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ABSTRAK 

 

Nugroho, S610908006. 2010. Peran jarak tanam dan saat penanaman 

Karabenguk (Mucuna pruriens (L.) DC.) tanpa penjalar pada dua lokasi tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil. Komisi pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Supriyono, 

MS. Pembimbing II : Dr. Ir. Djati Waluyo D, MS. Tesis: Program Pascasarjana 

Program Studi Agronomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2009 sampai dengan 25 

Juli 2009 di dua lokasi yaitu di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten 

Gunungkidul dengan tinggi tempat sekitar 170 meter di atas permulakaan laut dan 

di Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dengan tinggi 

tempat 150 meter di atas permukaan laut. Tujuan penelitian: (1) Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan lokasi tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman karabenguk; (2) Untuk mengetahui pengaruh perlakuan saat tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman karabenguk; (3) Untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

karabenguk; dan (4) Untuk mengetahui interaksi perlakuan lokasi tanam, saat 

tanam, dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman karabenguk;  

Penelitian ini menggunakan metode percobaan Faktorial dengan pola dasar 

Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri atas 3 faktor perlakuan 

dengan 3 kali ulangan. Faktor I adalah Lokasi tanam yang terdiri atas 2 taraf : 

Ngawen dan Jumantono. Faktor II adalah musim tanam yang terdiri atas 2 taraf : 

musim tanam Maret dan April. Faktor III adalah Jarak tanam yang terdiri atas 3 

taraf : Jarak tanam 75x33,3 cm2; 75x25cm2 dan 75x20 cm2. 

Hasil penelitian meunjukkan bahwa: (1) Terjadi interaksi 3 faktor 

perlakuan pada berat kering brangkasan, berat kering biji dan indeks panen (2) 

terjadi interaksi 2 faktor antara lokasi dan jarak tanam pada indeks luas daun (3) 

Lokasi tanam Jumantono menyebabkan diameter batang, indeks luas daun, berat 

kering brangkasan, berat kering biji per hektar, dan indeks panen velvetbean lebih 

tinggi di banding Ngawen; (4) Saat tanam awal Maret meningkatkan indeks luas 

daun, berat kering brangkasan, berat kering biji per hektar, tetapi tidak 

berpengaruh terhadap diameter batang dan indeks panen di banding saat tanam 

awal April; (5) Jarak tanam berpengaruh terhadap diameter batang, indeks luas 

daun, berat kering brangkasan, berat kering biji per hektar, tetapi tidak 

berpengaruh terhadap indeks panen; (6) Lokasi tanam Jumantono, saat tanam awal 

Maret dan jarak tanam 75x25 cm2 dan 75x20 cm2 meningkatkan berat kering 

brangkasan, berat kering biji per hektar dan indeks panen velvetbean tetapi tidak 

berpengaruh terhadap diameter batang dan indeks luas daun; (5) Berat kering biji 

per hektar tertinggi pada lokasi tanam Jumantono, saat tanam awal Maret dengan 

jarak tanam 75x25 cm2 (L2M1J2) yaitu sebesar 3.719 kg/ha, sedangkan terrendah 

pada lokasi tanam Ngawen, saat tanam awal April dengan jarak tanam 75x33,3 

cm2 (L1M2J1) yaitu 1.224 kg/ha.  

Kata kunci : karabenguk, lokasi, musim, jarak tanam 
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ABSTRACT 

 

Nugroho, S610908006. 2010. The role of plant spacing and Velvetbean (Mucuna 

pruriens (L) DC.) planting season without creeper in two planting location on the 

growth and yield. The first commision of supervision : Prof. Dr. Ir. Supriyono, MS. 

The second supervision is Dr. Ir. Djati Waluyo D, MS. Thesis: Postgraduate 

Program of Agronomy Study Program of Surakarta Sebelas Maret University. 

 

This research was conducted on March 7 to July 25 , 2009 in two 

locations: Tancep Village, Ngawen Sub District, Gunung Kidul Regency at 170 

meter asl and Sukosari Village, Jumantono Sub District Karanganyar Regency at 

150 meter asl. The objectives of research are: (1) to find out the effect of planting 

location on the velvetbean growth and yield; (2) to find out the effect of planting 

treatment on the velvetbean growth and yield; (3) to find out the effect of plant 

spacing on the velvetbean growth and yield; and (4) to find out the interaction of 

planting location, treatment, and plant spacing on the velvetbean growth and 

yield. 

This study employed a factorial experimental method with Randomized 

Completely Block Design (RCBD) consisting of 3 treatment factors with 3 

repetitions. Factor I is the planting location consisting of 2 stages: Ngawen and 

Jumantono. Factor II is the planting season consisting of 2 stages: March and 

April seasons. Factor III is the plant spacing consisting of 3 stages: 75 x 33.3 cm
2
; 

75 x 25cm
2
; and 75 x 20 cm

2
. 

The result of this research shows that: (1) Interaction happened on three 

factors on  dry weight of straws per hectares, seed yield per hectare and harvest 

index (2) Interaction happened on two factors was plant locationd and plant 

spacing on leaf area index  (3) The planting location of Jumantono result in higher 

stem diameter, leave width index, gross dried weight, seed dry weight per hectare, 

and velvetbean harvesting index than that of Ngawen; (4) March beginning 

planting season increases the leave width index, gross dried weight, and seed dry 

weight per hectare but does not affect the stem diameter and harvesting index 

compared with the April season; (5) Plant spacing affects the stem diameter, leave 

width index, gross dried weight, and seed dry weight per hectare but does not 

affect the harvesting index; (6) the planting location of Jumantono, March 

planting season and plant spacing of 75 x 25cm
2
 and 75 x 20cm

2
 increase the 

gross dried weight, seed dry weight per hectare, and velvetbean harvesting index, 

but does not affect the stem diameter and leave width index; (6) the highest dry 

seed weight per hectare is found in the planting location of Jumantono, in March 

season and plant spacing of 75x25 cm
2
 (L2M1J2) of 3,719 kg/ha, while the lowest 

one is found in the planting location of Ngawen, in April season and plant spacing 

of 75 x 33.3 cm
2
 of 1,224 kg/ha.  

Keywords: Velvetbean, location, season, plant spacing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karabenguk berasal dari Asia Selatan atau Asia Tenggara. Tanaman 

ini di introduksi ke Florida tahun 1876, kemudian di reintroduksi ke daerah 

tropik dan sub tropik. Sekarang dikembangkan khusus sebagai penutup tanah 

di Hawaii, Australia, Philippina dan Malaysia (Duke, 1981). 

Karabenguk (Mucuna pruriens(L.)DC.) sudah dikenal terutama oleh 

petani di daerah lahan kering, ditanam di pekarangan sebagai tanaman pagar 

maupun ditanam di tegal sebagai tanaman sela atau tanaman sampingan.  

Budidaya karabenguk sangat mudah, karena tidak banyak 

membutuhkan persyaratan khusus. Karabenguk dapat ditanam secara 

monokultur maupun tumpang sari di lahan pekarangan maupun lahan 

tegalan. Waktu tanam karabenguk dilakukan awal musim penghujan 

sehingga saat curah hujan tinggi daunnya sudah menutup tanah dan 

perakarannya sudah kuat. Sedangkan didaerah lahan kering waktu tanam 

bisa juga dilakukan pada musim tanam III, untuk memanfaatkan lahan berat 

karena karabenguk tahan kekeringan (Anonim, 2001). 

Karabenguk dapat ditanam pada lahan kurang produktif dengan 

pembatas air maupun unsur hara. Salah satu lahan kurang produktif dengan 

areal yang cukup luas adalah tanah latosol. Tanah ini mempunyai kapasitas 

pertukaran kation rendah, lempungnya kurang aktif, kadar mineral rendah 

dan stabilitas agregat tinggi (Darmawijaya, 1990). Menurut Somaatmadja 
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(1993) tanaman karabenguk dapat diusahakan pada tanah ini, karena dapat 

hidup baik pada lahan yang kering maupun miskin hara, namun pemupukan  

perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  hasil. 

Tujuan penanaman karabenguk pada umumnya adalah diambil 

bijinya, kemudian dijual dalam bentuk biji atau diolah menjadi makanan 

yang disebut Tempe Benguk (Anonim, 1997). 

Menurut Handayani et al. (1995) karabenguk merupakan tanaman 

multiguna sebagai penghasil bahan pangan, sebagai bahan pakan ternak 

sapi perah dan sapi potong dan sebagai tanaman penyubur karena mampu 

menfiksasi nitrogen dari dalam tanah dan penahan erosi karena daunnya 

mampu menutup tanah dengan sempurna. Ditambahkan oleh Aniek dan 

Suwasono (1982) bahwa tidak semua karabenguk dapat dimakan sebagai 

bahan mentah, bahkan pada jenis-jenis tertentu harus melalui beberapa 

perlakuan untuk dapat dimakan atau supaya racun yang terdapat 

didalamnya hilang dan yang terpenting karabenguk sebagai sayuran kaya 

akan vitamin A, Vitamin B, Vitamin C serta sumber protein nabati. 

Biji karabenguk lebih keras dari pada biji kedelai, dan mengandung 

asam sianida (HCN) yang bersifat racun. Asam sianida (HCN) tersebut 

mudah dihilangkan dengan cara yang sederhana, yakni direndam dalam air 

bersih dalam 24 jam sampai 48 jam. Selama perendaman, setiap 6 jam 

sampai 8 jam sekali airnya diganti (Anonim, 2001). 

Hasil analisis kimiawi karabenguk dalam % berat kering adalah 

Varietas Putih: protein 31 %, lemak 3,4 %, karbohidrat 62,3 %, serat 16,6 
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% sedangkan Varietas Rase: protein 28,4 %, lemak 5,1 %, karbohidrat 

63,3 %, serat 15,5 % (Anonim,1997)b. Sedangkan menurut Direktorat 

Gizi Depkes RI (1979) kandungan gizi karabenguk dalam tiap 100 g bahan 

adalah kalori 332 kkal., Protein 24 g, Lemak 3 g, Karbohidrat 55 g, 

Kalsium 130 mg, Fosfor 200 mg, Besi 2 mg, Vitamin A 70  S.I., Vitamin 

Bl 0,3 mg, Air 15 g, dan bagian yang dapat dimakan 95 %. 

Dari uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang 

karabenguk dalam peranannya sebagai tanaman penutup tanah. 

Pendekatan yang dilakukan ialah dengan meneliti faktor jarak tanam, 

karena ada korelasi antara jarak tanam dengan kerapatan tanaman serta 

produksi tanaman. 

Menurut Haryadi (1979) kerapatan tanaman berpengaruh terhadap 

besarnya populasi tanaman serta tingkat produksi tanaman, terutama 

karena keefisiensian penggunaan cahaya matahari, kompetisi antar 

tanaman dalam penggunaan air dan unsur hara. Dalam kaitannya dengan 

efisiensi penggunaan air pada lahan tegalan, maka penelitian dilakukan 

pada waktu tanam yang berbeda, yaitu awal musim kemarau dan saat 

musim kemarau. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui perlakuan lokasi tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman karabenguk. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2. Mengetahui pengaruh perlakuan saat tanam terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman karabenguk 

3. Mengetahui pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman karabenguk. 

4. Mengetahui interaksi perlakuan lokasi tanam, saat tanam, dan jarak tanam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman karabenguk 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Botani Dan Pemeliharaan Tanaman Karabenguk 

Menurut Heyne (1987) sistimatika karabenguk adalah sebagai berikut: 

Divisio           : Spermatophyta 

Sub Divisio       : Angiospermae 

Klass              : Dicotyledoneae 

Ordo             : Rosales 

Familia          : Leguminaseae 

Genus           : Mucuna 

Species          : Mucuna pruriens (L.)DC.)  

Tanaman karabenguk berbentuk perdu dan tergolong tanaman yang 

melilit, dan berumur panjang. Bila tidak diberi ajir, tanaman ini akan 

membelit dan merambat pagar atau batang tanaman yang dapat dijangkaunya. 

Batang pohon tanaman benguk berbentuk bulat kecil dan berwarna hijau 

kekuning - kuningan yang panjangnya dapat mencapai 10 m (Aniek dan 

Suwasono, 1982). 

Haryoto (2000) menjelaskan bahwa daun karabenguk berbentuk 

segitiga yang  panjangnya mencapai 10 cm. Tiap tangkai daun terdiri 3 

lembar daun yang berwarna hijau agak muda. Buahnya menggerombol pada 

batang, panjang buah antara 5 cm sampai 8 cm, berisi sekitar 7 biji dan 

termasuk polong-polongan. Kulit buah yang masih muda berwarna hijau dan 
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berbulu halus menyerupai kain bludru. Jika buah telah tua, bulu - bulu halus 

yang tadinya berwarna cokelat muda berubah menjadi hitam. 

Somaatmadja (1993) menjelaskan bahwa karabenguk diperbanyak 

dengan biji, biji ditaburkan atau di tanam dalam lubang sedalam 1 cm sampai 

2,5 cm dengan kebuthan benih rata-rata 25 kg sampai 45 kg/ha. Tanaman ini 

akan tumbuh baik di atas bedengan - bedengan yang dipersiapkan dengan 

teliti. 

Kegiatan sebelum tanam adalah pembuatan saluran air dilahan, 

dengan tujuan agar pemberian dan pembuangan air lebih mudah. Lahan bisa 

diolah dulu atau langsung ditanami (tanpa olah). Pengolahan tanah 

dimaksudkan untuk menggemburkan tanah, membuat bedengan, 

memudahkan dalam penanaman serta meningkatkan kesuburan tanah. 

Disamping itu untuk membuang sisa – sisa tanaman maupun rumput liar yang 

dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. 

Dengan pengolahan tanah maka akar tanaman akan lebih mudah 

menembus pori - pori tanah sehingga dapat mencari unsur hara yang 

diperlukan. Apabila tanah sudah dalam keadaaan basah maka bisa langsung 

ditanami dengan cara ditugal (Anonim, 2001). 

Untuk mempercepat perkecambahan biji, sebelum ditanam biji 

karabenguk direndam terlebih dahulu dengan air selama 12 jam kemudian 

ditiriskan. Pada tanah yang diolah cara tanam dengan ditugal setiap lubang 

diisi benih 2 biji sampai 3 biji. Jarak tanam ideal 40 cm x 50 cm, namun 

demikian jarak tanam tersebut tidak selalu demikian karena sangat tergantung 
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dari pola tanamnya serta kondisi lahan. Selanjutnya lubang tanam ditutup 

dengan pupuk organik. Pada tanah yang subur pemberian pupuk organik 

sedikit saja, karena bila kelebihan pupuk organik akan meningkatkan 

kesuburan pertumbuhan daun, hal ini akan menyebabkan berkurangnya 

pertumbuhan buah/polong (Anonim, 2001). 

Tanaman karabenguk juga perlu dilakukan pemeliharaan dan 

penyulaman dilakukan pada awal tanam. Apabila terlihat biji tidak tumbuh 

maka secepatnya dilakukan penyulaman dengan cara menanam kembali biji 

yang tidak tumbuh tersebut. Penyiangan dilakukan agar areal bersih dari 

gulma, sehingga tidak terjadi persaingan dalam penyerapan unsur hara. 

Penyiangan ini dilakukan pada umur 1 bulan samapi 1,5 bulan setelah tanam.  

Pemberian lanjaran bertujuan untuk perambatan tanaman karabenguk 

agar buah atau polong tidak menyentuh tanah. Tinggi lanjaran yang 

digunakan adalah 1,5 m sampai 2 m dari tanah. Cara pemberian lanjaran 

adalah satu tanaman satu ajir atau dua tanaman satu ajir dan perlu dilakukan 

pengaturan menjalarnya batang supaya tumbuhnya dapat terarah pada ajir 

yang sudah disediakan. Sedangkan pemberian air pada karabenguk jarang 

sekali dilakukan. Apabila tanah sangat kering dan cuaca panas sebaiknya 

tanaman koro diberi pengairan (Anonim, 1997). 

Menurut Haryoto (2000) tanaman karabenguk yang telah berumur 4 

bulan sudah mulai berbuah. Buah karabenguk yang sudah tua ditandai dengan 

warna halus yang menyelimuti kulitnya menjadi kehitam - hitaman. Panenan 
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buah karabenguk umumya diperhitungkan jatuh pada musim kering. Maka 

penanaman benguk umumnya dilakukan menjelang akhir musim hujan. 

Umur panen dan produksi biji kering beberapa varietas karabenguk 

adalah Varietas Putih umur 125 hari produksi 2,97 ton/Ha, Varietas Blink / 

Rase umur 125 hari produksi 2,71 ton/Ha, Varietas Putih Kusam umur 140 

hari produksi 2,37 ton/Ha, Varietas Hitam umur 150 hari produksi 2,54 

ton/Ha. 

Karabenguk dapat tumbuh pada ketinggian 100 m sampai 2100 m 

diatas permukaan laut dengan curah hujan antara 650 mm/tahun sampai 2500 

mm/tahun. Tumbuh pada tanah yang mempunyai struktur berpasir sampai 

berliat dan agak tahan pada tanah yang berreaksi masam dan berkapur serta 

tumbuh baik pada daerah yang lembab dan kering (Anonim, 1995). 

Dijelaskan oleh Somaatmadja (1993) bahwa karabenguk adalah 

tumbuhan hari pendek. Diperlukan suhu rata–rata 20°C sampai 30°C. 

Tanaman ini dibudidayakan sebagai tanaman lahan kering di daerah yang 

curah hujannya kurang dari 900 mm/tahun. Untuk daerah yang banyak 

hujannya karabenguk ditanam pada musim kemarau. Tanaman ini tidak 

toleran terhadap genangan air. Karabenguk akan tumbuh baik di tanah ringan 

berpasir, tanah liat merah, tanah liat hitam dan tanah dataran tinggi yang 

berbatu dan berkerikil yang pH-nya 5 sampai 7,5. Karabenguk dibudidayakan 

sampai di ketinggian 1.800 meter diatas pennukaan laut. 

Sedangkan menurut Soenarjono (2001) tanaman karabenguk 

menghendaki iklim yang kering, dapat ditanam pada dataran rendah sampai 
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dataran tinggi dengan ketinggian 1000 m diatas permukaan laut, suhu 25° C 

sampai 30° C, curah hujan 1000 mm/tahun sampai 2000 mm/tahun. Tumbuh 

baik pada tanah yang subur, gembur kaya bahan organik dengan drainase 

yang baik dan menghendaki keasaman (pH) tanah antara 5,5 sampai 6,5.  

Tanah yang kritispun cocok untuk jenis karabenguk. Sedangkan 

menurut Duke (1981) karabenguk mempunyai toleransi pada curah hujan 380 

mm/tahun sampai 3150 mm/tahun, rata-rata suhu tahunan 18,7°C sampai 

27,1°C, pH 4,5 sampai 7,7. Hasil optimum dicapai pada pH 5 sampai 6,5 

pada tanah geluh pasiran ringan. 

Tanaman karabenguk dapat tumbuh baik dan berproduksi optimal 

pada tanah yang kritis dan miskin unsur hara. Pada tanah yang sangat subur 

dengan kandungan bahan organik sangat tinggi pertumbuhan karabenguk 

mengarah pada pembentukan daun sehingga produksi biji sangat rendah 

(Soenarjono, 2001). 

 

B. Jarak Tanam 

Kerapatan tanam erat hubungannya dengan jarak tanam. Makin 

pendek jarak tanam, maka makin tinggi kerapatan tanam. Harjadi (1979) 

mengatakan bahwa kerapatan tanam berpengaruh terhadap jumlah populasi 

dan produksi tanaman, terutama karena keefisienan penggunaan cahaya, 

kompetisi antar tanaman dalam penggunaan air dan penyerapan unsur hara. 

Menurut Karnomo et al. (1989) jarak tanam pada hakekatnya merupakan  

jarak terdekat antara dua tanaman, yang diukur menurut garis horisontal. 
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Jarak tanam akan menentukan kerapatan bertanam suatu jenis tanaman per 

satuan luas dan keduanya sangat menentukan tinggi rendahnya produksi 

tanaman per satuan luas. Dijelaskan oleh Harjadi (1979) bahwa pada jarak 

tanam yang makin sempit, produksi per satuan luas meningkat tetapi 

penampilan masing-masing tanaman menurun. 

Menurut Munandir (1998) pada jarak tanam yang rapat, saat tanaman 

masih muda persaingan belum terlihat. Makin bertambah umur tanaman, 

persaingan dalam mendapatkan sinar matahari dan unsur hara makin nyata. 

Apabila jarak tanam melebihi optimal, kenaikan produksi tidak akan 

menguntungkan lagi. Makin rapat penanaman, makin banyak populasi per 

satuan luas sehingga perasaingan untuk mendapatkan sinar matahari, CO2 , 

air, unsur hara serta ruang tumbuh makin nyata. 

Karnomo et al. (1989) mengatakan bahwa dengan jarak tanam 

optimum akan diperoleh produksi tanaman per satuan luas yang lebih tinggi 

karena: (1) tersedianya air, hara dan cahaya untuk tiap-tiap tanaman lebih 

merata sehingga persaingan antar tanaman tidak ada, (2) pertumbuhan tiap-

tiap tanaman berada dalam batas-batas yang menguntungkan, (3) proses 

pembungaan dan pemasakannya lebih merata, (4) pertumbuhan tanaman 

pengganggu dan perkembangan hama serta penyakit relatif sedikit, (5) 

mencegah kerebahan. Andoko (2002) menambahkan bahwa penentuan jarak 

tanam dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sifat varietas tanaman dan kesuburan 

tanah. Apabila varietas tanaman mempunyai sifat merumpun tinggi maka 

jarak tanamnya harus lebih lebar dari pada yang memiliki sifat merumpun 
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rendah. Pada tanah yang subur jaarak tanamnya harus lebih renggang 

dibanding tanah yang kurang subur. 

C. Peran karabenguk sebagai tanaman penutup tanah 

Tanaman karabenguk dapat menyuburkan tanah karena dapat 

memfiksasi nitrogen dan merupakan tanaman penutup tanah yang baik serta 

mempunyai perakaran yang dalam sehingga dapat menyerap unsur hara dan 

melindungi dari bahaya erosi (Anonim, 1997). 

Menurut Versteeg et al. (1998) tanaman penutup tanah yang baik 

memiliki pertumbuhan yang cepat, tidak mengambil hara tanah dalam jumlah 

besar, menghasilkan banyak serasah, memiliki nilai penutupan tanah yang 

tinggi, mampu memperbaiki sifat tanah dan mampu mengendalikan gulma. 

Beberapa penelitian pada karabenguk yang pernah dilakukan adalah 

sistem pertanaman yaitu : tumpangsari dengan jagung (Coultas et al, 1996), 

alley cropping atau budidaya lorong bersama tanaman lain (Versteeg et al., 

1998), respon terhadap pemberian kapur dan fosfat (Kang et al., 1995), 

perubahan kandungan C dan N tanah bila digunakan sebagai pupuk hijau (Mc 

Kaig  et al., 1940), sebagai penutup tanah  di tanah masam  (Hairiah et al., 

1991), manfaat tanaman karabenguk untuk menurunkan populasi nematoda 

Meloidogyne dan Heterodera glycines pada kedelai  (Weaver et al., 1998) 

dan macam bintil akar (Sanginga et al., 1996). Sebagai bahan pangan telah 

diteliti kemungkinan untuk ditepungkan (Ahenkora et al., 1999), analisis 

kandungan L-Dopa (Chattopadhyay et al., 1994), kandungan aflatoksin 

akibat perbedaan suhu simpan (Roy and Chourasia, 1989), kandungan gizi 
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dan senyawa racun (Josephine dan Janardhanan, 1991), dan sistem perbiakan 

mikro   (Chattopadhyay et al., 1995). Hasil penelitian lain menunjukkan 

bahwa penurunan persentase sinar matahari hingga tinggal 25% dan 

penggunaan mulsa hingga 20 ton/ha tidak mengubah hasil tanaman 

karabenguk menjalar di tanah dengan jarak 0,5 m x 0,75 m (Handajani et al., 

1995). 

Penelitian untuk menentukan tipe fotosintesis karabenguk melalui 

struktur anatomi,  menentukan pola pertumbuhan bintil dan menentukan 

forma dari kultivar yang ada di Jawa Tengah dan DIY belum pernah 

dilakukan. Penelitian tumpangsari karabenguk dengan jagung memang 

pernah dilakukan, namun untuk dibandingkan dengan penjalar tidak hidup 

dan penjalar tanaman tahunan pada 2 musim berbeda belum ada.  

Sebagai penutup tanah, penelitian karabenguk untuk mengendalikan 

alang-alang atau gulma lain juga pernah dilakukan, namun penelitian yang 

secara terpadu melihat peran karabenguk sebagai penutup tanah dalam 

berbagai aspek juga belum ada. Hasil penelitian Handajani et al. (1996) 

menyimpulkan bahwa penggunaan tanaman tahunan sebagai penjalar pada 

karabenguk memberikan hasil lebih tinggi dibanding penjalar bambu. Rangka 

penjalar penting untuk meningkatkan distribusi sinar matahari, sehingga 

cahaya yang dapat diserap tanaman lebih banyak. Namun demikian, 

penggunaan tanaman tahunan sebagai penjalar memerlukan pengorbanan 

tinggi karena saat panen  karabenguk, cabang tanaman penjalar ikut 

dipangkas.  
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Kerangka Berpikir 

Sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, maka usaha 

penganekaragaman bahan pangan dan bahan pakan harus selalu dilakukan 

dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang selalu meningkat secara 

nasional maupun internasional. Salah satu alternatif  bahan pangan dan bahan 

pakan adalah karabenguk. Tanaman karabenguk mempunyai banyak 

kegunaan diantaranya sebagai penghasil bahan pangan, sebagai bahan pakan 

ternak sapi perah, sapi potong, tanaman penyubur tanah, serta merupakan 

tanaman penutup tanah yang mampu tumbuh cepat dan mampu menutup 

tanah dengan sempurna.  

Kelebihan tanaman karabenguk dibanding tanaman pangan yang ialah 

bisa dibudidayakan pada lahan kering dan lahan kritis dengan tingkat 

kesuburan yang rendah, diantaranya pada jenis tanah litosol dan latosol. 

Kedua jenis tanah tersebut disamping memiliki kadar air yang rendah juga 

memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, sehingga sering diberokan 

pada saat musim kemarau. 

Meskipun mampu tumbuh pada lahan kering, untuk kelangsungan 

pertumbuhan dan mendapatkan hasil karabenguk yang baik dibutuhkan 

ketersediaan air dalam jumlah yang cukup. Pada bulan Maret dan April, lahan 

kering seringkali diberokan, karena ketersediaan air tanah sangat rendah 

sehingga banyak tanaman pangan yang tidak bisa tumbuh dan menghasilkan. 

Oleh karena itu perlu dilakukan percobaan penanaman karabenguk 

kemampuan tumbuhnya serta hasil karabenguk. 
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Penanaman karabenguk perlu memperhatikan jarak tanam. Jarak 

tanam berpengaruh terhadap jumlah populsi tanaman. Makin rapat jarak 

tanam, makin banyak jumlah populasi tanaman sehingga diharapkan makin 

tinggi hasil yang dapat dipanen. Hal yang berbalikan adalah makin rapat jarak 

tanam, makin tinggi kemungkinan terjadinya kompetisi intraspesifik sehingga 

produksi per tanaman menjadi rendah. 

Kerangka berpikir dan alasan tersebut menjadi dasar untuk melakukan 

penelitian tentang teknik penanaman karabenguk pada beberapa jenis tanah 

yang kurang subur, pada awal musim kemarau dan pada saat musim kemarau 

dengan menggunakan jarak tanam yang berbeda.  

 

Hipotesis 

Perlakuan lokasi tanam di Jumantono pada saat tanam Maret dengan  

jarak tanam 75 x 25 cm
2
 akan memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman 

karabenguk tertinggi karena kesuburan tanah dan lengas tanah di Jumantono, 

serta jarak tanam 75 x 25 cm2 adalah jarak tanam optimum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode percobaan faktorial dengan pola 

dasar Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) yang terdiri atas tiga 

faktor perlakuan yaitu faktor lokasi tanam, faktor saat tanam dan faktor jarak 

tanam. 

Faktor lokasi tanam terdiri dari 2 taraf perlakuan : 

L1        : Lokasi tanam Ngawen (jenis tanah Litosol) 

L2        : Lokasi tanam Jumantono (jenis tanah Latosol) 

Faktor musim tanam terdiri dari 2 taraf perlakuan:  

M1      : Penanaman pada awal musim kemarau ( Maret) 

M2      : Penanaman pada saat musim kemarau ( April) 

Faktor jarak tanam terdiri dari 3 taraf perlakuan: 

J1        : Jarak tanam 75 x 33,3 cm
2
 

J2     : Jarak tanam 75 x 25 cm
2
  

J3     : Jarak tanam 75 x 20 cm
2
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Dari ketiga faktor perlakuan tersebut diperoleh 12 kombinasi perlakuan  yang 

masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Kombinasi perlakuannya adalah : 

L1M1J1 L1M2J1 

L1M1J2 L1M2J2 

L1M1J3 L1M2J3 

L2M1J1 L2M2J1 

L2M1J2 L2M2J2 

L2M1J3 L2M2J3 

   

B. Bahan dan Alat : 

Bahan yang digunakan untuk penelitian meliputi :  

1. Benih karabenguk Varietas Rase  

2. Insektisida Curacron 

Alat yang digunakan untuk penelitian meliputi: cangkul, sabit, roll 

meter, ember, gembor, hand sprayer, alat tulis dan penggaris, mouisture soil 

tester, jangka sorong, papan sampel dan papan nama, timbangan, rafia, gelas 

ukur, dan ajir. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di dua lokasi yaitu: 1). Di desa Tancep 

kecamatan Ngawen kabupaten Gunung Kidul, ketinggian tempat 170 

meter diatas permukaan laut dengan  jenis tanah Entisol, 2). Di kebun 

percobaan UNS Jumantono kabupaten Karanganyar, ketinggian 150 meter 
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diatas permukaan laut dengan jenis tanah Alfisol. Waktu penelitian pada 

tanggal 7 Maret 2009 sampai dengan 25 Juli 2009. 

2. Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dilakukan dua kali. Pengolahan tanah pertama 

dilakukan dengan cara mencangkul tanah sedalam 30 cm, kemudian 

dibiarkan terlebih dahulu selama 7 hari. Pengolahan tanah kedua dilakukan 

dengan membuat petak – petak sebanyak jumlah perlakuan. Pembuatan 

petak perlakuan diawali dengan terlebih dahulu menentukan arah blok 

yang tegak lurus dengan arah kesuburan tanah. Blok dibuat sebanyak tiga 

buah. Ukuran petak 300 cm x 200 cm. Jarak antar petak 35 cm, sedangkan 

jarak antar blok 50 cm. Jumlah petak disesuaikan dengan jumlah 

kombinasi perlakuan. Kemudian dibuat lubang tanam sedalam 5 cm 

dengan cara ditugal.  

3. Penanaman 

Penanaman dilakukan 1 minggu setelah pembuatan petak 

perlakuan, dengan jarak tanam sesuai perlakuan. Jumlah benih per lubang 

1 biji dengan kedalaman tanam 5 cm.  

4. Pemeliharaan tanaman  

a. Penyiraman 

Penyiraman tidak dilakukan, karena tanaman tidak ada yang 

mendekati layu permanen.  
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b. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang mati, dengan mengambil 

tanaman tepi yang sama perlakuan secara putaran. Penyulaman dilakukan 

sampai tanaman berumur 1 minggu setelah tanam. 

c. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan pada saat tanaman banyak tumbuh gulma 

secara mekanis dengan menggunakan alat bantu sabit yaitu dengan cara 

mencabuti gulma. Penyiangan ini dilakukan 3 kali yaitu setelah tanaman 

berumur 2 minggu, 4 minggu dan 8 minggu setelah tanaman. 

d. Pengendalian hama  

Pengendalian hama belalang dilakukan secara kuratif dengan 

insektisida Curacron. Penyemprotan dilakukan 2 kali yaitu pada tanggal 

12 April 2009 dan 26 April 2009 dengan konsentrasi 2cc/liter air. Dosis 

penyemprotan 4 liter/Ha. 

5. Pemungutan Hasil  

Pemungutan hasil dilakukan pada umur 140 hari setelah tanam, 

dengan kriteria panen bila kulit biji sudah tua yang berwarna kuning 

kecoklatan, bulu - bulu halus yang tadinya berwarna cokelat muda berubah 

menjadi hitam dan apabila dipegang terasa keras. Setelah biji dipanen 

kemudian dijemur sampai kering selama 4 hari. Untuk mengeluarkan biji 

dari kulit polongnya dilakukan dengan cara memasukkan polong 

karabenguk kedalam karung kemudian dipukul - pukul sampai biji tersebut 

terpisah dari kulit. 
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6. Variabel Penelitian 

A. Pertumbuhan: 

a. Diameter batang 

Pengukuran diameter batang dilakukan pada tanaman sampel 

dengan cara mengukur diameter batang pada 5 cm di atas leher batang.  

Pengamatan diameter batang pada penanaman bulan Maret 

dilakukan pengukuran sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 11 April, 16 

Mei,20 Juni, dan 25 Juli 2009, sedangkan pengamatan diameter batang 

yang dilakukan pada penanaman bulan April dilakukan pengukuran pada 

tanggal 3 Mei, 31 Mei, 28 Juni, dan 25 Juli 2009.  

b. Indeks luas daun (ILD) 

Pengukuran luas daun dilakukan dengan cara mengambil 3 bagian 

daun tanaman sampel meliputi bagian atas, tengah dan bawah kemudian 

dirata-rata dengan masing-masing mengukur panjang dan lebar daun. 

Luas daun diperoleh dengan melihat hubungan regresi panjang kali lebar 

dengan luas daun, dengan rumus : 

                                  Y = aX, dimana Y = luas daun rata-rata taksiran (cm2) 

X = perkalian panjang dan lebar daun 

a = koefisien luas daun yaitu 1,96 

Luas daun satu tanaman = luas satu daun kali jumlah 

daun satu tanaman 

Indeks Luas Daun (ILD) = luas daun satu tanaman 

Luas tegakan 
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c. Berat kering brangkasan per hektar. 

Berat kering brangkasan per hektar dihitung dengan cara 

menimbang brangkasan tanaman sampel yang telah dikeringkan dengan 

cara oven pada suhu 60°C sampai berat konstan dikalikan jumlah 

tanaman per hektar kali faktor koreksi (85%). 

B. Hasil:        

a. Berat biji kering per hektar 

Berat hasil biji kering per hektar dihitung dengan cara 

menimbang biji kering per tanaman sampel kemudian dikalikan 

dengan jumlah tanaman per hektar kali faktor koreksi (85%). 

b. Indeks panen  

Indeks panen dihitung  dengan rumus : berat biji kering dibagi 

berat kering total tanaman dikalikan 100%. 

7. Pengujian dilakukan dengan bantuan program SAS. Kemudian data 

dianalisis dengan analisis keragaman (Anova) untuk melihat pengaruh 

perlakuan. Apabila terdapat pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji 

Beda Jarak nyata Duncan (BJND; Duncan’s Multiple Range Test/DMRT) 

pada taraf 5%. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertumbuhan Tanaman 

1. Diameter Batang 

Analisis  keragaman untuk diameter batang disajikan pada lampiran 1. 

Hasil analisis keragaman diameter batang menunjukkan bahwa perlakuan 

lokasi (L) dan jarak tanam (J) berpengaruh nyata terhadap diameter batang, 

tetapi perlakuan musim (M) tidak berpengaruh nyata, semua  antar faktor  

perlakuan tidak terbukti terjadi interaksi 

Pada perlakuan yang menunjukkan berpengaruh nyata dilanjutkan 

dengan uji DMRT 0,05 yang disajikan pada tabel 1a dan tabel 1b. 

Tabel 1a: Diameter Batang Karabenguk (cm) pada 2 Lokasi tanam yang 

berbeda. 

Keterangan : Angka diikuti huruf berbeda dalam kolom menunjukkan berbeda 

nyata berdasar uji DMRT .05 

 

Tabel 1a menunjukkan bahwa diameter batang pada perlakuan L2 

(lokasi tanam Jumantono) yaitu sebesar 1,07 cm, terbukti lebih besar dari 

pada perlakuan L1 (lokasi tanam Ngawen) yaitu sebesar 0,85 cm. Hal ini 

menunjukkan bahwa tanah di lokasi tanam Jumantono (jenis tanah latosol) 

lebih memiliki daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman karabenguk 

daripada lokasi tanam  Ngawen (jenis tanah litosol) .  

Perlakuan Rata-rata  

Lokasi Ngawen 0,85 b 

Lokasi Jumantono 1,07 a 
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Hal ini sesuai hasil analisis tanah bahwa lokasi Jumantono kandungan 

bahan  organiknya 4,14 %, N = 0,31 sedangkan lokasi Ngawen kandungan 

bahan organiknya 1,50 %. , N = 0,20 %. Demikian juga pada gambar 1a 

memperlihatkan perkembangan diameter batang, pengamatan bulan pertama 

sampai bulan keempat lokasi Jumantono selalu menunjukkan lebih besar 

dibanding lokasi Ngawen dan juga memperlihatkan semakin bertambah umur 

perbedaan diameter batang semakin nyata, tetapi setelah 3 bulan 

perbedaannya tetap, pertumbuhan batang mendekati optimum sehingga 

perbedaan unsure hara pada masing-masing lokasi tidak berperan lagi. 

Gambar 1a : Pengaruh lokasi tanam terhadap diameter batang tanaman 

karabenguk. 
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Pada gambar 1a menunjukkan bahwa diameter tanaman karabenguk 

pada pengamatan ke 1 sampai dengan pengamatan ke 4 di Lokasi tanam 

Jumantono menghasilkan diameter batang yang lebih besar daripada Lokasi 

Ngawen. 

 Hasil uji DMRT 0,05 pengaruh Jarak tanam terhadap diameter batang 

disajikan pada tabel 1b. 
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Tabel 1b : Diameter Batang Karabenguk (cm) pada 3 jarak tanam yang 

berbeda. 

Keterangan : Angka diikuti huruf berbeda dalam kolom menunjukkan berbeda 

nyata berdasar uji DMRT .05 

 

Tabel 1b menunjukkan bahwa diameter batang tertinggi dihasilkan 

pada perlakuan J1 (jarak tanam 75x33,3 cm
2
) yaitu sebesar 1,045 cm dan 

jarak tanam 75x25 cm
2
 yaitu sebesar 0,967 cm, sedangkan terrendah pada 

perlakuan J3 (jarak tanam 75x20 cm
2
) yaitu sebesar 0,783 cm, mulai 

terjadinya kompetisi pada jarak tanam 75 x 20 cm2, sedangkan pada jarak 

tanam yang lebih besar 75 x 25 cm2 dan seterusnya sudah tidak terlihat 

kompetisi.  Kompetisi terjadi disebabkan kebuhan unsur hara dan sinar 

matahari. Hal ini diperlihatkan gambar 1b pada bulan pertama terjadinya 

kompetisi disebabkan oleh unsur hara karena pada tanaman yang berjarak 

tanam rapat diameter batang terbukti paling kecil, sedangkan perkembangan 

selanjutnya bulan kedua dan seterusnya perbedaan diameter antara jarak 

tanam rapat dan jarak tanam besar semakin besar, hal ini diduga bahwa 

kompetisi tidak hanya unsur hara tetapi juga kompetisi sinar matahari 

pertumbuhan daun bulan kedua dan seterusnya sudah mulai saling menutup, 

pada jarak tanam yang rapat daun semakin  saling menutup sehingga sinar 

matahari yang diterima daun kurang optimal.. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Harjadi (1979) mengatakan bahwa kerapatan tanam berpengaruh 

Perlakuan Rata-rata  

Jarak tanam 75x33,3 cm2 1.045 a  

Jarak tanam 75x25 cm2 0.967 a 

Jarak tanam 75x20 cm2 0.783 b 
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terhadap keefisienan penggunaan cahaya, kompetisi antar tanaman dalam 

penggunaan air dan penyerapan unsur hara. 

Pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap pertumbuhan diameter 

batang pada pengamatan ke 1 sampai dengan ke 4 dapat dilihat pada gambar 

1b. 

Gambar 1b: Pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan diameter  batang 

tanaman karabenguk. 
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Pada gambar 1b menunjukkan bahwa diameter tanaman karabenguk 

pada jarak tanam jarang dan jarak tanam sedang memberikan besaran yang 

hampir sama, sedangkan pada jarak tanam yang rapat memberikan hasil 

diameter tanaman yang kecil. 

2. Indeks Luas Daun 

Analisis keragaman untuk indeks luas daun disajikan pada lampiran 2. 

Hasil analisis keragaman indeks luas daun menunjukkan bahwa perlakuan 

lokasi (L), musim (M) dan marak tanam (J) berpengaruh nyata, terjadi 

interaksi hanya pada Lokasi dan Jarak tanam. 

Pada perlakuan yang terjadi interaksi dilanjutkan dengan uji DMRT 

0,05 yang disajikan pada Tabel 2a dan tabel 2b. 
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Tabel 2a : Indek luas Daun Karabenguk pada 2 Lokasi tanam yang berbeda 

Keterangan : Angka diikuti huruf berbeda dalam baris atau kolom 

menunjukkan berbeda nyata berdasar uji DMRT .05 

 

Tabel 2a menunjukkan indeks luas daun tertinggi dihasilkan pada 

kombinasi perlakuan lokasi tanam Jumantono dan jarak tanam 75x33,3 

(L2J1) yaitu sebesar 2,488 , pada lokasi tanam Ngawen jarak tanam 75x33,3 

cm2 tidak berbeda nyata dengan jarak tanam 75x25 cm
2
. Sedangkan indeks 

luas daun terrendah pada interaksi perlakuan lokasi tanam Ngawen dan jarak 

tanam 75x20 cm2 (L1J3) yaitu sebesar 1,455 .Indek luas daun lokasi 

Jumantono, jarak tanam 75 x 33,3 cm2  berpengaruh nyata terhadap semua 

kerapatan, hal ini disebabkan lokasi Jumantono merupakan tanah latosol yang 

lebih subur (lihat pada lampiran kesuburan tanah), ada kompetisi sinar 

matahari dan unsur hara pada jarak tanam 75 x 3,3 cm2 tetapi rendah, hal ini 

ditunjukkan pada gambar 2a. 

Pada lokasi tanam dan jarak tanam yang sama, waktu penanaman 

Maret (M1) menunjukkan indeks luas daun yang lebih tinggi dari pada waktu 

tanam April (M2). Hasil pengamatan perlakuan waktu tanam dapat dilihat 

pada tabel 2b. 

 

 

 

 

Perlakuan Ngawen Jumantono 

Jarak tanam 75x33,3 cm2 1.820 d  2.488 a  

Jarak tanam 75x25 cm2 1.717 d 2.307 b 

Jarak tanam 75x20 cm2 1.455 e 2.043 c 
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Tabel 2b : Indek luas Daun Karabenguk  pada 2 Musim tanam yang berbeda 

Keterangan : Angka diikuti huruf berbeda dalam kolom menunjukkan 

berbeda nyata berdasar uji DMRT .05 

 

Tabel 2b menunjukkan bahwa indeks Luas daun lebih tinggi pada 

waktu tanam bulan Maret (M1) yaitu sebesar 2,03  daripada pada waktu 

tanam bulan April (M2) yaitu sebesar 1,91.  Hal ini disebabkan prosentase 

lengas tanah bulan maret lebih tinggi dibanding kadar lengas bulan April baik 

di Jumantono maupun di Ngawen. Di Jumantono curah hujan Maret 324 

ml/bulan dan bulan April 240 ml/bulan sedangkan di Ngawen curah hujan 

bulan Maret 243 ml/bulan dan bulan April 156 ml/bulan. 

Keadaan lengas tanah selama 4 bulan pada lokasi tanam Jumantono 

dan Ngawen dapat dilihat pada gambar 3a 

Gambar 3a : Keadaan lengas tanah pada 2 lokasi tanam  

 

Gambar 3a menunjukkan bahwa kadar lengas tanah selama 4 bulan 

pada lokasi tanam Jumantono (L2) lebih tinggi daripada Ngawen (L1). Kadar 

lengas tanah pada lokasi tanam Jumantono yang lebih tinggi 

Perlakuan Rata-rata  

Tanam Maret 2,03 a 

Tanam April 1,91 b 
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Pengaruh perlakuan lokasi tanam terhadap indeks luas daun pada 

pengamatan ke 1 sampai dengan ke 4 dapat dilihat pada gambar 2a. 

Gambar 2a: Pengaruh lokasi tanam terhadap pertumbuhan indeks luas daun 

karabenguk. 

 

Pada gambar 2a menunjukkan bahwa pertumbuhan indeks luas daun 

karabenguk pada lokasi Jumantono memberikan indeks luas daun yang lebih 

besar daripada lokasi Ngawen. 

Pengaruh perlakuan saat tanam terhadap pertumbuhan indeks luas 

daun pada pengamatan ke 1 sampai dengan ke 4 dapat dilihat pada gambar 2 

Gambar 2b : Pengaruh saat tanam terhadap pertumbuhan indeks luas daun 

karabenguk. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pada gambar 2b menunjukkan bahwa indeks luas daun karabenguk 

pada saat tanam Maret memberikan indeks luas daun yang lebih besar 

daripada saat tanam April.  

Pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap pertumbuhan indeks luas 

daun pada pengamatan ke 1 sampai dengan ke 4 dapat dilihat pada gambar 2c 

Gambar 2c : Pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan indeks luas daun 

karabenguk. 

 

Pada gambar 2c menunjukkan bahwa pertumbuhan indeks luas daun 

karabenguk pada jarak tanam jarang dan sedang memberikan indeks luas 

daun yang lebih besar daripada jarak tanam rapat, karena pada jarak tanam 

yang sedang dan jarang (J2 dan J1) tidak terjadi kompetisis kebutuhan hidup 

oleh tanaman. Pada kondisi ini tanaman karabenguk dapat memperoleh unsur 

hara air dan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup bagi tanaman 

sehingga mampu meningkatkan fotosintesis yang pada perkembangannya 

mampu meningkatkan asimilat yang disimpan tanaman.  

Pertumbuhan vegetatif hasil fotosintat ditranslokasikan ke akar dan 

daun. Semakin banyak asimilat yang dibagikan ke daun akan mampu 

merangsang pertumbuhan daun tersebut.  
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Dijelaskan oleh Gardner et al. (1991) bahwa spesies tanaman 

budidaya yang efisien cenderung menginvestasikan sebagian besar awal 

pertumbuhan mereka dalam bentuk penambahan luas daun yang berakibat 

pemanfaatan radiasi matahari yang efisien. 

3. Berat Kering Brangkasan 

Analisis keragaman untuk berat kering brangkasan disajikan pada 

lampiran 3. Hasil analisis keragaman untuk berat kering brangkasan 

menunjukkan adanya interaksi semua faktor perlakuan. 

Pada perlakuan yang menunjukkan berpengaruh sangat nyata 

dilanjutkan dengan uji DMRT 0,05 yang disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3 : Berat Kering Brangkasan per Hektar Karabenguk (kg). 

Keterangan : Angka diikuti huruf berbeda dalam baris atau kolom 

menunjukkan berbeda nyata berdasar uji DMRT .05 

 

Tabel 3 menunjukkan berat kering tanaman tertinggi dihasilkan pada 

lokasi tanam Jumantono, saat tanam Maret dengan jarak tanam 75x20 cm 

(L2M1J3) yaitu sebesar 4550 kg/ha, sedangkan terendah pada lokasi 

Ngawen, saat tanam April dengan jarak tanam 75x33,3 cm
2
 (L1M2J1) yaitu 

1977 kg/ha. Pada musim tanam dan jarak tanam yang sama, lokasi tanam 

Jumantono (L2) berat kering brangkasan lebih tinggi dari pada lokasi 

Ngawen (L1).  Hal ini disebabkan di Jumantono faktor pendukung 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman lebih baik yaitu kesuburan tanah N 

 

Perlakuan 

Ngawen Jumantono 

Tanam 

Maret 

Tanam 

April 

Tanam 

Maret 

Tanam 

April 

Jarak tanam 75x33,3 cm2 2557 i 1977  l 3279 f 2730 h 

Jarak tanam 75x25 cm2 3169 g 2514 j 4088 b 3627 d 

Jarak tanam 75x20 cm2           3403 e 2193 k 4550 a 3979 c 
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= 031 % P tersedia = 9,32 ppm, K tertukar 0,32 %, bahan organik 4,14 %, PH 

= 6,20 dan solum tanah lebih dalam karena tanah latosol dan ketersediaan air 

lebih baik dibanding  Ngawen mengandung N = 0,20 %, P tersedia = 11,09 

ppm, K Tertukar = 0,35 %, bahan organik = 1,50 % dan PH = 5,86 dan solum 

tanah dangkal (kurang dari 45 cm) karena tanahnya jenis litosol. Tanaman 

yang pertumbuhan dan perkembangannya optimal akan memiliki berat kering 

brangkasan yang tinggi karena tanaman mampu menyerap unsur hara yang 

optimal serta fotosintesa optimal. 

Pada lokasi tanam dan kerapatan tanam yang sama, maka perbedaan 

saat tanam juga berpengaruh nyata. Jumantono masih lebih baik,  hal ini 

karena pada saat tanam Maret, jumlah curah hujan lebih tinggi dibanding saat 

tanam April yaitu pada lokasi tanam Ngawen pada bulan Maret sebesar 243 

mm/ bulan, sedangkan pada bulan April sebesar 156 mm/ bulan. pada lokasi 

tanam Jumantono pada bulan Maret sebesar 324 mm/ bulan, sedangkan pada 

bulan April sebesar 240 mm/ bulan. Kelengasan tanah di Ngawen pada bulan 

Maret sebesar 94%, sedangkan pada bulan April sebesar 62%. Pada lokasi 

tanam Jumantono kelengasan tanah pada bulan Maret sebesar 93%, 

sedangkan pada bulan April sebesar 79%. 

Keadaan lengas tanah selama 4 bulan pada saat tanam  Maret dan 

April dapat dilihat pada gambar 3b. 
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Gambar 3b : Keadaan lengas tanah pada 2 saat tanam 

 

Pada lokasi tanam yang sama (baik di Ngawen maupun Jumantono) 

dan saat tanam yang sama (baik bulan Maret maupun April), maka perbedaan 

jarak tanam juga berpengaruh nyata. Berat kering brangkasan tertinggi 

diperoleh pada lokasi tanam Jumantono pada saat tanam bulan Maret dengan 

kerapatan tanam 75x20 cm2 yaitu sebesar 4.550 kg/ ha, sedangkan berat 

kering brangkasan terrendah diperoleh pada lokasi tanam Ngawen pada saat 

tanam bulan April dengan kerapatan tanam 75x33,3 cm2 yaitu sebesar 1.977 

kg/ ha. Pada jarak tanam yang rapat terjadi kompetisi unsur hara, air dan 

cahaya matahari serta ruang hidup tanaman. Semua faktor ini, baik lokasi, 

saat tanam dan jarak tanam berpengaruh nyata terhadap berat kering 

brangkasan. Hal ini disebabkan pertumbuhan tanaman sangat ditentukan oleh 

proses fotosintesa. Efektifitas proses fotosintesa menentukan berat kering 

brangkasan, dengan demikian berat kering brangkasan dalam penelititan 

sesuai dengan hasil pengamatan nyang didapatkan. 

Jenis tanah latosol yang ada di Jumatono dan jenis tanah litosol yang 

ada di Ngawen memiliki kandungan unsur hara yang berbeda. Latosol 
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merupakan tanah-tanah yang telah alami pelapukan intensif dan 

perkembangan tanah lanjut, sehingga terjadi pencucian basa, bahan organik 

dan Si, dengan meninggalkan sesquioksida warna merah. Saat tanam pada 

bulan Maret menghasilkan berat kering brangkasan yang lebih besar 

dibanding saat tanam pada bulan April, karena pada bulan Maret lengas tanah 

masih cukup tinggi sehingga tanaman karabenguk dapat memperoleh air 

dalam jumlah yang cukup daripada bulan April. 

 Air merupakan kebutuhan hidup bagi tanaman, sehingga 

ketersediaannya sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman.  

Kerapatan tanam yang tinggi menyebabkan terjadinya kompetisi 

intraspesifik yaitu perebutan terhadap kebutuhan hidup sesama tanaman 

karabenguk, sehingga pada jarak tanam yang sempit menyebabkan berat 

kering brangkasan yang rendah. Menurut Harjadi (1979) kerapatan tanam 

berpengaruh terhadap jumlah populasi dan produksi tanaman, terutama 

karena keefisienan penggunaan cahaya, kompetisi antar tanaman dalam 

penggunaan air dan penyerapan unsur hara.  

Dalam hal luas daun, Hunt et al. (1985) cit Hasanuddin et al. (1999) 

menyatakan bahwa tanaman yang mempunyai daun yang lebih luas pada 

awal pertumbuhan akan lebih cepat tumbuh karena kemampuan 

menghasilkan fotosintat yang lebih tinggi. Fotosintat yang lebih besar akan 

memungkinkan membentuk seluruh organ tanaman yang lebih besar seperti 

daun dan akar yang kemudian menghasilkan produksi bahan kering yang 

lebih besar.  
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Sitompul dan Guritno (1995) menambahkan bahwa berat kering 

brangkasan berasal dari hasil fotosintesis dan serapan unsur hara yang diolah 

melalui proses biosintesis. 

Menurut Prawiranata et al. (1981) bahwa besarnya unsur hara yang 

dapat diserap oleh tanaman dapat mempengaruhi berat kering brangkasan, 

karena berat kering brangkasan mencerminkan komposisi unsur hara dalam 

jaringan tanaman. 

B. Hasil Tanaman 

1. Berat Kering Biji per Hektar  

Analisis keragaman untuk Berat kering biji disajikan pada lampiran 4. 

Hasil analisis keragaman untuk berat kering biji menunjukkan bahwa semua 

faktor perlakuan terjadi interaksi. 

Pada perlakuan yang menunjukkan interaksi dilanjutkan dengan uji 

DMRT 0,05 yang disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4 : Hasil Biji per Hektar Karabenguk (kg). 

Keterangan: Angka diikuti huruf berbeda dalam baris atau kolom 

menunjukkan berbeda nyata berdasar uji DMRT .05 

 

Tabel 4 menunjukkan berat kering biji tertinggi dihasilkan pada lokasi 

tanam Jumantono, saat tanam Maret dengan jarak tanam 75x20 cm
2
 

(L2M1J3) yaitu sebesar 3719 kg/ha, sedangkan terrendah pada lokasi tanam 

Perlakuan Ngawen Jumantono 

Tanam 

Maret 

Tanam 

April 

Tanam 

Maret 

Tanam 

April 

Jarak tanam 75x33,3 cm2 1431 k 1224 l 2584 e 2208 f 

Jarak tanam 75x25 cm2 1845 h 1614 i 3428 b 2754 c 

Jarak tanam 75x20 cm2 2018 g 1521 j 3719 a 2589 d 
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Ngawen, saat tanam April dengan jarak tanam 75x33,3 cm
2
 (L1M2J1) yaitu 

1224 kg/ha. 

Pada musim tanam dan jarak tanam yang sama, lokasi tanam 

Jumantono (L2) menghasilkan berat kering biji yang lebih tinggi daripada 

Ngawen (L1). Ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1) lokasi tanam di 

Jumantono (Jenis Latosol) memiliki kesuburan tanah yang lebih tinggi 

dibanding dengan lokasi tanam di Ngawen, 2) lokasi tanam Jumantono 

memiliki curah hujan yang lebih tinggi dibanding dengan lokasi tanam 

Ngawen. Luas daun di Jumantono lebih tinggi dibandingkan dengan luas di 

Ngawen, sehingga proses fotosintesis lebih tinggi yang pada perkembangan 

dapat menyimpan hasil fotosintat yang lebih banyak di dalam biji.   

Biji suatu tanaman khususnya golongan legume merupakan tempat 

penimbunan cadangan makanan yang dihasilkan oleh kegiatan fotosintesis. 

Secara umum struktur biji tanaman legume terdiri dari embrio, cadangan 

makanan (kotiledon) dan kulit biji. Cadangan makanan merupakan bagian 

terbesar dari biji legume (Kamil, 1979). Efektifitas proses fotosintesis yang 

berlangsung didalam tanaman menyebabkan kenaikan berat kering biji. 

Makin efektif proses fotosintesis, makin tinggi berat kering biji yang 

dibentuk.  

Jenis tanah latosol yang ada di Jumantono dan jenis tanah litosol yang 

ada di Ngawen memiliki kandungan unsur hara yang berbeda. Latosol 

merupakan tanah-tanah yang telah alami pelapukan intensif dan 

perkembangan tanah lanjut, sedangkan litosol memiliki bahan induk dangkal 
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(kurang dari 45 cm), tampak di permukaan sebagai batuan padat padu, belum 

lama terlapuk dan belum alami perkembangan tanah karena pengaruh iklim 

lemah, letusan volkan, topografi miring/bergelombang. Harus 

diusahakan/dipercepat pembentukan tanah dengan : reforestation dan upaya 

percepatan  pelapukan. 

Pada tabel 4, jarak tanam yang sempit menghasilkan berat kering biji 

yang lebih rendah daripada jarak tanam yang jarang. Jarak tanam yang sempit 

menyebabkan terjadinya kompetisi intraspesifik yaitu perebutan terhadap 

kebutuhan hidup sesama tanaman karabenguk, sehingga pada jarak tanam 

yang sempit menyebabkan berat kering biji yang rendah. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Harjadi (1979) mengatakan bahwa kerapatan tanam 

berpengaruh terhadap jumlah populasi dan produksi tanaman, terutama 

karena keefisienan penggunaan cahaya, kompetisi antar tanaman dalam 

penggunaan air dan penyerapan unsur hara.  

Dikaitkan dengan luas daun, Hunt et al. (1985) cit Hasanuddin et al. 

(1999) menyatakan bahwa tanaman yang mempunyai daun yang lebih luas 

pada awal pertumbuhan akan lebih cepat tumbuh karena kemampuan 

menghasilkan fotosintat yang lebih tinggi. Fotosintat yang lebih besar akan 

memungkinkan membentuk seluruh organ tanaman yang lebih besar seperti 

daun dan akar yang kemudian menghasilkan produksi bahan kering yang 

lebih besar. 

Pada tanaman budidaya berbiji, pertumbuhan awalnya vegetatif, yang 

memungkinkan tanaman menyerap lebih banyak energi cahaya untuk 
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fotosintesis sehingga ukurannya meningkat dan memungkinkan penyerapan 

nutrisi yang cukup untuk menyokong pertumbuhan daun.  

Segera setelah inisiasi biji, biji menjadi daerah pemanfaatan yang 

dominan. Oleh karena itu, selama pengisian biji, sebagian besar hasil 

asimilasi yang baru terbentuk maupun yang tersimpan digunakan untuk 

meningkatkan berat biji. 

2. Indeks panen Karabenguk  

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan Lokasi (L) 

berpengaruh nyata, Musim (M) dan Karapatan (K) tidak berpengaruh nyata, 

sedangkan semua faktor perlakuan terjadi interaksi. 

Pada perlakuan yang menunjukkan interaksi dilanjutkan dengan uji 

DMRT 0.05 yang disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 : Indek Panen Karabenguk  

Keterangan : Angka diikuti huruf berbeda dalam baris atau kolom 

menunjukkan berbeda nyata berdasar uji DMRT .05 

 

 Pada lokasi tanam yang berbeda, saat tanam dan kerapatan yang 

sama, semua perlakuan berpengaruh nyata. Lokasi tanam Jumantono selalu 

lebih tinggi pada saat tanam dan kerapatan yang sama. Hal ini disebabkan 

kesuburan tanah di Jumantono lebih tinggi dibanding dengan lokasi tanam 

Ngawen. Demikian juga curah hujan dan kelengasan tanah di Jumantono 

lebih tinggi dibanding lokasi tanam di Ngawen. 

Perlakuan Ngawen Jumantono 

Tanam 

Maret 

Tanam 

April 

Tanam 

Maret 

Tanam 

April 

Jarak tanam 75x33,3 

cm2 0,357 h 0,380 gf 0,440 bc 0,393 e 

Jarak tanam 75x25 cm2 0,370 g 0,413 d 0,457 a 0,447 ab 

Jarak tanam 75x20 cm2 0,370 g 0,387 ef 0,447 ab 0,433 c 
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Pada saat tanam yang berbeda, pada lokasi tanam dan jarak tanam 

yang sama, lokasi tanam di Ngawen semua berpengaruh nyata, tetapi untuk 

lokasi tanam Jumantono pada jarak tanam yang sama 75x25 cm2. Saat tanam 

Maret dan April tidak berpengaruh nyata, sedangkan yang lain berpengaruh 

nyata. Hal ini disebabkan di lokasi tanam Jumantono pada jarak tanam 75x25 

cm2 masih mencukupi kebutuhan air secara optimal dan belum 

mengakibatkan kompetisi yang berarti. 

Pada kerapatan tanam yang berbeda, pada lokasi tanam dan saat 

tanam yang sama, lokasi tanam di Ngawen pada saat tanam Maret hasil 

tertinggi pada jarak tanam 75x25 cm2 dan 75x20 cm2 tidak berpengaruh 

nyata, sedangkan saat tanam April jarak tanam 75x33,3 cm2 dan 75x20 cm2 

tidak berpengaruh nyata tertinggi pada jarak tanam 75x25 cm2 yaitu 0,457. 

Di lokasi tanam Jumantono pada saat tanam Maret dengan jarak tanam 75x20 

cm2 tidak berpengaruh nyata dibanding dengan dua perlakuan yanag lain. 

Pada jarak tanam 75x25 cm2 berbeda nyata dengan dua jarak tanam yang 

lain. Sedangkan untuk saat tanam April antar jarak tanam berbeda nyata. 

Disini terbukti lokasi tanam Jumantono saat tanam Maret pada jarak tanam 

75x25 cm2 dan 75x20 cm2 memberikan hasil yang tertinggi. Hasil yang 

terrendah lokasi Ngawen jarak tanam 75x20 cm2 dan 75x33,3 cm2. Hal ini 

menunjukkan bahwa lokasi di Jumantono lebih baik kesuburannya, 

kelengasannya juga lebih tinggi. Jarak tanam masing-masing sangat 

dipengaruhi kondisi lingkungan yang lain terbukti pada jarak tanam 75x25 
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cm2 dan 75x20 cm2 masih memiliki jarak tanam optimum pada kondisi 

curah hujan, kelengasan serta kesuburannya. 

Indeks panen adalah perbandingan antara biji kering dengan 

brangkasan kering. Makin tinggi tinggi indeks panen, makin banyak hasil 

fotosintat yang disimpan kedalam biji, hal ini sesuai dengan hasil pengamatan 

indeks panen.  

Biji suatu tanaman khususnya golongan legume merupakan tempat 

penimbunan cadangan makanan yang dihasilkan oleh kegiatan fotosintesis. 

Secara umum struktur biji tanaman legume terdiri dari embrio, cadangan 

makanan (kotiledon) dan kulit biji. Cadangan makanan merupakan bagian 

terbesar dari biji legume (Kamil, 1979).  

Pada tabel 5 indeks panen karabenguk tertinggi dihasilkan pada lokasi 

tanam Jumantono, saat tanam Maret dengan jarak tanam 75x25 cm
2
 

(L2M1J2) yaitu sebesar 0,457, sedangkan indeks panen terrendah pada lokasi 

tanam Ngawen, saat tanam Maret dengan jarak tanam 75x33,3 cm
2
 (L1M1J1) 

yaitu 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbaikan keadaan 

lingkungan yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

karabenguk akan mengarah kepada perbaikan fotosintesis yang hasilnya 

disimpan kedalam biji.  

 Jenis tanah latosol yang ada di Jumantono lebih mampu menyediakan 

kebutuhan hidup karabenguk daripada jenis tanah litosol yang ada di 

Ngawen. Latosol merupakan tanah-tanah yang telah alami pelapukan intensif 

dan perkembangan tanah lanjut, sedangkan litosol memiliki bahan induk 
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dangkal (kurang dari 45 cm). Kadar lengas tanah selama 4 bulan pada lokasi 

tanam Jumantono lebih tinggi daripada Ngawen.  

Dalam hal kebutuhan air, lokasi tanam Jumantono lebih tercukupi 

kebutuhan airnya daripada Ngawen sehingga tanaman karabenguk dapat 

melangsungkan proses fotosintesis lebih efektif yang ditunjukkan pada hasil 

berat kering biji lebih tinggi. 

Keadaan lengas tanah selama 4 bulan pada saat tanam  Maret dan 

April dapat dilihat pada gambar 3b. 

Gambar 3b : Keadaan lengas tanah pada 2 saat tanam  

 

Gambar 3b menunjukkan bahwa kadar lengas tanah selama 4 bulan 

untuk saat tanam Maret lebih tinggi daripada April. Saat tanam pada bulan 

Maret menghasilkan indeks panen yang lebih tinggi daripada saat tanam pada 

bulan April, karena pada bulan Maret lengas tanah masih cukup tinggi 

sehingga tanaman karabenguk dapat memperoleh air dalam jumlah yang 

cukup daripada bulan April. 

Pada tabel 5, jarak tanam yang sempit menghasilkan indeks panen 

yang lebih rendah daripada jarak tanam yang jarang. Jarak tanam yang sempit 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menyebabkan terjadinya kompetisi intraspesifik yaitu perebutan terhadap 

kebutuhan hidup sesama tanaman karabenguk, sehingga pada jarak tanam 

yang sempit menyebabkan berat kering biji yang rendah. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Harjadi (1979) mengatakan bahwa kerapatan tanam 

berpengaruh terhadap jumlah populasi dan produksi tanaman, terutama 

karena keefisienan penggunaan cahaya, kompetisi antar tanaman dalam 

penggunaan air dan penyerapan unsur hara.  

Dikaitkan dengan luas daun, Hunt et al. (1985) cit Hasanuddin et al. 

(1999) menyatakan bahwa tanaman yang mempunyai daun yang lebih luas 

pada awal pertumbuhan akan lebih cepat tumbuh karena kemampuan 

menghasilkan fotosintat yang lebih tinggi. Fotosintat yang lebih besar akan 

memungkinkan membentuk seluruh organ tanaman yang lebih besar seperti 

daun dan akar yang kemudian menghasilkan produksi bahan kering yang 

lebih besar. 

Pada tanaman budidaya berbiji, pertumbuhan awalnya vegetatif, yang 

memungkinkan tanaman menyerap lebih banyak energi cahaya untuk 

fotosintesis sehingga ukurannya meningkat dan memungkinkan penyerapan 

nutrisi yang cukup untuk menyokong pertumbuhan daun. Segera setelah 

inisiasi biji, biji menjadi daerah pemanfaatan yang dominan. Oleh karena itu, 

selama pengisian biji, sebagian besar hasil asimilasi yang baru terbentuk 

maupun yang tersimpan digunakan untuk meningkatkan berat biji. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

A. Pertumbuhan tanaman 

1) Karabenguk yang ditanam Lokasi  Jumantono menunjukkan diameter 

batang, indeks luas daun dan berat kering brangkasan lebih tinggi 

dibanding lokasi tanam Ngawen, 

2) Karabenguk yang ditanam pada musim tanam Maret menunjukkan 

diameter batang, indeks luas daun dan berat kering brangkasan lebih 

tinggi dibanding musim tanam April, tetapi diameter batang tidak 

berbeda. 

3) Karabenguk yang ditanam dengan jarak tanam 75x20 cm
2
 

menunjukkan diameter batang, indeks luas daun dan berat kering 

brangkasan yang tertinggi dibanding  perlakuan jarak tanam yang lain. 

B. Hasil Tanaman 

1) Karabenguk yang ditanam Lokasi  Jumantono menunjukkan berat 

kering biji dan indeks panen lebih tinggi dibanding lokasi tanam 

Ngawen, 

2) Karabenguk yang ditanam pada musim tanam Maret menunjukkan 

berat kering biji dan indeks panen lebih tinggi dibanding musim 

tanam April, 

3) Karabenguk yang ditanam dengan jarak tanam 75x20 cm
2
 

menunjukkan berat kering biji dan indeks panen yang tertinggi 

dibanding  perlakuan jarak tanam yang lain. 
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4) Karabenguk yang ditanam lokasi pada Jumantono musim tanam 

Maret dan jarak tanam 75x20 cm
2
 menunjukkan berat biji kering 

per hektar tertinggi yaitu sebesar 3.719 kg/ha, sedangkan 

terrendah pada lokasi tanam Ngawen, musim tanam April dan 

jarak tanam 75x33,3 cm
2
 yaitu 1.224 kg/ha. 

5) Terjadi interaksi dari 3 faktor perlakuan (lokasi tanam, saat tanam 

dan jarak tanam) pada pengamatan berat kering brangkasan per 

hektar, berat kering biji per hektar dan indek panen. Terjadi 

interaksi 2 faktor perlakuan (lokasi tanam dan jarak tanam) pada 

pengamatan indek luas daun. 

2.  Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji penanaman 

karabenguk pada beberapa jenis tanah khususnya pada lahan kering dan 

lahan kritis, sehingga pada perkembangannya tidak ada lagi tanah yang 

bero pada musim kemarau karena terbukti karabenguk bias menaikkan 

kadar bahan dalam tanah dan terbukti menaikkan pH tanah. 
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Lampiran 1 : Analisis keragaman untuk Diameter Batang 

Sumber        Db       JK         KT       F      P 

 

Blok             2    0.02015    0.01008    0.44  0.652 

Lokasi             1    0.26010    0.26010   11.27  0.003 

Musim             1  0.04410    0.04410    1.91  0.181 

JarakTanam            2  0.43287    0.21643    9.37  0.001 

Lokasi*Musim          1  0.00588    0.00588    0.25  0.619 

Lokasi*JarakTanam       2  0.10007    0.05003    2.17  0.138 

Musim*JarakTanam        2  0.04847    0.02423    1.05  0.367 

Lokasi*Musim*JarakTanam 2 0.10936    0.05468    2.37  0.117 

Galad         22    0.50792    0.02309 

Total                35    1.52890   

 

Lampiran 2 : Analisis keragaman untuk Indek Luas Daun 

Sumber        Db     JK          KT       F      P 

 

Blok             2    0.06507    0.03253    2.97  0.072 

Lokasi             1    1.42404    1.42404  130.03  0.000 

Musim             1    0.14188    0.14188   12.96  0.002 

JarakTanam            2    2.92565    1.46282  133.57  0.000 

Lokasi*Musim          1    0.00751    0.00751    0.69  0.416 

Lokasi*JarakTanam       2    0.08597    0.04299    3.93  0.035 

Musim*JarakTanam        2    0.01321    0.00660    0.60  0.556 

Lokasi*Musim*JarakTanam 2    0.01744    0.00872    0.80  0.464 

Galad              22   0.24093    0.01095 

Total             35   4.92170   

 

Lampiran 3 : Analisis keragaman untuk berat kering brangkasan / 

ha 

Sumber        Db     JK          KT       F      P 

 

Blok             2     161365      80683   10.39  0.001 

Lokasi             1   20209520   20209520 2602.30  0.000 

Musim             1    7882056    7882056 1014.94  0.000 

JarakTanam            2    9578207    4789104  616.67  0.000 

Lokasi*Musim          1     395012     395012   50.86  0.000 

Lokasi*JarakTanam       2    1640796     820398  105.64  0.000 

Musim*JarakTanam        2     443822     221911   28.57  0.000 

Lokasi*Musim*JarakTanam 2     311240     155620   20.04  0.000 

Galad              22    170853       7766 

Total              35  40792873   

 

Lampiran 4 : Analisis keragaman untuk hasil biji / ha 

Sumber        Db    JK             KT       F      P 

 

Blok            2      79172       39586   11.69  0.000 

Lokasi             1   28284669    28284669 8352.99  0.000 

Musim             1    4734976     4734976 1398.33  0.000 

JarakTanam            2    4752093     2376047  701.69  0.000 

Lokasi*Musim          1     731595      731595  216.05  0.000 

Lokasi*JarakTanam       2     341805      170903   50.47  0.000 

Musim*JarakTanam        2     813134      406567  120.07  0.000 

Lokasi*Musim*JarakTanam 2     154378       77189   22.80  0.000 

Galad              22     74496        3386 

Total              35  39966319 
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Lampiran 5 : Analisis keragaman untuk Indek Panen 

Sumber        Db    JK             KT       F      P 

 

Blok            2   0.0000222  0.0000111    0.27  0.767 

Lokasi             1   0.0289000  0.0289000  697.83  0.000 

Musim             1  0.0000444  0.0000444    1.07  0.311 

JarakTanam            2  0.0002722  0.0001361    3.29  0.056 

Lokasi*Musim          1  0.0058778  0.0058778  141.93  0.000 

Lokasi*JarakTanam       2  0.0037167  0.0018583   44.87  0.000 

Musim*JarakTanam        2   0.0007389  0.0003694    8.92  0.001 

Lokasi*Musim*JarakTanam 2   0.0025389  0.0012694   30.65  0.000 

Galad              22   0.0009111  0.0000414 

Total              35   0.0430222 
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Lampiran 6. Keadaan lengas tanah selama 4 bulan pada lokasi tanam Jumantono 

dan Ngawen  

Gambar 3a : Keadaan lengas tanah pada 2 lokasi tanam  

 
 

Lampiran 7. Keadaan lengas tanah selama 4 bulan pada saat tanam  Maret dan 

April  

Gambar 3b : Keadaan lengas tanah pada 2 saat tanam  

 
 

Lampiran 8. Keadaan lengas tanah selama 4 bulan pada jarak tanam jarang, 

sedang dan rapat  

Gambar 3c : Perubahan keadaan lengas tanah pada 3 jarak tanam  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Lampiran 9. Curah hujan selama 5 tahun lokasi Ngawen 

 

Bulan 

Tahun RATA-

RATA 2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 291 276 314 306 348 307,5 

Pebruari 207 240 294 216 244 240,2 

Maret 248 196 201 237 243 225,0 

April 96 167 162 149 156 146,0 

Mei 27 48 84 76 91 65,2 

Juni 18 4 20 24 - 13,2 

Juli 3 - 6 12 68 17,8 

Agustus - - - - - - 

September - - - - - - 

Oktober 69 57 - - 87 42,6 

Nopember 207 139 142 138 218 168,8 

Desember 271 204 294 301 244 262,8 

JUMLAH 1437 1331 1517 1459 1699 1488,6 

RATA-

RATA 

119,75 110,92 126,42 121,59 141,59 124,05 
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Lampiran 10SS. Curah hujan selama 5 tahun lokasi Jumantono 

 

Bulan 

Tahun RATA-

RATA 

2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 322 297 308 274 396 319,4 

Pebruari 246 309 318 301 362 307,2 

Maret 304 301 299 296 324 304,8 

April 231 211 213 172 240 213,4 

Mei 102 114 108 91 114 105,8 

Juni 54 60 66 44 59 56,6 

Juli 20 16 4 - 22 12,4 

Agustus - - - - - - 

September - - - - - - 

Oktober - 12 - 8 106 25,2 

Nopember 121 201 107 114 210 150,6 

Desember 318 308 342 311 384 332,6 

JUMLAH 1718 1829 1765 1611 2217 1828 

RATA-

RATA 

143,17 152,42 147,08 134,25 184,75 152,3 
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Lampiran 10. Hasil Analisis Kimia Tanah 
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Lampiran 11. Kriteria Hasil Analisis Tanah 
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