
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanaman tumpangsari sebagai salah satu usaha intensifikasi yang

memanfaatkan ruang dan waktu, banyak dilakukan terutama pada pertanian lahan

sempit, lahan kering atau lahan tadah hujan. Sebagai salah satu sistem produksi,

tumpangsari diadopsi karena mampu meningkatkan efisiensi penggunaan faktor

lingkungan (seperti cahaya, unsur hara dan air), tenaga kerja, serta menurunkan

serangan hama dan penyakit dan menekan pertumbuhan gulma. Selain itu pertanaman

secara tumpangsari masih memberikan peluang bagi petani untuk mendapatkan hasil

jika salah satu jenis tanaman yang ditanam gagal (Rahmianna et al., 1989).

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 jagung dan kacang tanah 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).

Sistem tumpangsari dapat diatur berdasarkan sifat-sifat perakaran dan waktu

penanaman. Pengaturan sifat-sifat perakaran sangat perlu untuk menghindarkan

persaingan unsur hara dan  air yang berasal dari dalam tanah. Sistem perakaran yang



dalam dapat ditumpangsarikan dengan tanaman yang berakar dangkal. Tanaman

monokotil yang bisanya memiliki perakaran yang dangkal karena berasal dari akar

seminal dan akar buku, sedangkan tanaman dikotil pada umumnya memiliki

perakaran yang dalam karena memiliki akar tunggang (Basri, 2008).

Penanaman tumpangsari menciptakan agroekosistem pertanaman yang

komplek, yang mencakup interaksi antara tanaman sejenis maupun berbeda jenis.

Persaingan terjadi apabila masing-masing dua atau lebih spesies tanaman

memerlukan kebutuhan hidup yang sama (Haryadi, 1996). Menurut Odum (1983)

bahwa kompetisi menunjukkan adanya upaya tanaman untuk memperoleh

sumberdaya yang sama. Pada tingkat ekologi, kompetisi menjadi penting ketika dua

organisme berjuang memperoleh sumberdaya yang sama yang jumlahnya tidak cukup

untuk keduanya. Tanaman berkompetisi dalam memperoleh cahaya dan nutrisi.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pola tumpangsari adalah waktu tanam,

karena waktu tanam berhubungan dengan pertumbuhan vegetatif yang lebih cepat dan

dominan menguasai ruang maka akan lebih mampu berkompetisi dalam

memperebutkan air, unsur hara dan cahaya dibandingkan dengan pertumbuhan

vegetatifnya yang lambat, akhirnya mempengaruhi produksi.

Dalam sistem tumpangsari waktu tanam juga mempunyai peranan yang

penting terutama pada tanaman yang peka terhadap naungan. Tumpangsari antara

jagung dan kacang tanah sering berakibat ternaungi kacang tanah oleh tanaman

jagung manis. Untuk mengurangi pengaruh tersebut, waktu tanam jagung dan kacang

tanah harus diatur agar pada periode kritis dari suatu pertumbuhan terhadap

persaingan dapat ditekan (Marthiana dan Justiaka, 1982). Menurut Khalil (2000),



penanaman kacang tanah harus dilakukan lebih dahulu dari pada jagung manis pada

sistem tumpangsari karena dari segi morfologi kacang tanah lebih pendek

dibandingkan dengan jagung manis. Selain itu, terlihat juga bahwa tanaman jagung

lebih cepat tumbuh dari pada tanaman kacang tanah. Oleh karena itu, penanaman

jagung yang dilakukan setelah penanaman kacang tanah akan memberikan hasil yang

maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian Herlina (2011), penanaman jagung manis 4 MST

kacang tanah menghasilkan produksi kacang tanah (203 ton/ha) yang lebih tinggi

dibandingkan pada penanaman bersamaan dengan kacang tanah maupun 2 MST

kacang tanah. Hasil penelitian Barus (2004) bahwa waktu tanam kedelai (20 hari

sebelum tanam jagung, 10 hari sebelum tanam jagung, kedelai ditanam serempak

dengan jagung, 10 hari setelah tanam jagung) yang ditumpangsarikan dengan jagung

mempengaruhi tinggi tanaman dan jumlah biji/ plot,  berat 100 biji kedelai dan bobot

pipilan kering jagung. Saat tanam yang paling baik untuk tanaman kedelai pada

tumpangsari kedelai dan jagung adalah pada 20 hari sebelum tanam jagung.

Berdasarkan uraian tersebut penulis telah melaksanakan penelitian yang

berjudul: “Hasil Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.) dan Jagung Manis (Zea mays

saccharata Sturt.) dengan Beberapa Pengaturan Waktu Tanam pada Sistem

Tumpangsari”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu tanam yang tepat

agar diperoleh hasil kacang tanah dan jagung manis yang optimal pada sistem



tumpangsari dan mengetahui nisbah kesetaraan lahan pada penanaman secara

tumpangsari.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada petani

tentang waktu tanam kacang tanah yang ditanam bersamaan dengan jagung manis

pada sistem tumpangsari.

1.4. Hipotesis

Perbedaan waktu tanam kacang tanah berpengaruh terhadap hasil kacang

tanah dan jagung manis yang ditanam secara tumpangsari.


