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I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Tumpangsari merupakan suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman 

pada lahan dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-

barisan tanaman. Penanaman dengan cara ini bisa dilakukan pada dua atau lebih 

jenis tanaman yang relatif seumur, misalnya kedelai dan jagung atau bisa juga 

pada beberapa jenis tanaman yang umurnya berbeda-beda. Untuk dapat 

melaksanakan pola tanam tumpangsari secara baik perlu diperhatikan beberapa 

faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh diantaranya ketersediaan air, 

kesuburan tanah, sinar matahari dan hama penyakit (Warsana, 2009). 

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). 

Potensi hasil jagung manis varietas unggul di Indonesia per hektarnya mencapai 

6-12 ton/ha tongkol basah, namun pada kenyataan di lapangan  produksi jagung 

manis masih belum optimal (Rukmana, 1998). Menurut Bada Pusat Statistik Riau 

(2015) produktivitas jagung di Riau mengalami penurunan dimana pada tahun 

2013 sebesar 2.388 ton/ha menjadi 2.376 ton/ha pada tahun 2014, atau turun 

sebesar 0,48%. Penurunan produksi diperkirakan terjadi karena ada penurunan 

luas panen sebesar 1.616 hektar, atau turun sekitar 13,40 % bila dibandingkan luas 

panen tahun 2014 (12.057 hektar) (Badan Pusat Statistik, 2015). Pada tahun 2016 

luas panen jagung meningkat secara signifikan sebesar 15,85%, karena adanya 

upaya pemerintahan untuk menaikkan produksi jagung melalui program UPSUS.  

Henuhili dkk. (2013) menyatakan, sistem pertanian tumpangsari dapat 

memperbaiki tata air tanah, menyuburkan dan memperbaiki struktur tanah, 

mengurangi erosi tanah sekaligus meminimalkan resiko dan melestarikan sumber 



 

2 
 

daya alam. Berdasarkan kajian Prasetyo dkk (2009), keuntungan dan kerugian dari 

pola tanam tumpangsari dengan monokultur dapat dievaluasi dari nisbah 

kesetaraan lahan (NKL). Tumpangsari kedelai-jagung dari berbagai kultivar 

kedelai pada berbagai waktu tanam secara keseluruhan lebih menguntungkan dari 

pada sistem monokultur (Turmudi, 2002). 

Kombinasi antara jenis tanaman legum dan non legum pada sistem 

tumpangsari dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dan yang sering 

dipraktekkan oleh petani adalah kombinasi antara kedelai dan jagung 

(Marwoto,2007). Berdasarkan hasil penelitian Turmudi, (2002) menunjukkan 

bahwa bila ditanam dengan sistem pertanaman monokultur maka rerata biji 

kedelai yang dihasilkan 0,49 (ton ha
-1

) dan biji jagung 0,88 (ton ha
-1

). Sementara, 

tumpangsari jagung dengan kedelai Wilis dengan waktu penanamannya dilakukan 

secara bersamaan ternyata dapat meningkatkan efisiensi lahan hingga 4,5 kali 

lipat. 

Sementara, Turmudi (2002) dalam penelitiannya mengenai monokultur 

tanaman jagung dan kedelai memaparkan hasil rendah. Penelitian secara 

tumpangsari antara jagung dan kedelai mendapat hasil tertinggi sebesar 1,18-

3,33(ton ha
-1

). Dalam waktu penanaman secara bersamaan kedelai dan jagung 

menunjukkan hasil tertinggi. Menurut Mailizda (2015) dalam penelitiannya 

mengenai tumpangsari tanaman kedelai dan jagung memperlihatkan bahwa, 

jagung yang ditanam secara monokultur cenderung mempunyai tinggi tanaman 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditumpangsarikan dengan kedelai. 

Waktu tanam bersamaan pada tumpangsari kedelai dan jagung menunjukkan 

angka tertinggi (246,54 g) pada bobot tongkol per tanaman. 

Pemanfaatan lahan pertanian marginal dengan tanaman kedelai-jagung 

merupakan satu diantara banyak alternatif untuk mendukung swasembada pangan 

nasional. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hasil Tumpangsari Kedelai (Glycine max 

L.) dan Jagung (Zea mays L.)” 
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1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai dan jagung pada 

penanaman secara monokultur dan tumpangsari di lahan.  

2. Mengetahui NKL pada penanaman monokultur dan tumpangsari tanaman 

kedelai dan jagung di lahan. 

1.3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada petani tentang sistem pertanaman yang tepat 

pada tanaman kedelai dan jagung yang ditanam di lahan.   

2. Meningkatkan produksi kedelai dan jagung dalam rangka peningkatan 

ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan. 

 

1.4. Hipotesis  

Sistem pertanaman monokultur dan tumpangsari akan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai dan jagung di lahan. 

 


