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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam PERHEPI

Sebagai Ketua Panitia Seminar Nasional Swasembada Pangan, Perhimpunan Ekonomi
Perlanian (PERHEPD di Kendari, saya mengucapkan terima kasih KepadaBapa? Ibu yang telah
berpartisipasi sebagai Pembicara tJtama, Pemakalah dan Peserta dalam Seminar Nasional J".rgu.,
Tema "Indonesia Menuju Swasembada Pangan Dalam Tiga Tahun Ke Depan : Tinjauan
Konseptual, Teoritis dan Empiris". Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Program Studi
Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Pengurus PERHEPI Komda Kendari dan
Pengurus Pusat PERHEPI.

Salah satu target Pemerintahan Baru Indonesia di bidang pertanian yaitu Indonesia harus
mampu swasembada pangan dalam 3 (tiga) tahun kedepan, artinya pada Tahun 2017 bangsal<tta
sudah mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.

Target pemerintah untuk swasembada pangan tiga tahun ke depan, bukanlah target yang
mudah untuk dicapai, mengingat persoalan pangan akan selalu berkaitan dengan isu pokoi
mengenai ketersediaan lahan, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan infrastruktur
pendukung, teknologi pengolahan hasil, permodalan dan kelembagaan, daya saing komoditas dan
persaingan pasar, kapasitas sumberdaya manusia, konsistensi kebijakan pemerintah pusat dan
daerah dalam melaksanakan pembangunan pertanianyangberkelanjutan, serta pengaruh kebijakan
internasional yang berkaitan dengan produk pangan dan hasil-hasil pertanian Indonesia.

Adanya isu-isu pokok yang menyertai upaya pencapaian swasembada pangan lndonesia
yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, merupakan suatu tantangan yang harus dibuktikan dalam
tiga tahun ke depan (2017). Untuk mewujudkan kebijakan ini, diperlukan kajian yang utuh dan
lengkap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan keberlanjutan
swasembada pangan di Indonesia.

Dalam kaitan ini PERHEPI sebagai salah satu pihak yang turut berlanggungjawab dalam
menyukseskan pembangunan pertanian di Indonesia berkewajiban untuk mengkaji, menganalisis
dan menyumbangkan "gagasan" dan "buah pikir" dari perspekrif tinjauan konseptual, teoritis dan
empiris untuk mencapai Indonesia Swasembada Pangan tiga tahun ke depan (2017) agar tidak salah
arah, semoga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kefua Panitia
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SAMBUTAN KETUA PER,IIEPI KOMDA KENDARI

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat
pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat
secara bersama-sama. Swasembada pangan diartikan mampu untuk mengadakan sendiri kebutuhan
pangan dengan bermacam-macam kegiatan yang dapat menghasilkan kebutuhan yang sesuai dan
diperlukan masyarakat Indonesia dengan kemampuan yang dimilki dan pengetahuan lebih yang
dapat menjalankan kegiatan ekonomi tersebut terutama di bidang pangan

Pada saat ini semua stakeholders memberikan perhatian yang lebih dalam upaya mencapai
swasembada pangan dalam tiga tahun kedepan yang merupakan salah satu piogram utama
pemerintah. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPD merupakan silah satu bagian
penting dalam upaya pencapaian swasembada pangan yang diharapkan secara cerdas memberikan
pemikiran dan tindakan nyata dalam mengupayakan pencapaian swasembada pangan yang
beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petaninya. Sampai saat inj ,puyu pencapaian
swasembada pangan memerlukan perhatian yang lebih serius dari berbagai pihak mengingat target
pemerintahan baru Indonesia dalam 3 (tiga) tahun kedepan, bangsa kita sudah mandiri dalam
memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia.

Selaku Ketua PERHEPI Komda Kendari, Kami mengucapkan terima kasih atas parlipasr
dari semua pihak sehingga Seminar Nasional Swasembada Pangan yang merupakan- agenda
nasional PERHEPI dapat terlaksana dengan baik di Kendari. Kepada semua panitia pelaksana yang
telah memberikan kontribusi besar dalam pelaksanaan kegiatan ini kami berikan apresiasi dan
penghargaan yang tinggi. Semoga hasil pemikiran yang terungkap pada seminar nasional tersebut
dan sebagian juga terdapat di dalam prosiding ini dapat membeiikan sumbangan pemikiran bagi
pencapaian swasembada pangan di Indonesia dalam tiga tahun kedepan. Sebagai rnsan pERHEpl,
pada saat ini diperlukan peningkatan kepedulian dan mengedepankan pembangr.nun pertanian guna
meraih masa depan bangsa yang lebih cemerlang di masa mendatang. Semo_ea.

Ketua PERHEPI Komda Kendari

Dr.Ir. Az afadai.

Kendari, 9 Maret 2015
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PEMANFAATAN INFORMASI KLIMATIK DAN KARAKTERISISTIK FISIK TANAH
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satr aruddinlaode 5 8 @yahoo. c om

ABSTRAK

lami petani dalam perlanian lahan kering adalah pemanfaatannya
formasi sumberdaya iklim dan tanah. Dalam bidang peftanian,
tik tanah merupakan faktor yang sangat penting kaitannya dengan
dalam mendukung pertumbuhan dan produksi. Di sisi lain

pengembangan tanaman khususnya tanaman pangan masih berorientasi kepada kebutuhan petani
dan keinginan pemerintah dan belum didasartan pada informasi klimatik dan karakterjstik tanah
wilayah pengembangan. Untuk menjawab masalih tersebut telah dilaksanakan penelitian untuk
menentukan neraca air dalam mendukung produksi. Penelitian dilaksanakan ,rntrrk mengetahui
tingkat produksi tanaman jagung dan kacang tanah yang ditanam secara fumpangsari. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kandungan air tanah di wilayah penelitlan adalah 29.01

atas dan batas bawah air, dengan tingkat
an pupuk urea:Sp-36:KCl dosis 125:100:50

aan jagung menghasilkan jagung 3.50 t ha-l dan

Kate kunci -' Informasi ktimetik, nerqca air, tttmpangsari,.jaguttg, kacang tanah, LER

PENDAHULUAN

Dalam bidang peftanian, informasi klimatik dan karakteristik fisik tanah merupakan faktoryang sangat penting karena berkaitan dengan perencanaan teknologi budidaya yang akan
dilakukan' Informasi iklim dan tanah pada dasarnya berkaitan dengan ketersediaan air tanah dan
mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. olehlarena itu, perencanaan yang
baik dapat menghindari kegagalan usaha tani, konsekuensi negatif dari perubahan iklim dan
meningkatkan efisiensi pemakaian air. Ventrella
memegang peranan penting dalam menduku
ditandai dengan pemenuhan penguapan air ke
didasarkan atas informasi klimatik dan karakteris
berlaku untuk daerah yang luas.

lnfo tanah diharapkan menjadi jawaban yang pas
dalam peren uatu wilayah. Informasi iklim dan karakteristikfisik tanah
membe 

neraca air tanah yang selanjutnya mampu(20,r) H'11:-"ffi;:fl,iliT:.'!'"lT#ffi#,j,I"f;
memeg n.

Informasi teknologi peftanian lebih didasarkan pada luas lahan, jenis tanaman dan
kegagalan panen yang disebabkan oleh terbatasnya inpui produksi dan kemauan politik daripimpinan. Kondisi yang demikian menyebabkan sistem pemberian subsidi menjadi tidak tepat
waktu dan sasaran, sementara produksi tanamar dipengaruhi oleh kondisi iklim dan sifat fisik
tanah. Sementara itu, kebutuhan untuk tumbuh dan terkembang serta produksi lebih ditekankan
pada pemanfaatan sifat kimia tanahyangdapat diperoleh dari alam dan buatan.

Keseimbangan air suatu wilayah penting diketahui karena air merupakan komponen utamapenWsun tasad hidup, khususnya tanaman. Air memiliki peranan penting bagi kehidupan
organisme orthotrof seperti tanaman karena merupakan bahan baku dalam p.-.or.r" fbtosintesis,

R6 PROSTNTNTG qEN/II\IAD \TAQT^\I^T CII/A ONMb ^N ^ N
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!'ii-: -c-r.ang tanah di Sulawesr 'l'enggara dibandingkan dengan daerah tain Oi Indonesiarrr;:in) a adopsi dan penerapan teknologi pada tingkat petani.
l;i:clogi budidaya yang biasa dikembangkan petani di lahan beriklim kering adalah

- 
=--: Can tanah ke bagiran tertenfu dalam tanaman. Selain itu peranan

imrmur;-r .d:iah menjaga turgiditas sekitar stomata sehingga proses metabolisme
td:rr- -r.ik (Jin. i999). Pada lahan kering air memegang peranan penrin:

d,isrr"eJraannya terbatas dan di sisi lain kehilangan melalui pinguapan sangar
we :r. S:baruddin (2000) ketersedraan air akan berpengaruh puaiproo"ttivils
u&^r{ :r:ill terutama untuk pengembangan komoditas tanaman pangan. pengaruh

ry tudma-:an air bagi tanaman yakm dapat meningkatkan suhu tanall -"nrr.inkun
wumufr' r;ndorong transfer bahang (panas) yang tidak merata, meningkatkan laju
w ,ilildtr rL'-:: .ehrngga membenkan kondisi yang kurang menguntungkan bigi tanaman.
rMl ,fituir:r perencanaan pengembangan suatu komoditas khususnya tamaman pangan

:,rr-: ;rlakukan penetapan status air tanah melalui perhitungan neraca air wilalah
s"rr :efianian dapat direncanakan secara tepat dan resiko kegagalan dapat

lellgara merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya mengkonsumsi
:€:-g-santi beras dan kacang tanah sebagai sumber protein dan lemak sehingga

llhuuuti;r rer-rrt membudidayakanya secara luas. Menurut Eskandari and ohanbari (200-9),
Irli!x-1-' tanaman sereal penting ketiga dunia karena merupakan bahan makanan bagi

wrrvr tsr pu Lsrrsl.l_r struaBar penluplal energl.sugg:-: rergolong masih rendah dibandingkan dengan daerah p

mber energi potensial sebagai penyuplai energi. produktivitas j
panghasil jagung lainnya

itas jagung di

ia:-r rahun 2012 sebesar 2.54 t ha-r dan tahun 2bt3 sebesar z.4g trr"-r] s"*-gr.""
hi i:rlrrnall kacang tanah pada tahttn 2012 sebesar 0.69 t ha-r dan tahun 2013 seblesa.
a:;S. Ii1-l).

fr,:nri^'.r:"a produksi jagung maupun kacang tanah disebabakan oleh beberapa faktor
[r, : :its tanah pengembangan didominasi oleh tanah ultisol, dengan faktor pembatas

Itic:Tis:man dan kesuburan rendah khususnya unsur P dan unsur hara mikro lainnya serta
[T i' :r:erapan teknologi. Menurut Abidin dan Ratule (2013), rendahnya produktivitas

ilflru@0{tl{-nr Tumpangsari (intercropping) adalah sistem penanaman ganda dengan menanam dua
filllxlillllltl 'jr -: -':ris tanaman pada tempat dan waktu yang sama dan dilukrkun 

-.".u.u 
bersamaan

drfiury&rr: -ngafuran jarak tanam (Faruque e
flo,usm---" -r,o €t al., 2005). Sistem tumpangsar

"..,''.r *_r';- :-n gk an dimana j agung memi liki tingkat
K'mlldyTi :-,;rah yang tingkat kejenuhan terhadap c
iltnr,.rr-*::- le_eum dapat menyediakan nitrogen h
,ii{ru'n: \lpairwe et al.,2002; Gyamfr.,2007; Morgado and wiley, 200g). Namun di sisi laintliNi-- -"impangsari juga dapat menyebabkan teq'adinya kompetisi antar tanaman dalam
rrHTi-::^ratan hata, air, radiasi matahari dan ruang tumbuh sehinggi dapat menurunkan produksi
i!'rlirran secara individu (Tsubo et a1.,2003). Berkaitan dengan uraian di atas, maka dilakukan
[ne: ]-!3-l lan upaya untuk menghindari efek kompetisi antar tanaman melalui pengaturan wakfu
r.:i -:r kacang tanah dalam sistem tumpangsari dengan lagung.

METODE PENELITIAN

Kelurahan

';trngg (dpl). penel '-t":1f,;:*?h;;l;
_:t'ln o- larorr; lai Agustus er 2014.

benih jagung BISI_2, benih kacang tanah Varietas Gajahjan pupuk NPK. Alat yang digunakan meliputi ring sampel, cangkul, p"nikur hujan, timbangan,
termometer, higrometer, gembor, kamera dan alat tulis.

Percobaan disusun berdasarkan Rancangan Petak Terba gi (Split plot Design) yang terdiri
atas dua faktor. Faktor pertama adalah kombinasi pupuk NPK (p) setagai petak u[ma (mainplot)
terdiri atas tiga taraf dosis NPK sebagai berikut;
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Faktor kedua adalah waktu tanam kacang tanah (W) yang ditempatkan sebagai anak petak
(subplot) yang terdiri atas tiga taraf, yaitu (a) kacang tanah ditanam bersamaan jagung (W'), (b)
kacang tanah ditanam 10 hari sebelum tanam (HBT) jagung (W2) dan (c) kacang tanah ditanam 10
hari setelah (HST) jagung (W3). Setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga
terdapat 27 ditambah dengan tiga petak monokultur untuk masing-masing tanaman jagung dan
kacang tanah sehingga keseluruhan terdapat 36 petak percobaan.

Tahap awal dilakukan pengambilan sampel tanah untuk kebutuhan analisis sifat fisik dan
kimia. Contoh tanah diambil dengan menggunakan ring sampel sebanyak empat titik (masing-
masing pada dua kedalaman yakni 0-20 cm dan 20-40 cm) di sekitar wilayah penelitian. Contoh
agregattanahyang diambil dianalisis di laboratorium untuk menetapkan kadar air tanahnya. Hasil
analisis tanah digunakan sebagai dasar penetapan kemampuan maksimum tanah memegang air
(water holding capacity, WHC). Hasil analisis tanah digunakan untuk perhitungan kandungan air
tanah tersedia, jumlah bulan surplus dan defisit.

Lahan dibersihkan dari gulma dengan menggunakan parang dan atau sabit. Selanjutnya
dilakukan pengolahan tanah dengan menggunakan pacul sebanyak dua kali. Pengolahan pertama
dimaksudkan untuk membalik tanah dan pengolahan kedua dilakukan untuk memecahkan atau
menghancurkan bongkahan tanah hingga mencapai kondisi gembur. Selanjutnya pembuatan petak
percobaan yang dilakukan setelah pengolahan tanah pertamayang ber-ukuran 3 m x 2 m dengan
jarak antar kelompok 0.75 m dan jarak antar petak 0.50 m.

Penanaman jagung dan kacang tanah dilakukan berdasarkan sistem tumpangsari sesuai
dengan perlakuan yang ditetapkan. Sebelum ditanam, baik benih jagung maupun kacang tanah
terlebih dahulu direndam dengan air selama 12 jam agar terjadi proses imbibisi air kedalam benih.
Tanaman jagung ditanam dengan jarak 90 cm x 40 cm dan kacang tanah ditanam dengan jarak 45
cm x 20 cm baik pada sistem tumpangsari maupun sistem monokultur. Jarak antarajagung dan
kacang tanah adalah 22.5 cm.

Pemupukan dilakukan sebanyak tiga kali sesuai dosis perlakuan yakni peftama 100% dosis
pupuk P dilakukan tujuh hari sebelum tanam. Cara pemberian pupuk ditabur secara merata di atas
permukaan petakan dan selanjutnya dicangkul dengan membalikan tanah agar pupuk masuk
kedalam tanah. Pemupukan kedua dan ketiga dengan 60%o dan 40% dosis N dan K masing-masing
diberikan saat fase pembungaan dan pengisian biji tanaman jagung.

Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, penyiraman, penyiangan dan pembumbunan
khusus pada rumpun tanaman kacang tanah. Penyulaman dilakukan dengan cara mengganti
tanaman pada rumpun yang tidak tumbuh atau pertumbuhannya kurang baik dengan tanaman
cadangan hingga tanaman berumur lujuh hari. Penyiraman dilakukan setiap hari sebanyak 18 liter
setara 3 mm (setengah evapotranspirasi) karena sejak penanaman hingga tanaman memasuki fase
generatif (pengisian biji) memperoleh curah hujan yang sangat rendah.

Penyiangan dilakukan secara rutin terhadap gulma yang muncul di pertanaman dengan
menggunakan pacul dan tembilang. Penyiangan secara intensif dilakukan hingga tanaman
memasuki fase pengisian biji. Bersamaan dengan penyiangan juga dilakukan pembumbunan
terutama pada rumpun tanaman kacang tanah dengan maksud agar tanaman berdiri kokoh atau
tidak mudah rebah. Selain itu pembumbunan juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan dan
perluasan daerahjelajah akar agar proses perkembangan polong berlangsung dengan baik.

Komponen yang dianalisis meliputi neraca air tanah dan efisiensi penggunaan lahan
(indeks hasil dan rasio setara lahan). Analisis neraca air dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan metode Thronthwaite (Chang, 1974) dengan tujuan untuk menetapkan besarnya
evapotranspirasi potensial (ETP), periode surplus dan defisit air sebagai berikut;
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Faktor lain yang mempengaruhi secara tidak langsung adalah tekanan air terutann
potensial matrik. Hal ini sejalan dengan pendapat Brigita et al. (2014), bahwa kandungan air tan::-
berkaitan dengan sifat fisik tanah (tekstur tanah), kandungan bahan organik dan potensial matni-
Pada lahan dengan kemiringan tertentu tanpa ada penutupan vegetasi, erosi tanah akan mengangliu:
lapisan atas tanah padahal lapisan tanah atas yang kaya akan bahan organik rnemiliki kemampua-'-

menyimpan air yang lebih baik. Bilamana lapisan atas tanah telah terangkut, maka lapisan bau'al
tanah (subsoil) yang tingkat kesuburannya lebih rendah diperankan sebagai lapisan untuk keperluar-
budidaya sehingga mempengaruhi produksi. Pada tanah yang tertutup vegetasi dan datar,

kehilangan tanah akibat erosi dapat ditekan, suplai bahan organik berlangsung baik yang pad"
akhirnya mempengaruhi kandungan air tanah.

Hasil an6lisis neraca air tanah berdasarkan pendekatan metode Thronthwaite untuk
wilayah penelitian disajikan pada Tabel 2. Curah hujan tahunan wilayah kegiatan penelitian sebesar

2.065.8 mm dengan hujan bulanan terlinggi te{adi pada bulan Juni sebesar 256.3 mm dengan suhu

26.00C dan terendah sebesar 45.0 mm dengan suhu 26.70C te{adi pada bulan September. Hasil
analisis neraca air pada Tabel2 menunjukkan bahwa di wilayah penelitian te{adi pengurangan air
akibat akumulasi kehilangan air selama empat bulan yakni mulai Bulan Agustus hingga November.
Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengurasan air tanah dari kondisi potensial sebesar 29.01
Yovol atau 290.1 mm/m menjadi 12.57o/ovol ata.u 125.1 mm/m. Namun pada Bulan Desember
pengisian (recharge) air tanah mulai terjadi akibat curah hujan lebih tinggi dari evapotranspirasi
sehingga pada bulan Januari kondisi air tanah kembali normal.
Tabel2. Hasil Perhitungan Neraca Air Wilayah Penelitian Berdasarkan Metode Thronhtwaite
Bulan T CH ETP CH-ETP AAHP KAT AKAT ETA D S RO
Jan 21.5 246.0 152.4 93.6 0 290.1 0 152.4 93.6 46.8
Feb 27.2 222.1 145.9 76.2 0 290.1 0 145.9 76.2 61.s
Mar 21.3 243.8 l4l.8 96.0 0 290.1 0 147.8 96.0 78.8
Apr 269 166.3 139.8 26.5 0 290.1 0 139.8 26.s s2.6
Mei 26.6 203.6 133.4 10.2 0 290.1 0 133.4 10.2 61.4

Jun 26.0 256.3 123.0 133.3 0 290.1 0 123,0 133.3 9',7 .4
Jull 25.9 240.3 120.1 119.6 0 290.1 o 120.'7 119.6 108.5

Ass 25.5 102.1 114.4 -12.3 12.3 218.5 -11.6 113.1 0.7 s4.2
Sep 26.7 45.0 136.2 -91.2 103.5 206.0 -72.5 117.5 18.1 27.1

ok1 2t.2 63.9 146.1 -82.2 185.7 157.0 -49.0 112.9 33.2 I 3.6
Nov 28.0 94.0 162.7 -68.7 254.4 125.1 -31.9 125.9 36.8 68
Des 21.5 182.4 153.1 29,3 0 154.4 29.3 153.1 00 34
Jum 2065 .8 167 5 .5 1586.1 89.4 615.4 612.0

Sumber : * : Stasion Wolter Monginsidi (2006-2013)
Keterangan: T, suhu udara ("C); CH, curah hujan (mm); ETP, evapotranspirasi potensial (mm);
AAHP, akumulasi air yang hilang secara potensial (mm); KAT, kandungan air tanah (mm/m);
dKAT, perubahan kandungan air tanah (mm); ETA, evapotranspirasi aktual (--); D, defisit air
(mm); S, surplus air (mm); RO, limpasan pemukaan (mm).

Berdasarkan hasil analisis neraca air pada Tabel 2 dan Gambar 1 nampak bahwa mulai
Desember sampai dengan Juli curah hujan di wilayah penelitian lebih besar dibandingkan
evapotranspirasi. Nilai tersebut menggambarkan periode surplus atau panjang periode
pertumbuhan tersedia, sedangkan periode defisit berlangsung selama empat bulan, yakni mulai
Agusfus sampai dengan November.

Gambar 1 mengindikasikan bahwa, periode pertumbuhan tersedia untuk pengembangan
pertanian khususnya tanaman pangan di wilayah penelitian berlangsung panjang yakni mulai
Desember sampai Juli. Dengan demikian maka perencanaan masa tanam dapat dilakukan dengan
baik. Menurut Pawitan et al. (1997), periode ketersediaan air tanah sangat penting dalam penentuan
masa tanam untuk mendukung perencaan pola tanam dan untuk mengurangi resiko kegagalan
panen.
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Neraca Air Wilayah Penelitian Berdasarkan Informasi Klimatik dan Karakteristik
Fisik Tanah

:iasil jagung pipilan kering dan hasil polong kacang tanah berbeda menurut perlakuan.
," hlu.,s tu;uh ;;;;-uu"._^J*_- r**e our4rr N4w4lrB tdlldll uglsamaanlMn@ ;gumg dengan l:Tup:q" NpK dosis 56:36:20 kg ha-' sedangkan nisl lagung pipilan

ada 3.50 fq htl terjadi pada penanamun liu.ung tanah bersa-uuo jug.,ng dengan
dosis 56:36:20 kgha-t (Tabel3).

rudhe -' Hasil Polong Kacang Tanah, Hasil Total Setara Jagung dan LER Jagung Kacang Tanah
dalam Sistem T

Hasil Total Indeks Hasil
tanah t ha-r) LERtanah J

1.8r 100 1.00l-\l 3.76 100 1.00F\\ r.37 3.50 4.87 75.69 93.09 r.69
P \\', I.l7 2.t7 3.34 64.64 57 .71 1.23

1.43 3.00 4.43 79.01 79.79 1.59
P \\' l.t7 2.83 4.00 64.64 75.27 t.40P\\ 1.23 t.67 2.90 67.96 44.41 t.t2

t.24 2.17 3.41 68.s 1 57 .71 1.27
P. \\/ 2.59 3.68 60.22 68.88 1.29
Prwr t.20 2.44 3.64 66.30 64.89 1.31
P.\\', 1.21 2.44 3.6s 66.85 64.89 1.32

l:r:-rata monokultur kacang tanah dan jagrniadaluhrTg tha
-!R. r Land equivalent ratio

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara parsial hasil polong kacang tanah dan hasil jagung
::rLlan kering pada sistem tumpangsari relatif menurun dibandingkan dengan sistem monokultur.l-ilam sistem tumpangsari, hasil polong kacang tanah tinggi pada p.nun-u*u1 kacang tanah l0
--ST jagung dibandingkan dengan penanaman kacang tarran'to rigr jagung dan penanaman

ebabkan oleh pertumbuhan aktif tanaman kacangtanah
pemanfaatan cahaya dan hara lebih efektif. Hasil ini
et al. (2(

thady plants) tinggi karena terlindung
l-asil jagung pipilan kering tinggi pada
] ang memungkinkan tanaman fase pertu
mengunfungkan tanaman jagung karena secara
dan kacang tanah hasil fiksasi dengan udara beb
meningkat melalui tumpangsari dengan tanaman I

Indeks hasil jagung dan kacang tanah te
pada interaksi antara pemupukan NpK dosis 56
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bersamaan tanam jagung dan interaksi antara pemupukan NpK dosis 56:36:20 kg ha r denganpenanaman kacang tanah l0 HST jagung. Indeks hasil menunjukkan p"ngu.rngun traslt tanamanyang ditanam secara tumpangsari. Pada Tabel 3 juga nampak bahwa *.ulu pu.Iiut hasil tanaman
kacang tanah dalam sistem tumpangsari berkurang:aari zo.ggy" sampai 39.7gg/o, sedangkan hasiljagung berkurang dari 6.91%o sampai 5559% 

,(tergintung pada perlakuan). Seperti yang dilaporkanoleh Uddin et al. (2003), pengurahan hasil kacang tan-ah danjagung ialam sistem tumpangsari
masing-masing berkisar antararS.4% sampai 41.46;/0 dan26.67d/osampai 54.2g%.

Land equivalent ratio tertinggi 1.69 diperoleh pada interaksi intarapemupukan NpK dosis56:36:20 kg ha-l dengan penanaman kacang tanah bersamaan tanam jagung. Nilai tersebut
menggambarkan bahwa sistem tumpangsari rnemiliki efisiensi pemanfaatan lahan lebih baik danmeningkatkan pendapatkan petani dibandingkan dengan sistem tanam tunggal atau monokultur.
Chaniyara et al. (1999) menyatakan bahwa nilai LER tinggi dalam sisteri"tumpangsari jagung
kacang tanah adalah peranan penting kacang tanah sebag-a"i penyumbang nitrolen. Hasil totaltertinggi 4-87 tha-t diperoleh pida interaksi an-tara p"-upufun NpK dosis ia,ze,zok;;;;;;;;;
penanaman kacang tanah bersamaan tanam jagung, 39.01% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil monokultur (Tabel 3). Hasil ini sejalan dengan penelitian wahid et at."(lg)g3)hasil totaljagung kacang tanah tumpangsari lebih tinggi trly"' abundingkan dengan rata-rata hasilmonokultur. Selanjutnya Ciftci et al. (2006) minyatakan terjadi p"ngrrungui produksi tanaman
secara individu namun secara total produksi tanaman yang ditumpangsari meningkat. peningkatan
tersebut karena kedua tanaman saling menguntungkan y-at nl tanaman jagung dapat mengurangiparlisi radiasi untuk sampai ke tanaman kacang tanah sehingga kacang iun"urr iupui rneningkatkan
laju pertumbuhannya, Demikian juga untuk tanaman jagung iipat memperoleh suplai nitrogen dari
kacang tanah yang diperoleh melalui hasil pengikatan x aeigun bukt"ri tertentu secara bebas.

KESIMPULAN

Rata-rata kandungan air tanah di wilayah penelitian berkisar antara 20.06 %ovol sampai29'0r %ovol masing-masing sebagai batas bawah dan batas bawah air atas air, dengan tingkat
ketersediaan 89.45 mrn m1. Periode pertumbuhan tersedia untuk wilayah peneliiian berlangsung
selama delapan bulan dan periode defisit selama empat bulan.

kacang tanah te
pada pe 36:20 kgr'u ta" -ffi?t;T::'ffi"ffi'r""Tl
dan pad 56:36:20 kg ha I ang tanah 10 HST jagung.

lndeks hasil menunjukkan pengurangan hasil tanamanyang ditanam secara tumpangsari.
Secara parsial hasil tanaman kacang tanah dalam sistem tumpangsari berkurang da-. 20.99%
sampai 39.78o/o, sedangkan hasil jagung berkurang dari 6.9lyo sampai 55.59%.

Land equivalent ratio tertinggi 1.69 diperoleh pada interaksi antarapemupukan NpK dosist^u;lrut??!: l,ll*t- penanaman kacang tanah beisamaan tanam jaguns. Hasil total,terringgi+'6/ t ha' dlperoleh pada interaksi antara pemupukan NPK dosis-Se:le:ZO kg hal dengJn
penanaman kacang tanah bersamaantanamjagung, 39.01% lebih tinggi dibandingkai dengan rata-
rata hasil monokultur.
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