOT tidak diolah.

Sedangkan pada tahun ke-30 petak TOT diolah kembali. Penelitian ini

dilaksanakan dari bulan Februari – Juni 2017.

3.2  Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah petak kuadran 0,5 m x 0,5 m,

timbangan, amplop, oven, seed tester, meteran, patok, tali, cutter dan alat tulis.

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih jagung

varietas P 27 Gajah, pupuk Urea, SP-36, KCl, herbisida berbahan aktif Glifosat

dan 2,4-D serta bahan-bahan lain yang mendukung penelitian.
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3.3  Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)

yang disusun secara faktorial dengan 4 ulangan.  Faktor pertama adalah sistem

olah tanah yang terdiri dari olah tanah intensif (T1), olah tanah minimum (T2),

dan tanpa olah tanah (T3). Faktor kedua yaitu pemupukan nitrogen dengan dosis

0 kg N ha -1 (N0) , dan 200 kg N ha-1 (N2). Dengan demikian terbentuk 6

kombinasi perlakuan dengan 4 kelompok (ulangan) sehingga diperoleh 24 satuan

percobaan.  Adapun kombinasi perlakuan yang diterapkan adalah sebagai berikut :

N0T1 = N 0 kg ha-1 + olah tanah intensif

N0T2 = N 0 kg ha-1 + olah tanah minimum

N0T3 = N 0 kg ha-1 + tanpa olah tanah

N2T1 = N 200 kg ha-1 + olah tanah intensif

N2T2 = N 200 kg ha-1 + olah tanah minimum

N2T3 = N 200 kg ha-1 + tanpa olah tanah

3.4  Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Analisis Vegetasi Gulma Awal

Analisis gulma awal dilakukan dengan menggunakan metode kuadran, alat yang

digunakan merupakan kuadran dengan ukuran 0,5m x 0,5m.  Analisis dilakukan

dengan menghitung komposisi gulma yang ada pada masing-masing petak

ulangan.  Setelah didapatkan masing-masing gulma dipisahkan sesuai spesies dari

masing-masing petak, lalu gulma dimasukan ke dalam amplop untuk dilakukan
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pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 800C selama 2 x 24 jam.

Setelah itu gulma ditimbang untuk mendapat dominansi kerapatan (bobot kering).

3.4.2 Pengolahan Tanah

Pada tahun ke-30, pada petak olah tanah intensif (OTI), dilakukan pengolahan

tanah dengan dicangkul dua kali lalu tanah diratakan, serasah tanaman dan gulma

dibersihkan dan disingkirkan dari petak percobaan. Pada petak olah tanah

minimum dan tanpa olah tanah semua petak diolah kembali. Semua petak

percobaan dengan ukuran 4m x 6m diukur kembali dan disesuaikan dengan petak

percobaan pada musim-musim sebelumnya. Pada petak olah tanah minimum

(OTM) gulma yang tumbuh dibersihkan dari petak percobaan menggunakan koret,

kemudian gulma digunakan sebagai mulsa. Pada petak olah tanah intensif (OTI)

tanah dicangkul setiap awal tanam dan gulma dibuang dari petak percobaan. Pada

petak tanpa olah tanah (TOT) gulma yang tumbuh dikendalikan dengan

menggunakan herbisida Roundup dengan dosis 3-5 L ha-1 dan Lindomin dengan

dosis 0,5-1 L ha-1 pada dua minggu sebelum tanam, gulma dan sisa-sisa tanaman

sebelumnya dikembalikan ke petak percobaan sebagai mulsa.

3.4.3 Penetuan Petak Perlakuan

Lahan percobaan akan diberikan 3 perlakuan sistem olah tanah yaitu olah tanah

intensif, olah tanah minimum dan tanpa olah tanah serta perlakuan pemberian

pupuk N dan tanpa pemberian pupuk N.  Petak-petak percobaan dibuat sebanyak

4 ulangan, dimana 1 ulangan terdapat 6 petak percobaan.  Ukuran setiap petak 4m

x 6m dan jarak antar petak 0,25m serta jarak antar ulangan 0,5 m.
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3.4.4  Penanaman

Penanaman benih jagung varietas P-27 dilakukan setelah setiap petak sudah diberi

perlakuan olah tanah masing-masing.  Jarak tanam yang digunakan 75cm x 25cm,

setelah itu ditanami 1 benih jagung per lubang tanam.

3.4.5  Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan cara dilarik diantara barisan tanaman. Aplikasi

pupuk TSP dengan dosis 100 kg ha-1 dan KCl dengan dosis 50 kg ha-1 dilakukan

pada 1 MST. Sedangkan pupuk urea dengan dosis 200 kg N ha-1 diberikan 2 kali

yaitu : 1/3 dosis pada saat tanaman berumur 1 MST bersamaan dengan pupuk TSP

dan KCl, sedangkan 2/3 dosisnya diberikan pada saat awal pembungaan.

3.4.6  Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiangan, serta pengendalian hama dan

penyakit. Penyulaman dilakukan pada lubang tanam yang tidak tumbuh benih

jagung dan dilaksanakan satu minggu setelah tanam.  Penyiangan dilakukan

dengan diberikan herbisida Polaris 10 L ha-1 dan mencabut, mengoret gulma yang

tumbuh di petak percobaan.

3.4.7  Panen

Panen dilakukan setelah tanaman jagung berumur ± 100 HST.  Jagung yang siap

dipanen dicirikan dengan klobot yang sudah dapat dilepas, biji mengkilap, keras,

dan bila ditekan dengan kuku tidak membekas.
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3.5  Pengamatan

3.5.1  Gulma

1.  Pengambilan Sampel Gulma

Pengambilan sampel gulma dilakukan 3 kali yaitu 3, 6, 9 MST di semua petak

percobaan.  Setiap 1 pengambilan sampel dalam satu petak dilakukan 2 kali

ulangan pengambilan.

Gambar 1. Denah petak pengambilan sampel gulma

2.  Bobot Kering Gulma

Pengamatan bobot kering gulma dilakukan dengan cara mengambil sampel gulma

pada kuadran berukuran 0,5m x 0,5m pada 3, 6, dan 9 MST sebanyak 2 kuadran

setiap petak, kemudian gulma dipisahkan dan dihitung jumlahnya sesuai jenis

masing-masing.  Selanjutnya gulma dimasukan dalam amplop dan dikeringkan

dalam oven pada suhu 800C selama 2 hari, kemudian ditimbang.

3

36

6

9

9
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3. Summed Dominance Ratio (SDR)

Setelah didapatkan nilai bobot kering gulma, maka dapat dihitung SDR untuk

masing-masing spesies pada petak percobaan dengan menggunakan rumus

berikut:

a. Kerapatan =
b. Kerapatan Relatif (%) = × 100%
c. Frekuensi =
d. Frekuensi Relatif (%) = × 100%
e. Dominansi =
f. Dominansi Relatif = × 100%
g. Indeks Nilai Penting = KR + FR + DR

h. Summed Dominance Ratio (SDR) =
(Tjitrosoedirdjo dkk., 1984).

2. Perubahan komposisi gulma

Pengamatan perubahan komposisi gulma dilakukan pada 3, 6, dan 9 MST.

Metode pengamatan dilakukan dengan metode kuadrat menggunakan kuadran

(0,5 m x 0,5 m) cara yang digunakan sama dengan analisis vegetasi awal sebelum

dilakukan penanaman.  Perubahan komposisi gulma dapat dihitung dengan cara

sebagai berikut :

(C) = ( )
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Keterangan rumus:

C  =  Koefisien komunitas

W =  Jumlah nilai SDR terendah dari masing – masing komunitas yang

dibandingkan

a   =  Jumlah dari seluruh SDR pada komunitas pertama

b   =  Jumlah dari seluruh SDR pada komunitas kedua

Nilai C menunjukkan kesamaan komposisi gulma antar perlakuan yang

dibandingkan.  Jika nilai C >75% maka dua komunitas yang dibandingkan

memiliki komposisi gulma yang sama (Tjitrosoedirjo dkk., 1984).

3.5.2  Tanaman

1.  Tinggi tanaman

Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai daun terpanjang yang

dilakukan pada saat 3 dan 6 MST.  Pengukuran dilakukan dalam satuan

centimeter (cm) dengan menggunakan meteran.  Jumlah tanaman yang diukur

adalah 5 tanaman/petak yang ditentukan secara acak pada 2 baris tengah petak

perlakuan.

2.  Hasil Pipilan Kering per Hektar

Pengamatan hasil pipilan kering penting dilakukan karena merupakan hasil

akumulasi fotosintat.  Pengamatan dilakukan terhadap jagung yang sudah

ditentukan sebelumnya.  Pengukuran dilakukan pada saat panen.  Bobot jagung

pipilan kering panen dikonversikan pada bobot jagung pipilan kering kadar air

14% dengan rumus: KA 14% = ( )( ) × bobot kering pipilan.
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3.6  Pengolahan Data

Homogenitas ragam akan diuji dengan uji Barlett addivitas data diuji dengan uji

Tukey.  Jika asumsi terpenuhi, maka data dianalisa sidik ragam pada hipotesis 2

dan 3 dengan parameter yang dipakai adalah tinggi tanaman dan bobot kering

gulma, perbedaan nilai tengah perlakuan diuji dengan uji Beda Nyata Terkecil

(BNT) pada taraf kepercayaan 5%.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Perlakuan olah tanah intensif menghasilkan bobot kering gulma total lebih

tinggi dibandingkan tanpa olah tanah pada 3,6 dan 9 MST. Perlakuan olah

tanah intensif menghasilkan bobot kering gulma golongan rumput dan daun

lebar lebih tinggi dibanding perlakuan tanpa olah tanah pada 3 MST.

Sedangkan perlakuan tanpa olah tanah menghasilkan produksi jagung lebih

tinggi dibanding dengan perlakuan olah tanah intensif.

2. Perlakuan pemupukan N 200 kg ha-1 menghasilkan bobot kering gulma total,

daun lebar, rumput, tinggi tanaman dan produksi jagung lebih tinggi

dibandingkan dengan perlakuan pemupukan 0 kg ha-1.

3. Pengamatan 3 MST tidak menunjukkan perubahan komposisi gulma dengan

gulma dominan berturut-turut Calopogonium mucunoides, Richardia

brasiliensis, Spigelia antelmia, Rottbelia exaltata dan Cleome rutidosperma.

Pengamatan 6 MST menunjukkan perubahaan komposisi gulma dengan

gulma dominan berturut-turut adalah Richardia brasiliensis, Rottbelia

exaltata, Calopogonium mucunoides dan Cleome rutidosperma. pengamatan



52

9 MST terjadi perubahan komposisi gulma dengan gulma dominan berturut-

turut adalah Calopogonium mucunoides dan Richardia brasiliensis.

4. Terdapat pengaruh interaksi antara perlakuan sistem olah tanah dan

pemupukan terhadap bobot kering gulma total pada 3,6 dan 9 MST, terhadap

bobot kering gulma daun lebar pada 9 MST,  terhadap bobot kering gulma

rumput pada 9 MST, dan terhadap produksi tanaman jagung

5.2 Saran

Dilakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh sistem olah tanah jangka panjang

dan waktu pengendalian gulma terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung.
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