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ABSTRAK

KONTRIBUSI PANGKASAN Gliricldia sepium TERHADAP PRODUKSI DAN SERAPAN N
JAGUNG MANIS DITANAH ULTISOL. Sebuah percobaan lapang telah dilakukan di lahan kering Kebun percobaan
di Puchong , milik Fakultas Pertanian, UPM dengan tujuan untuk mempelajari kontribusi pangkasan pohon "hedge
row" Gliricidia sepiunt terhadap produksi dan ketersediaan N bagi tanaman jagung manis di tanah Ultisol. Rancangan
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 ulangan. Delapan perlakuan yang
dicobakan : (Pl) "hedge row" Gliricidia sepitim (GS), pangkasan diambil tidak diberikan ke dalatn petak; (P2)
"hedge row" GS dan pangkasannya diberikan ke dalam petak; (P3) "hedge row" GS, + akar, dan pangkasan diambil;
(P4) "hedge row" GS, + akar, dan pangkasan diberikan; (P5) kontrol; (P6) tanpa "hedge row" tetapi diberi pangkasan
GS; (P7) tanpa "hedge row", + akar, dan tanpa diberi pangkasan GS; (P8) Tanpa "hedge row" tanpa akar dan tanpa
pangkasan GS. Amonium sulfat bertanda 15N yang memiliki 10,1% atom 15N diaplikasikan pada semua petak mikro
dari semua perlakuan dalam percobaan ini dengan takaran 20 kg N/ha. Aplikasi I5N digunakan untuk mempelajari
kontribusi pangkasan Gliricidia sepium terhadap ketersediaan N dalam tanah ultisol. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa pangkasan Gliricidia sepium memberikan kontribusi terhadap ketersediaan N tanah bagi tanaman jagung
tnanis antara 23,1 - 59,1% dari N tanah tersedia tanpa pemberian pangkasan dan kontribusinya semakin meningkat
dengan adanya bahan organik lain yang lebih sukar terdekomposisi seperti akar yang ada di dalam tanah. Serapan N-
total dalam tanamaii jagung manis tertinggi terjadi pada perlakuan (P4), yaitu pemberian pangkasan Gliricidia yang
disertai dengan adanya sisa-sisa akar dalam tanah, yaitu sebesar 106,61 kg N/ha.

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF THE PRUNING OF Gliricidia sepium ON PRODUCTION AND N UPTAKE
BY SWEET CORN IN ULTISOL. An upland field experiment has been conducted in Puchong Farm Experimental
Station belonging to Agriculture Faculty, UPM to study contribution of the Gliricidia sepium pruning on sweet corn
production and N availability in Ultisol. Randotnized Complete Block Design with 4 replications was used in this
experiment. Eight treatments tested were : (Pl) hedge row of Gliricidia sepium (GS), without pruning application;
(P2) hedge row GS with pruning application; (P3) hedge row GS, with root residue and without pruning application;
(P4) hedge row GS, with root residue and pruning application; (P5) without hedge row, root residue and pruning
applicatton (Control treatment); (P6) without hedge row, with pruning application; (P7) without hedge row, with root
residue, and without pruning application; and (P8) without hedge row, with root residue and pruning application. The
contribution of pruning on the N availability in ultisol was studied by I5N isotope technique. 15N labeled ammonium
sulphate with 10.1% I5N atom was applied to all microplots at 20 kg N/ha. Results obtained in this experiment
showed that the contribution oiGliricidia sepium pruning on the N availability in soil ranges from 23.1 - 59.1% by the
control treatment and this contribution increased by the present of root residue in soil. The highest total N-uptake was
106.61 kg N/ha obtained by treatment (P8).

PENDAHULUAN

Pada lahan kering, terutama yang meiniliki
topografi miring atau bergelombang, permasalahan yang
berhubungan dengan produktivitas tanah sangat ditentukan
oleh adanya bahan organik. Bahan organik selain
merupakan sumber hara bagi tanainan yang tersedia setelah
terjadinya proses mineralisasi juga merupakan bahan yang
penting dalam konservasi tanah. Proses agregasi tanah
saiigat ditentukan oleh bahan organik sehingga tanah tidak
mudah terkikis. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh
terhadap penurunan produktivitas tanah di lahan kering
adalah kehilangan lapisan tanah oleh adanya sistem
budidaya, terutama pengolahan tanah yang tidak benar (1).

Penanaman pohon "hedge row" (lorong tanaman)
pada lalian yang miring sangat banyak memberi keuntungan
baik dari segi konservasi tanah maupun kesuburan tanah.
Batang pokok dari pohon yang umumnya leguin, berdiri
kokoh, bermanfaat untuk menahan erosi dan pangkasan
daun yang diberikan ke tanah memberikan sumbangan hara
terutama N dan bahan organik yang sangat tinggi. Pohon
Gliricidia sepium banyak digunakan sebagai "hedge row"
di lahan kering karena pohon ini termasuk legum yang
efektif mengikat N dari udara dan tahan kekeringan.
Menurut SITOMPUL dkk (2) pangkasan pohon Gliricidia
sepium mengandung N yang tinggi, yaitu berkisar 4 - 5%
dan mempunyai perbandingan C/N yang rendah. Di dalam
tanah pangkasan ini sangat cepat mengalami proses
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dekomposisi dan mineralisasi. Kecepatan mineralisasi N
bahan organik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
faktor yang penting adalah kandungan N bahan organik
dan perbandingan C/N (3). Selain itu kandungan lignin dan
polifenol juga berperan dalam menentukan kecepatan
mineralisasi bahan organik. Bahan organik yang
mengandung konsentrasi lignin dan polifenol yang tinggi
dapat menyebabkan proses mineralisasi N terhambat
kecepatannya (4, 5).

Ultisol adalah tanah yang mempunyai banyak
permasalahan dari segi kesuburan tanah. Secara umum
tanah yang tennasuk ultisol ini dicirikan dengan miskin
unsur hara N, P, K, Ca, Mg, Cu dan Zn. Kandungan Al, Fe
dan Mn cukup tinggi sehingga sering dapat tneracun
tanaman sehingga pertumbuhan dan hasil tanaman kurang
baik (6). Kapasitas tukar kation dan kejenuhan basa pada
tanah ini sangat rendali. Ini semua merupakan kendalayang
dihadapi dalam budidaya di tanah ultisol. Salah satu cara
untuk mengatasi permasalalian ini adalali dengan pemberian
bahan organik antara lain dalam bentuk pangkasan pohon
"hedge row" Gliricidia sepium.

Kandungan N bahan organik dan perbandingan
C/N mempunyai pengaruh yang berbalikan dengan
kandungan lignin dan polifenol dalam niempengaruhi
proses mineralisasi N bahan organik. Berdasarkan hal ini,
diduga bahwa dengan mengkombinasikan pangkasan
Gliricidia sepium dengan residu akar-akar pohon di dalam
tanah dapat memperbaiki tingkat sinkronisasi antara
pelepasan dengan saat tanaman inembutuhkan N sehingga
serapan N oleh tanaman dapat ditingkatkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari
pengaruh pemberian pangkasan Gliricidia sepium dan
residu akar pohon terhadap produksi dan serapan N
tanaman jagung manis di tanah ultisol.

Pada setiap petak ditanam jagung sebanyak 5 baris
mengikuti arah baris pohon "hedge row" dengan jarak
antarbaris 0,75m dan jarak tanaman dalatn baris 0,25m.

Takaran pupuk P dan K masing-masing adalah 100
kg/ha yang diberikan sebagai pupuk dasar pada saat tanam.
Sebelum pengolahan tanah dilakukan pengapuran dengan
takaran 1 ton/ha/tahun dan diinkubasikan selama 2 minggu.
Pupuk N diberikan dalam bentuk pangkasan Gliricidia
sepium untuk perlakuan yang mendapatkan pangkasan
Glincidia dan dalain bentuk urea untuk perlakuan lainnya
masing-masing dengan takaran 160 kg N/ha.

Pangkasan Gliricidia sepium ("pruning") diberikan
2 kali, yaitu masing-masing pada saat 3 dan 6 minggu
setelah tanam. Pangkasan pertama diberikan di samping
salah satu baris tanaman jagung, dan pangkasan kedua
diberikan pada sisi yang lain. Bersamaan dengan pemberian
pangkasan tersebut dilakukan juga penyiangan dan
pembumbunan sehingga pangkasan tersebut langsung dapat
tertutup dengan tanah.

Untuk mempelajari kontribusi N dari pangkasan/
bahan organik yang diberikan digunakan isotop "N, yaitu
dalam bentuk (15NH4)2SO4 (Amoniutn sulfat) yang memiliki
10,1% atom 1SN. Semua petak percobaan menerima
amonium sulfat bertanda I5N dalam jumlah yang sama yaitu
20 kgN/ha. Amonium sulfat bertanda "N hanya
diaplikasikan pada tanaman jagung pada baris ketiga
(ditengah-tengah sepanjang 2 m) sebagai petak isotop.

Untuk meinperoleh parameter kontribusi
pangkasan Gliricidia sepium pada tanah ultisol ini
diiakukan pengamatan terhadap bobot segar dan kering
tanatnan jagung manis serta ketersediaan N dalatn tanah
yang dinyatakan dalain Nilai A. N-total dalam contoh
dianalisis dengan nielode Kjeldahl dan ISN dianalisis dengan
NOI-6PC (7).

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan di lahan kering Kebun
Percobaan Puchong milik Fakultas Pertanian, Universiti
Pertanian Malaysia pada MP 1996. Keadaan lahan di lokasi
yaiig digunakan adalah bergelombang (undulating) dan jenis
tanahnya tennasuk Typic Paleudult. Suhu udara di lokasi
ini berkisar antara 20 dan 36°C dan kelembapan udara relatif
93%. Rancangan percobaan yang digunakan adalah
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 ulangan.
Delapan perlakuan yang dicobakan disajikan pada Tabel 1.

Sistem pertanaman Wanatani dengan
mempergunakan "hedge row" pohon Gliricidia sepium yang
ditanam dengan jarak tanam 0,5m dalam baris dan
mempunyai tanaman utama jagung manis varietas Mas
Madu diteliti pada lahan tersebut di atas. Yang dimaksudkan
pada perlakuan-perlakuan yang menggunakan akar pohon
(no. P3, P4, P7, dan P8) adalah sebelum penanaman
tanaman utaina (jagung) pada petak diantara dua larikan
pohon "hedge row" ditanam pohon yang setelah umur 1-2
tahun dipotong pada pangkal batangnya kemudian dioles
dengan herbisida untuk meinatikan pangkal batang dan akar
yang ditinggalkan dalam tanah. Selanjutnya tanah dalam
petak tersebut diolah untuk ditanami tanainan jagung manis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serapan N-total oleh Tanaman Jagung. Serapan
N-total dalam tongkol, stover, dan tanainan jagung manis
yang dipengaruhi oleh pemberian pangkasan Glihcidia
sepium pada tanah ultisol disajikan padaTabel 2. Dari tabel
ini dapat dilihat bahwa serapan N-total dalam tongkol,
stover, dan tanaman jagung secara statistik berbeda nyata
antarperlakuan yang dicobakan. Serapan N-total dalam
tongkol, stover, dan tanaman jagung yang paling tinggi
diperoleh pada perlakuan pemberian pangkasan Gliricidia
sepium pada lahan dengan residu akar pohon (P4) dan yang
paling rendah diperoleh pada perlakuan hanya dengan residu
akar pohon tanpa pemberian pangkasan (P7). Tingginya
serapan N-total dalam tanaman jagung pada perlakuan (P4)
disebabkan karena pada perlakuan ini pangkasan Gliricidia
sepivm bersinkronisasi dengan residu akar pohon dalam
tanah. Pangkasan Gliricidia sepium yang mempunyai
kandungan N tinggi dan perbandingan C/N rendah akan
terdekomposisi dan termineralisasi dalam waktu singkat.
Sebaliknya residu akar pohon yang terdapat dalam tanah
mengalami proses dekomposisi dan mineralisasi N pada
kecepatan lebih rendah tetapi berlangsung dalam waktu yang
relatif lama, sehingga kontribusi N nya walau lebih rendah
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tetapi berlangsung dalam waktu yang lebih lama. Dengan
perkataan lain karena adanya sinkronisasi ini pelepasan N
dalam proses mineralisasi yang merupakan sumber N
tersedia pada saat taiiaman membutuhkan menjadi tinggi.
Sebaliknya yang terjadi pada perlakuan (P7), dalam tanah
hanya terdapat residu akar yang relatif mengandung N
rendah dan konsentrasi lignin yang tinggi mengakibatkan
proses mineralisasi N berlangsung dengan kecepatan sangat
rendali. Menurut HANDAYANTO dkk (8) campuranbalian
organik yang berkualitas tinggi dengan yang berkualitas
rendah dapat memperbaiki tingkat sinkronisasi antara
pelepasan N dengan saat tanaman membutuhkannya.

Dibandingkan dengan kontrol (P5), perlakuan (P7)
tidak menunjukkan adanya beda nyata dalam hal serapan
N-total tanaman jagung, bahkan perlakuan kontrol
menunjukkan adanya serapan N-total sedikit lebih tinggi
daripada perlakuan (P7). Ini menunjukkan bahwa pada
pferlakuan (P7), di dalam taiiali terjadi persaingan kebutuhan
N ahtara tanaman dengan jasad renik di dalam tanah.

Nilai-A dalam Tanah dan Kontribusi Pangkasan
Gliricidia sepiunt terhadap Kctcrsediaan N. Ketersediaan
N dalam tanah yang diungkapkan dalam bentuk nilai-A
merupakan nilai relatif ketersediaan N bagi tanaman yang
dinyatakan dalam satuan kg N/ha setara unit amonium
sulfat. Pada Tabel 3 disajikan nilai-A dalam tanah ultisol
yang dipengaruhi oleh pemberian pangkasan Gliricidia
sepium dan kontribusi pangkasan Gliricidia sepium terhadap
ketersediaan N dalam tanah. Dari Tabel 3 dapat dilihat
bahwa perlakuan (P8) memberikan nilai-A paling tinggi,
yaitu sebesar 126,07 kg N/ha setara unit amonium sulfat
dan ini tidak berbeda nyata dengan perlakuan (P4) yaitu
104,12 kgN/ha.

Kontribusi pangkasan Gliricidia sepium terhadap
ketersediaan N dalam tanah dapat dihitung dari
penguranagn nilai- A dari setiap perlakuan dengan perlakuan
kontrol (P5) yang dinyatakan dalam kg N/ha atau dalam
%. Dari tabel ini dapat dilihatbahwa kombinasi pangkasan
Gliricidia sepium dengan residu akar yang terdapat dalam
tanah raemberikan kontribusi paling tinggi, yaitu 46,84 kg
N/haatau 59,1%. Tingginyakontribusi ini dapatditerangkan
sebagai berikut. Pangkasan Gliricidia sepium yang sangat
cepat termineralisasi, membebaskan N dalam jumlah yang
besar pada waktu yang relatif pendek. Oleh karena di dalam
tanah terdapat residu akar dan banyak jasad renik yang
sedang mengadakan perbanyakan dibutuhkan N dari
sekelilingnya. Nitrogen yang dilepaskan proses mineralisasi
pangkasan Gliricidia tersebut sebagian diserap oleh tanaman
dan sebagian lainnya dimanfaatkan oleh jasad renik tersebut
uiituk sementara waktu (proses imobilisasi) (9). Pemanfaatan
N oleh jasad renik bersifat sementara karena pada suatu
saat jasad renik ini akan segera mati dan tennineralisasi
sehingga unsur N ini dilepaskan kembali dan dimanfaatkan
oleh tanaman jagung. Dengan demikian unsur N hasil
mineralisasi pangkasan Gliricidia sepium dapat
dimanfaatkan secara efektif. Nilai-A pada perlakuan (P3)
dan (P7) lebih rendali daripada kontrol sehingga
kontribusinya negatif. Ini menunjukkan bahwa residu akar
yang terdapat dalam tanah tidak memberikan kontribusi
terhadap ketersediaan N dalam tanah, karena akar
mengandung konsentrasi lignin yang tinggi.

Produksi Tanaman Jagung Manis. Produksi
tanaman jagung manis yang dinyatakan dalam bobot segar
tongkol, stover, dan tanaman disajikan pada Tabel 4. Dari
tabel ini dapat dilihat bahwa bobot segar tongkol, stover
dan tanaman jagung inanis paling tinggi diperoleh pada
perlakuan (P4). Secara statistik bobot segar tanamanjagung
padaperlakuan (P4) berbeda nyata dengan kontrol. Produksi
jagung manis pada perlakuan (P4) meningkat sekitar 65%
dibandingkan dengan kontrol. Tingginya produksi pada
perlakuan (P4) disebabkan oleli adanya serapan N yang
tinggi sebagai akibat dari meningkatnya ketersediaan N
dalam tanah oleh adanya kontribusi dari pangkasan
Gliricidia sepium yang berinteraksi dengan residu akar
pohonyang terdapat di dalam tanah. Tanah ultisol, menurut
SOEPARDI (6) memiliki ciri khas miskin akan unsur hara
khususnya N, maka adanya kontribusi N dari pangkasan
Gliricidia sepium memberikan tanggapan yang nyata berupa
peningkatan produksi tanaman jagung manis.

KESIMPULAN

Dari data hasil penelitian yang telah diperoleh
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
1. Serapan N-total tanainanjagung manis pada tanah ultisol

meningkat oleh adanya pemberian pangkasan Glihcidia
sepium. Kontribusi pangkasan Gliricidia sepium
terhadap serapan N-total tanaman jagung manis
meningkat oleh adanya interaksi dengan residu akar
pohon yang terdapat di dalam tanah.

2. Ketersediaan N dalam tanah ultisol yang dinyatakan
dengan nilai-A meningkat oleh adanya pemberian
pangkasan Gliricidia sepium. Kontribusi pangkasan
Gliricidia sepium terhadap ketersediaan N dalam tanah
ini paling tinggi sebesar 59,1%, diperoleh dengan residu
tersedianya akar pohon yang terdapat dalam tanah.

3. Produksi jagung manis yang dinyatakan dalam bobot
segar juga meningkat oleh adanya pemberian pangkasan
Gliricidia sepium.
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Tabel 1. Kode dan keterangan perlakuan yang digunakan
dalam percobaan

Tabel 2. Serapan N-total dalain tongkol, stover dan
tanaman jagung manis yang dipengaruhi oleh
pemberian pangkasan Gliricidia sepiunt (kg/ha)

No. Kode
Perlakuan

Keterangan perlakuan

Pl.

P2.

P3.

P4.

P5.

P6.

P7.

P8.

Lahan ditanaini Gliricidia sepium, pangkasan
tidak diberikan ke dalain petak, tanpa residu
akar pohon

Lahan ditanami Gliricidia sepium dan
pangkasan diberikan ke dalam petak, tanpa
residu akar pohon

Lahan ditanami Gliricidia sepium, dengan
residu akar pohon, pangkasan tidak diberikan
ke dalam petak

Lahan ditanami Gliricidia sepium, dengan
residu akar pohon, pangkasan diberikan ke
dalam petak

Lahan tanpa Gliricidia sepium, tanpa residu
akar pohon dan tanpa pemberian pangkasan
(kontrol)

Lahan tanpa Gliricidia sepium tetapi dalam
petak diberikan pangkasan Gliricidia, tanpa
residu akar pohon

Lahan tanpa Gliricidia sepium, tanpa
pemberian pangkasan dalam petak tetapi
dengan residu akar pohon

Lahan tanpa Gliricidia sepium, tetapi dalam
petak diberikan pangkasan Gliricidia, dengan
residu akar pohon

Perlakuan

Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

BNT
KK (%)

Buah

23,10
17,65
13,30
23,86
17,33
22,65
11,73
21,19

9,2
48

Serapan N-total

Stover

76,85
60,66
49,83
84,76
43,50
45,85
40.31
43,53

27,27
34

(kg/ha)

Tanaman

99,95
78,31
83,12
106,61
80,82
68,50
52,04
64,72

37,32
34

Tabel 3. Nilai A tanah Ultisol dan kontribusi pangkasan
Gliricidia sepium terhadap ketersediaan N pada
Tanah Ultisol (kg N/ha setara Amoniuin sulfat)

Perlakuan

Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

BNT
KK (%)

Nilai A

88,87
117,02
57,79
104,12
79.23
97,52
63,17
126,07

31,38
23

Kontribusi

kg N/ha

9,64
37,79

-
24,89

0
18,29

.
46,84

%

12,2
47,7

-
31,4

0
23,1

.
59,1
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Tabel 4. Bobot segar tongkol, stover dan tanainan jagung
manis yang dipengaruhi oleh peinberian
pangkasan Gliricidia sepium (kg/ha)

Perlakuan

Pl
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

BNT
KK (%)

Buah

7784
6636
4805
8676
5797
6972
4164
6629

3300
35

Bobot segar (kg/ha)

Stover

10977
8913
6707
11774
6610
7167
5647
6850

3383
29

Tanaman

18761
15549
11512
20460
12408
12939
9812
13478

6469
31

DISKUSI

MUGIONO

Apakah pemberian pengkasan Gliricidia sepium
pada tanainan jagung manisjuga mempunyai pengaruh yang
sama terhadap jenis /varietas jagung yang lain seperti jagung
hibrida ?

HARYANYO

Sama, karena disini jagung manis hanya sebagai
indikator untuk mengukur parameter serapan N, produksi
dan ketersediaan N dalam tanah.

perlu dilakukan yang hal ini dapat dikerjasamai dengan
peneliti dari pasca panen.

SUCI RAHAYU

Apakah Gliricidia sepium terdapat dan mudah
didapat di Indonesia ?

HARYANTO

Pohon Gliricidia sepium sangat banyak di
Indonesia ?

SRI HARTI SYAUKAT

Apakah dilakukan pengamatan terhadap bernas,
biji jagung manis ini, karena barangkali jumlah N yang di
dapat dari pangkasan Gliricidia Sp dan akar tersebut akan
meningkatkan produksi yang mengarah kepada pennintaan
Pyang seimbang, sehingga mutujagung maiiis akan menjadi
lebih baik. Bagaimana pengaruhnya terhadap hasil panen
yang dikonsumsi segar, seperti besar tongkol jagung,
kepadatan isi, dan rasa manisnya ?

HARYANTO

Kami tidak melakukan analisis/uji terhadap apa
yang Anda sebutkan dimana uji tersebut, adalah mengarah
kepada kualitas jagiing manis. Kami kira hal ini memang

M. MITROSUHARDJO

Aplikasi pangkasan dilakukan pada tanaman
jagung manis secara ditebarkan di atas permukaan tanah
atau ditimbuii tanah. Kalau ditebarkan apakah sudah di
perhitungkan penganih suhu dan hujan terhadap kecepatan
mineralisasi. Sedangkan kalau ditimbun tanah apakah sudah
dipertimbangkan pengaruh imobilisasi hara ?

HARYANTO

Ditiinbun, yaitu dilakukan pada 3 minggu dan 6
minggu setelah tanam. Pangkasan Gliricidia sepium ini
ditimbun sebelah kanan dan kiri baris tanaman jagung
bersamaan dengan waktu penyiangan. Hal ini dilakukan
karena pengkasan Gliricidia sepium termineralisasi sangat
cepat.
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Dari hasil peneletian Anda diperoleh bahwa Kami tidak melakukan pengukuran/analisis
perlakuan P4 memberikan serapan N total tertinggi pada kandungan gula atau kadar TSS. Penelitian kami lebih
tanaman jagung manis. Bagaiinana pengaruh perlakuan ini mengarah tentang dinamika N dari pangkasan Gliricidia
terhadap produksi / hasil dan kandungan gula atau kadar sepium dalam tanah. Uji/analisis ini perlu diiakukan untuk
TSS. Apakah ada peningkatan ? melihat kualitas jagung manis.
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