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ABSTRAK

potensi lahan tebu untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan cukup besar

dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Tanaman tebu merupakan tanaman

tahunan dimana setiap ,"t.iui panen terdapat ruang yang cukup potensial untuk ditanami

tanaman pangan atau tanaman sen-rusim. Optimasi pemanfaatnnya dapat dilakukan melalui

teknologilr*purrg sari selama'dirrn tebu belum menutup satu sama lainya. Penelitian berlujuan

untuk rnengetahuiperturnbuhan dan procir-rksi kedelai pada pola tanam tumpang sari tebu dengan

kedelai. penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai Oktober 2015 di lahan praktek STPP

Malang kampgs 2 Tanjung Kota Malang. Peneiitian menggunakan rancangan acak kelornpok

faktorial. Faktor pertama adalah jumlah baris yang terdiri dari 1 baris dan 2 baris. Faktor kedr"ra

adalah jarak tanam dalam barisan yaitu: a). 5 cm. b). 10 cm. c). 1,5 cm, d). 20 cm, dan e). 25 cm.

Hasil plnelitian menunjukkan bahwa jumlah baris dan jarak tanam tidak mempengaruhi panjang

tanaman kedelai. ...uiu signifikan. Perlakuan jumlah baris dan jarak tanam mempengaruhi

secara signifikan jumlah polong dan berat brli kedelai. Perlakuan terbaik adalah perlakuan

jumlah 2 baris tanaman dengan jarak tanam 10 cm.

Kata kunci: Pola tanam, jarak tanam, kedelai, tebu, pertumbuhan" dan produksi kedelai

ABSTRACT

Infltrence planting distcmce soy bean (Glycine max L) on grov'th and production oJ'so,v

bean in the poly cttlhrre systent of ,sugar cctne and soy bean. The pLrposes t't'ere ttt -lind out

grotrth ancl protluction of sol,bean in the sv-stem o./-po11, culture sugar cane and soy bean. The

iesearclt y,as conducted on Jtme to October 2 0I 5 in the researc,'h station of'vocational co llege rtJ

agricultttre extension ol-Malang The erperintent used.fctctorial cornplete block design. The first

fictor b'as r.otr) nuntber o.f so1; bean. The row ntntber consist I and 2 rott'. The second.lactor

was in tlte row o/ so1, bean. The trealment.\ \'et'e; ct). 5 ott, b). 10 cm, c:). I5 i:nt, d) 20 cm, e). 25

cm. The result oJ' int,estigalion show'ed that tke treatmenl of' planling distttnc:e w'as not

significontly influence the length oJ so.t'bean. The number of'rrtv' ancl planting distcrnce

inflttence the ntmber n/ pond and weight oJ'seed significantly. The be.st result oJ'treatment tvas

pianting distance 2 rows with l0 ctn in the rotv oJ'so1'- bean.

Kev word; Poly culutttre, Planting di.stance, .to1' bean, sugar cane, grott'th and prodttctiott tt-/ soy

bean. s!



PENDAⅡULUAN

Potensi lahan tebu untuk
meningkatkan produktivitas tanaman pangan
cukup besar dalar-n rangka mendukung
program ketahanan pangan. Tanaman tebu
mer-upakan tanaman tahunan dimana setiap
selesai panen terdapat ruang yang cukup
potensial untuk ditananri tanaman pangan
atau tanaman semusim. Optirnasi
pernanfaatnnya dapat dilakukan melalui
teknologi tumpang sari selama daun tebu
belum menutup satu sama lainya. Lahan tebu
di Indonesia Pada tahun ' 2010-2013
bertambah sebanyak 108,1 persen. Luas
lahan tebu pada tahun 2013 mencapai
554.880 ha. Dimana 63,460/o di pulau Jawa
dan sisanya di luar pulau Jawa (Kompas,
20 1 s).

Produktivitas tanaman kedelai sampai
saat ini rnasih rendah berkisar 1-1,5 ton/ha.
hal ini disebabkan oieh beberapa faktor
antara lain adaiah keterbatasan lahan untuk
budidaya kedelai. Pengusahaan tananlan
kedelai telah dilakukan secara ekstensifikasi
di lahan hutan jati, kajian ini telah dilakukan
oleh Hamzah.20t0 di Jau,a timrtr.
Selanjutnya Sumanto, 20i4 n-relaporkan ada
bebelapa genotype unggul kedelai yang
toleran naungan terhadap hama penghisap
polong.

Tumpang sari adalah mengusahakan
tanaman campuran Qtol,vculture) yang
rnenggunakan 2 jenis atau lebih tanarnan
pada I areal lahan tanam dalam waktu
bersamaan. Tujuan pola penanaman tumpang
sari adalah untuk meningkatkan indek
pertanarnall, rlengurangi resiko gagal panen
dan memanfaatkan pupuk. Penelitian
tumpang sari kedelai dan jagung telah
dilaporkan oleh Azu,ir. 2008. Hasil penelitian
menunjukkan perbedaan waktu tanam jagung
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
jagung dan kedelai. Selanjutnya tuilpang sari
kedclai dcngan ubi kayu dapat menambah
keuntungan bagi petani singkong (Sinar tani
20t4).

Jarak tanam kedelai untuk umur
sedang adalah 40 x 15 cm jumlah perlubang
2-3 b1ji, populasi per ha 333,33 tanaman,
produksi 1,5 - 1,75 ton. Sedangkan untuk
umur genjah jarak tanamnya adalah 30 x 15

cm, jumlah biji perlubang 2 -3 biji, populasi
444,44 tanaman per ha, produksi 1,76 2,5

ton per ha. Selanjutnya Marliah,2015
melaporkan ada interaksi yang signifikan
antara varitas dan jarak tanam kedelai
terhadap jumlah polong per tanaman dan
berat biji kering per tanaman.

Dalam rangka mencukupi pennintaan
kedelai sampai saat ini Indonesia masih
mengandalkan impor dari negara negara
penghasil kedelai. Impor kedelai dari tahun
ke tahun tems meningkat. Pada bulan 2015
impor kedelai diperkirakan 372,3 ribu ton,
sedangkan tahun 2014 sebesar 348 ribu ton.
Negara pemasok kedelai adalah Amerika
Serikat 198.000 ton, Kanada 5.949 ton.
Malaysia i.500 ton. Tiongkok 288 ribu ton.
(Jeliiando.M. 2015).

Sarnpai saat ini belum ada penelitian
tentang tumpang sari tanaman tebu dengan
kedelai. Mengingat permasalahan yang ada
nraka diperlukan inovasi tentang runrpangsari
tanaruan tebu dengan kedelai dalam rangka
meningkatkan indeks peftanaman dan
penambahan luas tanam.

Tujuan penelitian ini adaiah untuk
mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap
perlumbuhan dan produksi kedelai di pola
tanam turnpang sari tanaman tebu dengan
kedelai.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian telah dilaksanakan pada
bulan Oktober 2015 sampai dengan Januari
2016. Lokasi penelitian di lahan plaktek
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian
Malang (STPP Malang) di Jalan Tanjung
Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan
rancangan acak kelompok faktorial. Faktor
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pertama adalah jarak antar tanaman dan
faktor kedua jarak dalam tanaman. Faktor
pertama terdiri 2 levei dan faktor kedua
adalah 5 level yang ditulis sebagai berikut:
A i : Antar tanaman 1 baris
,A2 : Antar tanaman 2 baris
Bl: Dalam tanaman 5 cm
82 : Dalam tanaman l0 crn
83 : Dalam tanaman 15 cm
84: Dalam tanaman 20 cm
85 : Dalarn tanaman 25 cm

Jumlah kombinasi perlakuan adalah
10 kornbirysi. Selanjutnya masing masing
perlakuan diulang 4 kaii. Perlakuan tersebut
adalah: L A181, 2. ,{182, 3. A183, 4.
,{184, 5.A1B5, 6.A281, 7. A282, g. 4283,

9. 1.281. i0. ,4285. Lebar petakan kedelai
40 cm dan panjang 500 crn.

Varietas kedelai yang digunakan
adalah varietas Anjasmoro sedangkan
varietas tebu adalah PS 921. Tanaman tebu
yang digunakan sudah ditanarn sesuai dengan
budidaya tanaman tebu pada bulan
September 2015, sedangkan kedeiai drtanam
pada bulan Oktober 2015. Jumlah bili kedelai
yang ditanam 2 bUi per lubang. Pemeliharaan
tanaman kedelai dan tebu meliputi
pemupr"rkan, penuairan. pengendaliari
organisme pengangglt tanaman. Luas petak
perlakuan 40 crn x 500 cm. Populasi kedelar
pada setiap perlakr-ran disajikan pada Tabel 1

sebagai berikut:

Tabel l. Populasi Kedelai Pada Setiap Perlakuan
Perlakuan Jarak tanam Jumlah populasi kedelai

Al Bl
AI B2
Al B3
Al B4
AI B5
A2BI
A2B2
A2B3
A2B4
A2B5

lbarisx5cm
1 baris x 10 cm
1 baris x 15 cm
1 baris x 20 cm
I baris x 25 cm
2barisx5cm
2 baris r 10 cm
2 baris x 15 cm
2 baris x 20 cm
2 baris x 25 cm
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24

20
200
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８

０

４

４

Sumber: Data primer terolah

Data dianalisa menggunakan sidik
ragam (analysis of v-ariance /Anova), apabila
ada perbedaan, dilanjutkan dengan uji beda
nyata (BNT) dengan tingkat ketelitian 5 ?'o.

Pengamatan dilakukan terhadap
panjang tanaman, jumlah polong per petak
perlakuan, dan berat kering biji kedelai per
petak perlakuan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Panjang Tanaman
Berdasarkan analisa sidik ragam,

panjang tanaman kedelai yang dibLrdidayakan
dengan pola tanam tulnpang sari tanaman
tebu dengan kedelai tidak berbeda nyata. Hal
ini dapat dibaca pada Tabel 2 dibawah ini.
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Tabel2. Rata-rata Paniang Tanaman Kedelai
Perlakuan Jarak Tanam Populasi per Rerata Panjang

Tanaman

Al Bl
Al B2
Al B3
Al B4
Al B5
A2Bl
A2B2
A2B3
A2B4
A2B5

Tabel 2 diatas menuniukkan panjang
tanaman kcdelai adalah 62 51 cm.
Perlakuan A1 B2 menghasilkan panjang
tanaman terpendek yaitu 62.25 cffi,
sedangkan perlakuan A1 84 menghasilkan
panjang tanaman kedelai terting,ei yaitu
67.05 cm.

Rerataan panjang tanaman disajikan
pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahr,va

Jarak tanam tidak berpengarr:h terhadap
panjang tanaman hal ini diduga karena
persaingan tanaman dalam menyerap unsur
hara. sinar matahari, dan air dalarn kondisi
seimbang. Sedangkan menutut Biiman WS
(2001), menyatakan bahwa rlrang tumbuh
yang sempit dari kedelai untuk memperoleh
cahaya dalam melakukan fotosisntesis terladi
persaingan antar tanaman dalam perebutan

sinar matahari dan unsur hara yallg
menyebabkan tanarnan nlclllacu

pertumbuhannya yaitu per-tumbuhan batang
yang tinggi (etioiase). semakin tinggi
kerapatan tanaman akan memacu penyerapan

unsur hara, ait, dan cahaya matahari antara
tanaman pada h-rasan tertentu. Dalam usaha

mengoptimalkan penyerapan cahaya
mataharr tanaman menunjukkan
perlumbuhan memanjang agar memperoleh
cahaya untuk memenuhi kebutuhan tanaman
berfbtosintesis.

100

50

33

24

20
200

100

66

48
40

62.25tn

64.60tn

67.05tn

64.1 0tn

64.00tn

66 05tn

63.00tn

64.37tn

64.17tn

Jarak tanam tidak memberikan
pengaruh yang nyata, w'alaupun rata-rata
jarak tanam 1 baris x 20 cm lebih tinggi
yaitu 67,05 cm (Tabel 2 dr atas)

dibandingkan dengan perlakuan jarak tanam

lainnya. Sumatno (1984) dalam Effendi
(2006) menyatakan bahwa penggunaan jarak
tanam lapat diharapkan dapat memberikan
hasil yang tinggi antara lain karena jumlah
tanam per hektar merupakan kornponen hasil.
Menurut Waxn and Stoller Q00l) pada

dasamya pemakaian jarak tanam yang rapat

bertujuan untuk meningkatkan hasil, asalkan

faktor pembatas dapat dihindari sehingga
tidak terjadi persaingan antar tanama11.

Disamping itu pengaturan jarak tanam yang
tepat jrga untuk menekan perlumbuhan
gulma. karena peiiumbuhan tajuk dapat

dengan cepat menutupi petmukaan tanah.

Bila jarak tanam atau jarak antar baris
tanaman terlalu lebar akan memberikan
kesempatan kepada gulma unfuk dapat

tumbLrh dengan baik.
Panjang tanaman kedelai juga diduga

tidak dipengaruhi oleh kerapatan tajuk daun

tebu. Hal ini dibr-rktikan dengan tidak ada

perbedaan pada selrlua perlakuan.

Selanjutnya menuntt desklipsi kedelai
varietas Anjasmoro panjang tanaman adalah
64-68 clII, dengan demikian data dari

lbarisx5cm
1 baris x 10 cm
1 baris x 15 cm
1 bapis x 20 cm
I baris x 25 cm
2barisx5cm
2 baris x 10 cm
2 baris x 15 crl
2 baris x 20 cm
2 baris x 25 cm

berbeda nyata pada uji BNT 5% tn : tidak nyata

petak
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deskripsi varietas Anjasrnoro memperkuat
dugaan bahwa kerapatan tajuk daun tebu
tidak mempengamhi tinggi tanaman kedelai.

Jumlah Polong
Hasil analisis sidik ragam

menunjukkan bahwa jarak tanam
memberikan pengaruh pada jumlah polong.
Rataan uji BNT disajikan pada Tabel3. Tabel
3 di bawah menr-rnjukkan bahwa pada
pengamatan perlakuan ,{2 B 1 dan perlakuan

Perlakuan jarak tanam mempengaruhi
jumlah polong secara signifikan (Tabel 3 di

atas). Hal ini diduga karena faktor persaingan

yang terjadi antara tanaman dengan gulma
juga pernbentukan akar atau pemanjangan

akar. Pada jarak tanam yang rapat tidak

terdapat ruang yang lebih untuk perlumbuhan

gulma sehingga distribusi air, cahaya, dan

unsut hara lebih banyak pada tanaman yang

dapat merangsang pefiumbuhan dari jumlah

polong. Budidaya pada jarak tanam yang

sempit ukuran daunnya lebih panjang dan

indeks luas daun lebih kecil dibandingkan

dengan jarak tanam yang renggang. Ali
(2004) dalam penelitiannya juga menyatakan

bahwa jarak tanarn belpengaruh sangat nyata

A2 B2 rnengaiami penambahan jumlah
polong yang signifikan dibanding dengan
perlakuan lainnya. Perlakuan ,A1B 1

menghasilkan jumlah polong terbanyak
ketiga bila dibandingkan dengan perlakuan
A2B1 dan A2 82. Selanjutnya diikuti
perlakuan A2B3 yang menempati posisi
keempat dan perlakuan ,A2 84 mendudr-rki

posisi kelima dalam hal jLunlah polong.
Jumlah polong terendah adalah perlakuan ,A1

85 yaitu 4.940.

Tabe1 3.R ta Jumlah Polon Perlaku

t dengan humf yang berbeda pada kolom yang sallla

menunjukkan berbeda nyata pada uji BNT 5%

terhadap jurnlah polong. Semakin rapat jarak

tanam maka jumlah polong yang dihasilkan

akan semakin banyak.
Lebih lanjut EPrim (2006) juga

rnenyatakan jarak antara barisan tanaman

yang lebar rnen; -^babkan tingkat penetrasi

cahaya matahari yang mengenai tanah lebih

tinggi. Penetrasi cahaya yang lebih tinggi ini

diduga akan mengakibatkan tingkat

kelembaban menjadi lebih rendah sehirgga

proses pengeringan daun lebih cepat terjadi.

Jarak tanam yang renggang menyebabkan

kompetisi tanaman dan gulma meningkat.

Semakin lama gulma berada di areal

pefianaman maka jurnlah polong akan

semaktn berkurang karena semakin

.Kerata Ju an

Perlakuan Jarak Ta:ram Jumlah Popuiasi
per petak

Rerata Jumlah
polong

Al Bl lbarisx5cm 100 21.225'.d

Al B2 1 baris x 10 cm 50 9.955"b

AI B3 1 baris x i5 cm
う
Ｄ

う
Ｄ l.542ub

Al B4 1 baris x 20 cm 24 5.802a

Al B5 I baris x 25 cm 20 4.940a

A2Bl 2barisx5cm 200 49.000C

A2B2 2 baris x 10 cm r00 26.690d

A2B3 2 baris x 15 cm 66 15.945b"

A2B4 2 baris x 20 cm 48 13.161'b'

A2B5 2 baris x 25 cm 40 12.040ab
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meningkatnya kompetisi gulma dan tanaman

dalam mendapatkan sarana tumbuh yang

dibutuhkan Lintuk perlumbuhan dan

perkembangan polong tersebut. Bilman WS
(2001) menambahkan semakin besar

tanaman dan rapat akan memacu tanaman

untuk menyerap unsuf hara, air dan cahaya

untuk pertumbuhannya. Cukupnya kebutuhan
tanaman terhadap unsur- unsur perturnbuhan
akan merangsang perlambahan tinggi
tanaman dan pembentukan Polong.
Pembentukan polon-u bar-u akan berakibat
meningkatkan jumlah polong per tanaman

sehingga total hasil per tanaman meningkat.

Berat Biji
Tabel 4 di bawah menunjuickau

bahwa jarak tanam A2 B2 nyata lebih tinggi
dibandin-skan dengan semua perlakuan jarak

tanam. Jarak tanam ,A2 82 berbeda nyata
dengan jarak tanam Al B3, Ai 81, Al 82
dan A1 B5 tetapi tidak berbeda nyata dengan
jarak tanam A2 83, A2 85, ,A2 B 1. Berat biji
pcrlakuan L2 BZ adalah 8.12 ons terlinggi
diantara perlakuan. Sedangkan perlakLran A1
B3 mcnghasilkan berat biji kedelai 3.93 ons,

tenendah apabila dibandingkan denga
periakuan lainnya.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa

iumlah 2 baris tanaman kedelai dapat

meningkatkan berat bgi kedelai per petak

lebih berat dari pada perlakuan jumlah 1

baris tanaman kedelai. Hal ini sejalan dengan

penelitian Effendi (2006) yang menyatakan
populasi 80.000 tanaman/ha memberikan
nilai bobot kering biji terbesar yaitu 13.10

g/tanaman. Populasi 40.000 tanaman/ha

menghasilkan bobot kering brli per hektar
terkecil yaitu 1.16 ton/ha. Peningkatan
populasi menjadi 60.000 tanaman/ha nyata

meningkatkan bobot kering bui per hektar
menjadi 8.80 toniha. Sedangkan berdasarkan

deskripsi kedelai varietas Arjuna. potensi
produksi adalah 2.03 - 2.25 tonlha.

Peningkatan keraPatan tanam Per
satuan luas. dari satu sisi dapat meningkatkan
jumlah populasi tanatuan per satuan luas

sehingga pada akhirnya akan dapat

rneningkatkan produksi tanatnan tersebr-it.

Walaupun demikian, sampai pada batas

teftentu peningkatan kerapatan tanan-t

mengakibatkan terjadinya persaingan

terhadap rual1g, sinal matahari bahkan juga

berakibat kepada persaingan unsur hara. Hal
ini dapat bcrakibat pada penumnan produksi.

Jarak tanam yang sesuai pada tanaman

kedelai dapat menghemat penggunaan bibit
dan mempermudah perneliharaan.

Perlakuan

K"鑓
鑑艦ibttattp紺踪吼理

Tabe1 4。 Rerata Berat Bi Kedelai menurut an

Perlakuan Jarak Tanam Jumlah Populasi
Per Petak

Rerata Berat Biji
per Petak (Ons)

Al Bl ibarisx5cm 100 4.67a

Al B2 1 baris x 10 cm 50 4.17a

Al B3 l baris x 15 clll
う
Ｄ

う
、
υ 393a

Al B4 I baris r 20 crr 24 6.15ab

Al B5 1 baris x 25 cm 20 5.09ab

A2Bl 2barisx5cm 200 7.53b

A2B2 2 baris x 10 cm 100 8.12b

A2B3 2 baris x 15 cm 66 6.85b

A2B4 2 baris r 20 cm 48 4.67a

A2B5 2 bttis x 25 cm 40 701b

berbeda pada kolom yang sallla
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tingkat laju asimilasi bersth >:iig;l
dipengaruhi oleh penyebaran sinar matahan
pada tajuk tanatnan, adanya daun yang saling
menallngi akan dapat mengurangi laju
asimilasi bersih. Salah satu cara untuk
mendapatkan peffumbuhan yang baik adalah
dengan mengatur jarak tanam yang lebih
lebar, karena persaingan dalam memperoleh
unsur hara, air dan sinar matahari diantara
tanaman menjadi lebih rendah (Guntno dan

Sitompul, 1995).
Cahaya matahari merupakan faktor

penting dalam ploses asimilasi dan juga
men:pakan sebagai penentu laju
perlumbuhan tanaman. Intensitas, lamanya
penyinaran dan kualitas sinar matahari akan
mempengaruhi proses fotosisntesis. Apabila
daun saling menutupi maka sinar matahari
tidak bisa diteruskan kebagian di bawahnya
maka akan mengganggu proses fotosisntesis.

Bertambahnya jumlah bibit per
tanaman cenderung n-reningkatkan persaingan
baik antara tanaman dalam satu rumpun
maupun dengan rumpun lainnya terhadap
cahaya, ruang dan unsur hara sehingga
mempengaruhi pertumbuhan dan produksi.
Eprim,2006 menyatakan bahwa jumlah unsur
hara yang dibutuhkan tanaman tersebut
sangat berkaitan dengan kebufuhan tanaman
untuk dapat tumbuh dengan lebih baik, jika
jumlah unsur hara kurang tersedia maka
pertumbuhan akan terhambat,
tetapi apabila jumlah unsur hara yang
tersedia lebih tinggi dari pada angka
kebutuhan unsur hara oleh tanaman maka
dapat dikatakan sebagai kondisi konsumsi
mewah. Suatu tumbuhan dikatakan deficient
(kekurangan) unsur hara terlentu jika
perlumbuhan terhambat, yakni hanya 80 %
dari pertumbuhan yang maksimum. Sehingga
dapat dikatakan bahu'a perlakuan jumlah 2

iこ■s d■ ia11l l ■rca l‐ ct■ kュ 1l ltillill1111 5=f=:■ :
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1. Perlakuan jumlah baris dan -jarak t:ir:::r
kedelai tidak mempengaruhi panJang

tanaman kedelai pada pola tanam
tumpang sari tanaman tebu dan tanaman
kedelai.

2. Perlakuan jarak tanam kedelai
mempengaruhi jumlah polong kedelai
pada pola tanam tumpang sari tebu dan
kedelai. Jumlah 2 baris meningkatkan
jumlah polong secara signifikan
dibandingkan dengan jumlah 1 baris.

3. Perlakuan jumlah baris dan jarak tanam
mempengaruhi berat biji kedelai pada
pola tanam tebu dan kedelai. Jumlah l
baris meningkatkan berat bUi secara

nyatabila dibandingkan dengan jumlah 1

baris.
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