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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Usaha peningkatan produksi pangan harus selalu diupayakan, mengingat 

pemilikan tanah yang relatif sempit maka optimalisasi produksi diarahkan dengan 

usaha peningkatan penggunaan lahan dengan sistem pertanaman ganda. 

Pengusahaan  beberapa jenis tanaman pangan, baik berupa rotasi, tumpangsari, 

sisipan maupun berurutan akan menjamin keberhasilan usaha tani (Amin, 2007). 

Kedelai dan jagung merupakan komoditi pangan yang memegang peranan 

penting sebagai bahan makanan utama disamping beras. Kedelai dapat 

dimanfaatkan bijinya karena biji kedelai kaya protein dan lemak serta beberapa 

bahan gizi penting seperti karbohidrat, Kalium, Fosfor, Besi, Vitamin A dan 

Vitamin B serta air. Biji kedelai mengandung 42-45% protein (Departemen 

Pertanian, 2004). Jagung merupakan sumber karbohidrat nabati. Selain sebagai 

sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang penting dalam 

menu masyarakat di Indonesia. Jagung kaya akan komponen pangan fungsional, 

termasuk serat pangan yang dibutuhkan tubuh, asam lemak esensial, isoflavon, 

mineral (Ca, Mg, K, Na, P, Ca dan Fe), antosianin, betakaroten (provitamin A), 

komposisi asam amino esensial, dan lainnya (Suarni dan Yasin, 2011).  

Produksi kedelai di provinsi Riau pada tahun 2013 sebesar 2.211 ton dan 

pada tahun 2014 sebesar 2.334 ton (Badan Pusat Statistik, 2014). Produksi kedelai 

tahun 2015 sebesar 1.900 ton biji kering atau mengalami penurunan yang cukup 

signifikan yaitu 18,52 persen bila dibandingkan dengan tahun 2014. Penurunan 

produksi ini diperkirakan karena menurunnya luas panen sebesar 721 hektar atau 

turun sebesar 35,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat 

Statistik, 2015). 

Pengembangan jagung diarahkan untuk meningkatkan produksi jagung 

dalam negeri dengan target swasembada dan ekspor (Zubachtirodin dkk., 2009). 

Pada tahun 2013 Riau memproduksi jagung sebesar 28.052 ton (Badan Pusat 

Statistik, 2013) dan tahun 2014 sebesar 28.651 ton (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Tahun 2015 produksi jagung diperkirakan sebesar 25.896 ton pipilan kering. 

Produksi tersebut mengalami penurunan sekitar 9,62 persen (2.755 ton pipilan 
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kering) dari tahun sebelumnya. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena 

ada penurunan luas panen sebesar 1.616 hektar, atau turun sekitar 13,40 persen 

bila dibandingkan luas panen tahun 2014 (12.057 hektar) (Badan Pusat Statistik, 

2015). 

Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi jagung dan kedelai 

diantaranya persaingan lahan dengan tanaman padi sebagai makanan pokok 

sebagian masyarakat Indonesia (Gonggo dkk., 2004). Peluang peningkatan 

produksi jagung dalam negeri masih terbuka lebar melalui pemanfaatan sumber 

pertumbuhan produksi secara optimal diantaranya dengan perluasan areal tanam 

(ekstensifikasi) melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) dan ekstensifikasi 

dengan memanfaatkan lahan tidur (Zubachtirodin dkk., 2009). Penambahan luas 

areal penanamanm kedelai yang dilakukan di lahan tegakan yang berusia muda. 

Tanaman kedelai dapat ditanam disela-sela tanaman karet atau tanaman kelapa 

sawit (Jusniarti, 2013). Usaha ekstensifikasi dihadapkan pada semakin 

berkurangnya lahan-lahan produktif, untuk itu diperlukan pembukaan lahan baru 

yang umumnya  merupakan lahan marginal  salah satunya tanah gambut (Noor, 

2001).  

Penanaman tumpangsari diadopsi karena mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan faktor lingkungan (seperti cahaya, unsur hara dan air) dan tenaga 

kerja, menurunkan serangan hama, penyakit dan gulma (Aminah dkk., 2014). 

Selain itu pertanaman secara tumpangsari masih memberikan peluang bagi petani 

untuk mendapatkan hasil jika salah satu jenis tanaman yang ditanam gagal. 

Penelitian tumpangsari jagung dan kedelai telah banyak dilaporkan, pengaturan 

jarak tanam dengan kepadatan populasi yang lebih rendah meningkatkan hasil 

berat kering, tetapi menurunkan transmisi cahaya bagi kedelai (Aminah dkk., 

2014), peningkatan populasi menurunkan produksi kedelai tetapi meningkatkan 

produksi jagung, tumpangsari jagung kedelai menurunkan hasil kedelai 59 – 75% 

dibandingkan dengan monokultur (Aminah dkk., 2014). Tumpangsari jagung 

dengan kedelai pada komposisi jagung kedelai 1 : 1 menekan produksi 

pertumbuhan kedelai yang terjadi akibat dominansi tanaman jagung. Ratio 

kompetisi atau Competitive Ratio (CR) merupakan evaluasi ratio kompetisi pada 
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tumpangsari, semakin padat komposisi tanaman dalam tumpangsari maka 

semakin tinggi kompetisi (Ariel et al., 2013). 

Kedelai yang ditanam pada lorong di antara tanaman kelapa sawit 

memberikan hasil tertinggi  sampai kelapa sawit berumur tiga tahun (Marwoto 

dkk., 2012).  Kedelai yang ditanam di antara barisan kelapa sawit dapat 

menyediakan nitrogen alami yang diikat oleh bakteri rhizobium (Widyapuspa 

dkk., 1983). Pengembangan kedelai di sela tanaman kelapa sawit meningkatkan 

pendapatan petani dan mencegah erosi (Maryani dan Gusmawartati, 2008).  

Tumpangsari memang menurunkan hasil untuk masing-masing komoditas 

yang ditumpangsarikan karena adanya pengaruh kompetisi, tetapi berdasarkan 

nilai Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL), berkurangnya hasil tiap-tiap komoditas 

masih berada di dalam kondisi yang menguntungkan. Menurut penelitian yang 

dilakukan Suwarto dkk., (2005) tumpangsari jagung dengan kacang hijau dapat 

meningkakan produksi lahan. Buhaira (2007) menyatakan bahwa pada pola tanam 

tumpangsari kacang tanah dan jagung, tinggi tanaman kacang tanah pada 

tumpangsari melebihi tinggi tanaman yang ditanam secara monokultur. 

Berdasar uraian tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul: 

“Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (Zea masy L.) dan Kedelai (Glycine 

max L.) yang Ditanam Sebagai Tanaman Sela Ditegakan Kelapa Sawit”. 

1.2.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung dan kedelai pada penanaman secara monokultur dan 

tumpangsari, 2) Mengetahui Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL) pada penanaman 

monokultur dan tumpangsari pada tanaman jagung dan kedelai. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada petani 

tentang pola tanam yang menghasilkan produksi lebih tinggi pada tanaman jagung 

dan kedelai yang ditanam sebagai tanaman sela pada tegakan kelapa sawit. 
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1.4.  Hipotesis 

Sistem  penanaman tumpangsari dan monokultur akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung dan kedelai yang ditanam 

sebagai tanaman sela pada tegakan kelapa sawit. 

 

 

 


