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Abstract 

 

Research Effect of dosing interval Giving Manure and Fertilizer on the Growth and yield of 

Biological Plant Sweet Corn (Zea mays saccharata Linn.) This study is to know the effect of dosing 

interval manure and Biological Fertilizer Provision of Plant Growth and yield of sweet corn (Zea 

mays saccharata Linn.) The experiment in the village of West Baturaja Navel District Ogan 

Komering Ulu, for 4 months from June to September 2009. The design used in this study were 

randomized factorial design with the treatment manure factor (P),  dosing with 3 levels of manure 

treatment and treatment  with interval of biofertilizer (M) with 3 levels of treatment and 3 

replications, in order to get 27 map combination. It is shown that the interaction between the two 

treatment factors (dosing interval of manure and biofertilizer) did not significantly affect all the 

variables of growth and yield of maize. It is also seen at doses of manure treatment factor (factor P), 

which also affects no significant effect on all variables observed. While the treatment factor interval 

of bio fertilizer (factor M) significantly affects only the variables of corn wet weight, wet weight of 

corn cobs, and corn cob diameter. 
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PENDAHULUAN 

Tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Linn) merupakan komoditas palawija 

pangan yang baru di Indonesia dan layak dijadikan komoditas unggulan agrobisnis. Prospek 

pengembangan usahatani jagung manis sangat cerah dalam rangka meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan petani. Permintaan konsumen terhadap jagung manis terus 

meningkat antara lain dibuktikan oleh adanya peningkatan produksi jagung nasional. Oleh 

karena itu, produksi tanaman jagung manis perlu ditingkatkan diantaranya melalui 

intensifikasi pertanian. 

 Pemupukan merupakan salah satu program intensifikasi yang dapat memperbaiki 

produktifitas lahan dan tanaman. Pengambilan dan pengurasan hara secara terus menerus 

melalui hasil panen tanpa diimbangi dengan pengembalian hara melalui pemupukan 

organik dan anorganik akan menjadikan tanah semakin kurus, miskin hara dan tidak 

produktif (Bonazir, 2005).  

Pupuk organik yang sering digunakan adalah pupuk kandang. Pupuk kandang 

merupakan pupuk yang berasal dari berbagai macam kotoran hewan ternak diantaranya: 

pupuk kandang dari kotoran sapi, kotoran kambing/domba dan kotoran ayam.  Berdasarkan 
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penelitian Wisnu (2005), menyatakan bahwa pemberian kotoran ayam dengan takaran 40 

ton/ha (200 g/poybag) memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi 

tanaman jagung manis.  

Dijelaskan oleh Hakim et al. (1989), pupuk kandang dapat memperbaiki sifat fisik 

dengan cara membuat tanah menjadi gembur dan lepas sehingga aerasi menjadi lebih baik 

serta mudah ditembus perakaran tanaman, perbaikan sifat kimia tanah melalui sumbangan 

hara pada tanaman. Hara yang terhadap didalam pupuk kandang sapi berkadar rata-rata 

0,5% N, 0,25% P2 O5, 0,5% K2O. Di samping unsur-unsur tersebut pupuk kandang juga 

mengandung karbon, magnesium, belerang. sedangkan pengaruh bahan organik pada sifat 

biologi tanah adalah menambah energi yang diperlukan kehidupan mikroorganisme tanah.  

 Selain pemberian pupuk organik faktor lain yang perlu diperhatikan dalam  teknis 

budidaya jagung adalah takaran dan frekuensi pemberian pupuk. Hal ini disebabkan pada 

masa pertumbuhan vegetatif kebutuhan tanaman akan unsur hara cukup besar, maka cara 

pemberian dan frekuensi pemberian menjadi hal yang tidak dapat dikesampingkan. 

Berdasarkan penelitian Pranata (2004), bahwa pemberian pupuk organik cair dengan selang 

waktu 7 hari sekali menghasilkan pertumbuhan dan produksi tanaman melon terbaik. 

 Pupuk hayati (biofertilizer), adalah jenis pupuk yang tidak mengandung unsur hara 

N, P, dan K tetapi mengandung mikrooganisme yang memiliki peranan positif bagi 

tanaman yaitu membantu menyediakan hara yang dibutuhkan tanaman. Kelompok mikroba 

yang sering digunakan dalam pupuk hayati adalah mikroba-mikroba yang dapat menambat 

N dari udara, mikroba yang malarutkan hara P dan K. Kelompok mikroorganisme tersebut 

adalah rhizobium, azospirilium, azotobacter sp, aspergilus, Psudomonas sp, dan 

lactobacillus (Isroi, 2008). 

 Pupuk hayati produksi Tiens Golden Harvest (TGH) mengandung mikroorganisme 

yang menguntungkan bagi kesuburan tanah dan tanaman. Kandungan mikroorganisme 

dalam pupuk Tien Golden Harvest adalah: 1) Lactobacillus sp; 2) Azospirillum; 3) 

Azotobacter sp; 4) Mikroba pelarut Phosphate; 5) Mikroba Selulolitik, dan: 6) Psudomonas 

sp serta unsur lainnya. Pemakaiannya pupuk hayati dapat dilarutkan/encerkan dengan 1 s/d 

2 liter Tiens Golden Harvest dengan 50 s/d 200 liter air, diamkan beberapa saat baru 

dipergunakan (untuk lahan 1 hektar), pemakaian dengan cara penyiraman/penyemprotan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh takaran pupuk kandang dan 

interval pemupukan pupuk hayati yang baik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman jagung 

manis (Zea mays saccharata Linn). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 2 

faktor perlakuan dan 3 ulangan, sehingga didapat 27 petakan kombinasi.  Perlakuan yang 

digunakan adalah: 

 

1. Faktor pertama berupa takaran pemberian pupuk kandang terdiri dari: 150 

gram/tanaman (P1), 300 gram/tanaman (P2),  dan 450 gram/tanaman (P3). 

2. Faktor kedua interval pemberian pupuk hayati yang terdiri dari: 1(satu) minggu sekali 

(M1),  2 (dua) minggu sekali (M2) dan  3 (tiga) minggu sekali (M3). 

 

Penelitian ini dilakuan dilahan dengan ukuran 27 m x 8 m, pada setiap petakan terdiri 

dari 3 tanaman contoh. Adapun peubah yang diamati yaitu tinggi tanaman, bobot basah 

berangkasan, bobot kering berangkasan,  bobot basah tongkol, panjang tongkol, diameter 

tongkol, indeks hasil panen. Data yang diperoleh akan diuji dengan menggunakan analisis 

sidik ragam uji F. Jika uji F menunjukkan pengaruh yang nyata dilakukan uji lanjut BNT. 
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Pengolahan tanah dilakukan dengan cara, tanah yang akan dijadikan lahan penanaman 

dibersihkan terlebih dahulu dari rerumputan kayu dan akar. Setelah bersih tanah tersebut 

dicangkul sedalam 25-30 cm, kemudian tanah di gemburkan. Setelah itu pembuatan 

petakan sebanyak 27 petakan dengan ukuran 2 x 2,5 m dengan jarak antara petakan 0,5 m 

dan jarak antara ulangan 1 m. 

Penanaman dilakukan dengan cara ditugal dengan kedalaman 5 cm, tiap lubang diisi 2 

benih jagung bersamaan dengan puradan 3 G dengan dosis 2 gram per lubang. Jarak 

tanaman 30 cm x 60 cm dengan populasi 24 tanaman setiap petak. Pemberian pupuk 

kandang diberikan sekali sebanyak 300 gr/lubang tanam yang dilakukan 3 hari sebelum 

tanam dan pemberian pupuk hayati diberikan sesuai perlakuan dengan takaran 10 cc/1 liter 

air yang dibarikan dengan cara penyiraman. 

Penyulaman tanaman dilakukan pada umur 1 minggu setelah tanam, penyulaman 

pada tanaman yang tidak tumbuh dengan menggunakan biji. Pemeliharaan tanaman 

meliputi penyiraman, penyiangan serta pengendalian hama dan penyakit, penyiraman 

dilakukan setiap hari dan bila ada hujan penyiraman ditiadakan. Penyiangan dilakukan 

apabila terdapat gulma disekitar tanaman sekaligus pembubunan, dilakukan pada minggu 

ke tiga dan ke enam setelah tanam. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan pada 

tanaman dengan menggunakan insektisida. 

Peubah yang diamati tinggi tanaman (cm), bobot basah berangkasan (gr), bobot 

kering berangkasan (gr), berat tongkol berkelobot basah (gr), panjang tongkol (cm), 

diameter tongkol (cm),  indeks hasil panen.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil analisis keragaman di dapat bahwa pemberian pupuk kandang dan interaksi 

berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah yang diamati. Pada perlakuan interval 

pemberian pupuk hayati berpengaruh nyata pada peubah berat basah berangkasan, berat 

basah tongkol dan diameter tongkol sedangkan peubah yang lain berpengaruh tidak nyata 

(Tabel 1). 

 
Tabel 1. 

Hasil Ansira Pengaruh Pupuk Kandang dan Interval Pemberian Pupuk Hayati  

Terhadap Parameter yang Diamati 
 

No. Peubah Pengamatan Faktor P Faktor M Interaksi (PxM) 

1 Tinggi Tanaman Jagung 1.23 tn 1.97 tn 1.39 tn 

2 Bobot Basah Berangkasan Jagung  2.19 tn 3.68 * 0.59 tn 

3 Bobot Kering Berangkasan Jagung 0.80 tn 0.32 tn 0.20 tn 

4 Bobot Basah Tongkol Jagung 2.54 tn 3.71 * 2.30 tn 

5 Panjang Tongkol Jagung 2.18 tn 1.20 tn 0.67 tn 

6 Diameter Tongkol Jagung 1.19 tn 3.99 * 0.74 tn 

7 Indeks Hasil Panen Tan. Jagung 0.04 tn 0.10 tn 1.02 tn 
  Keterangan : "tn"  berarti "berbeda tidak nyata" dan "*" berarti "berbeda nyata" 
 

Perlakuan pemberian pupuk kandang berpengaruh tidak nyata terhadap semua peubah 

yang diamati ini hal ini diduga bahwa kebutuhan hara untuk tanaman jagung sudah 

terpenuhi oleh unsur hara yang terdapat pada tanah awal yang tergolong subur sehingga 

pemberian pupuk kandang yang merupakan jenis pupuk organik yang lambat terurai 

kandungan haranya, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman 

jagung. 
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Tabel 2.  

Nilai Faktor Perlakuan Takaran Pupuk Kandang pada Semua Peubah 

 

Peubah yang Diamati 
Perlakuan Takaran Pupuk Kandang 

P1 P2 P3 

Tinggi Tanaman (cm) 157,68  169,03  160,29  

Bobot Basah Berangkasan (gr) 22,14  24,42  22,56  

Bobot Kering Berangkasan (gr) 47,81  48,20  51,02  

Bobot Basah Tongkol (gr) 130,00  48,20 136,67  

Panjang Tongkol (cm) 14,18  15,31  15,07  

Diamater Tongkol (cm) 14,87  15,09  14,50  

Indeks Hasil Panen 5,19  5,12  5,24  

 

Bila dilihat secara tabulasi dapat diketahui bahwa perlakuan pemberian pupuk 

kandang sebanyak 300 g/tanaman (P2) merupakan hasil yang terbaik pada hampir semua 

peubah yang diamati (Tabel 2). Tinggi tanaman 169,03 cm, bobot basah berangkasan 24,42 

gr, bobot kering berangkasan 48,20 gr, bobot basah tongkol 48,20 gr, panjang tongkol 

15,31 cm, dan diameter tongkol 15,09 cm. Hal ini diduga pemberian pupuk kandang 

dengan takaran 300 gr/tanaman (60 ton/ha) merupakan kebutuhan ideal untuk tanaman 

jagung manis. Dijelaskan oleh Winarso (2005), pengendalian ketersediaan hara melalui 

pemupukan hingga mencapai ideal bagi pertumbuhan tanaman akan meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman sesuai dengan kondisi maksimal genetisnya 

  
Tabel 3. 

Hasil Uji BNT Faktor Perlakuan Interval Pemberian Pupuk Hayati pada Semua Peubah 

 

Peubah yang Diamati 
Perlakuan interval pemberian pupuk hayati 

M1 M2 M3 

Tinggi Tanaman (cm) 156,91 a 170,92 a 159,66 a 

Bobot Basah Berangkasan (gr) 21,79 a 24,81 b 22,52 ab 

Bobot Kering Berangkasan (gr) 47,75 a 49,82 a 49,46 a 

Bobot Basah Tongkol (gr) 125,56 a 158,89 b 138,89 ab 

Panjang Tongkol (cm) 14,53 a  15,36 a 14,67 a 

Diamater Tongkol (cm) 14,47 a 15,44 b 14,54 ab 

Indeks Hasil Panen 5,17 a 5,10 a 5,28 a 
   Keterangan : 

1. angka-angka yang dikuti huruf-huruf yang sama pada kolom yang sama berarti "berbeda tidak nyata" 

2. angka-angka yang dikuti huruf-huruf yang berbeda pada kolom yang sama berarti "berbeda  nya 
 
 

Dari hasil analisis faktor perlakuan interval pemberian pupuk hayati berpengaruh 

tidak nyata terhadap peubah tinggi tanaman, berat kering berangkasan, panjang tongkol dan 

indek hasil panen tetapi berpengaruh nyata terhadap bobot basah berangkasan bobot basah 

tongkol  dan diameter tongkol.  

Hasil uji BNT pada Tabel 3, menunjukan bahwa peubah bobot basah berangkasan, 

untuk perlakuan 2 minggu pemberian pupuk hayati (M2) berbeda dengan perlakuan 1 

minggu pemberian pupuk hayati (M1) tetapi tidak berbeda dengan perlakuan 3 minggu 

pemberian pupuk hayati (M3). Bila dilihat dari angkanya bobot basah berangkasan 

perlakuan (M2) 21,79 gr lebih tinggi jika dibandingkan (M1) 21,79 gr dan (M3) 22,52 gr, 

demikian juga untuk peubah bobot basah tongkol  (M2) 158,89 gr (M1) 125,56 dan (M3) 

138,89 serta untuk peubah diameter tongkol (M2) 15,44 cm, (M1) 14,47 cm dan (M3) 

14,54 cm. 
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Hal ini diduga, unsur hara yang diperlukan tanaman sudah mulai tersedia,  di mana 

pupuk hayati mengandung mikroba yang mampu menghasilkan senyawa aktif yang 

berperan dalam menyediakan/menguraikan unsur hara. Aktivitas mikroorganisme juga 

dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air, sehingga unsur hara lebih 

mudah diserap oleh tanaman. Dijelaskan oleh Hardjowigeno (1997), pemberian pupuk 

hayati mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam memperbaiki sifat kimia dan fisik 

tanah salah satunya yakni menyediakan hara bagi tanaman serta membantu meningkatkan 

kemampuan tanah dalam menahan air.  

 
Tabel 4.  

Nilai Interaksi Faktor Perlakuan Takaran Pupuk Kandang dan  

Perlakuan Interval Pemberian Pupuk Hayati pada Semua Peubah 

 

Perlakuan 

Peubah yang Diamati  

Tinggi 

Tanaman 

(cm) 

Bobot Basah 

Berangkasan 

(gr) 

Bobot Kering 

Berangkasan 

(gr) 

Bobot 

Basah 

Tongkol 

(gr) 

Panjang 

Tongkol 

(cm) 

Diamater 

Tongkol 

(cm) 

Indeks 

Hasil 

Panen 

P1M1 

P1M2 

P1M3 

145,00 

165,60 

162,43 

20,76 

24,15 

21,51 

48,38 

47,78 

47,27 

143,33 

136,67 

110,00 

13,87 

14,73 

13,93 

15,00 

15,27 

14,33 

5,82 

4,82 

4,94 

P2M1 

P2M2 

P2M3 

158,26 

178,43 

170,39 

22,65 

27,31 

23,30 

46,51 

49,68 

48,41 

126,67 

186,67 

156,67 

14,40 

16,33 

15,20 

14,30 

15,87 

15,10 

4,98 

5,02 

5,36 

P3M1 

P3M2 

P3M3 

167,48 

168,73 

144,66 

21,96 

22,96 

22,76 

48,34 

52,01 

52,70 

106,67 

153,33 

150,00 

15,33 

15,00 

14,87 

14,10 

15,20 

14,20 

4,71 

5,46 

5,54 

 

Pada interaksi perlakuan takaran pupuk kandang dan interval pemberian pupuk hayati 

berpengaruh tidak nyata pada semua peubah yang diamati, hal ini diduga jumlah unsur hara 

yang terdapat pada lahan tanam sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan unsur hara 

tanaman jagung manis sehingga sumbangan unsur hara dari  pupuk kandang dan aktivitas 

mikroorganisme yang berasal dari pupuk hayati tidak berpengaruh lagi terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis. 

Bila dilihat secara tabulasi interaksi hasil yang terbaik terdapat pada perlakuan  

(P2M2) yaitu pemberian pupuk kandang 300 gr/tanaman (P2) dengan interval pemberian 

pupuk hayati 2 minggu sekali (M2), terlihat dari hasil tinggi tanaman 178,42 cm, bobot 

basah berangkasan 27,31 gr, bobot kering berangkasan 49,68 gr, bobot basah tongkol 

186,67 gr, panjang tongkol16,33 cm, dan diameter tongkol 15,87 cm (Tabel 4). 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 

1. Pemberian takaran pupuk kandang sebanyak 300 gr/tanaman (P2) dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil jagung manis. 

2. Interval pemberian pupuk hayati 2 minggu sekali (M2) dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman jagung. 

3. Interaksi takaran pupuk kandang sebnyak 300 gr (P2) dan pemberian pupuk hayati 2 

minggu sekali (M2) dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.  
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan, bahwa untuk menghasilkan 

pertumbuhan dan produksi terbaik pada tanaman jagung manis dapat dilakukan pemberian 
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pupuk kandang 60 ton/ha (300 gr/polybag) dan interval pemberian pupuk hayati 2 minggu 

sekali. 
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