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  1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jagung manis (Zea mays saccharata) dan Bawang prei (Allium porum L.) 

ialah komoditas pertanian yang prospektif untuk dikembangkan di Indonesia. 

Menurut Haryadi (1989), kedua hasil tanaman ini memiliki permintaan pasar yang 

tinggi. Seiiring dengan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi dan laju 

pertumbuhan masyarakat maka permintaan akan kedua komoditas tersebut terus 

meningkat, namun produktivitas dan kepemilikan lahan oleh petani semakin 

menurun. Mengingat kepemilikan lahan oleh petani semakin terbatas, maka 

diperlukan usaha atau teknik budidaya yang tepat untuk meningkatkan 

produktivitas lahan, mengurangi resiko kegagalan panen dan meningkatkan hasil 

produksi serta pendapatan per satuan luas dan waktu yaitu dengan sistem 

tumpangsari.  

Sistem tanam tumpangsari adalah salah satu usaha sistem tanam dimana 

terdapat dua atau lebih jenis tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan 

dalam waktu relatif sama atau berbeda dengan penanaman berselang‐seling dan 

jarak tanam teratur pada sebidang tanah yang sama. Didukung dari pernyataan 

Warsana (2009), secara tradisonal tumpangsari digunakan untuk meningkatkan 

produk tanaman dan stabilitas hasil tanaman. Berdasarkan penelitian Beets 

(2000), keuntungan yang diperoleh dengan penanaman secara tumpangsari 

diantaranya yaitu memudahkan pemeliharaan, memperkecil resiko gagal panen, 

hemat dalam pemakaian sarana produksi dan mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan lahan.  

Pola sistem tumpangsari mengakibatkan terjadinya kompetisi antara 

tanaman pokok dan tanaman sela. Kompetisi dapat berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Menurut Francis (1992),  pengaturan sistem 

tumpangsari dapat meminimalkan kompetisi diantara tanaman atau dapat saling 

mendukung untuk pertumbuhan dan produksi dan meningkatkan produktivitas per 

satuan luas lahan, untuk mengurangi kompetisi dari pola tumpangsari jagung 

manis dan bawang prei, maka dapat dilakukan dengan mengatur waktu tanam 

yang tepat.  
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Pada sistem tumpangsari perlakuan waktu tanam mempunyai peranan 

yang penting terutama pada tanaman yang peka terhadap naungan. Tumpangsari 

antara jagung manis dan bawang prei sering berakibat ternaungi bawang prei oleh 

tanaman jagung manis, untuk mengurangi pengaruh tersebut waktu tanam jagung 

manis dan bawang prei harus diatur agar pada periode kritis dari suatu 

pertumbuhan terhadap persaingan dapat ditekan (Marthiana dan Justiaka, 2000). 

Dari segi morfologi bawang prei lebih pendek umurnya dibandingkan dengan 

jagung manis. Selain itu pendapat dari Khalil (2000), terlihat juga bahwa tanaman 

jagung lebih cepat tumbuh dari pada tanaman bawang prei, untuk memperoleh 

hasil maksimal diperlukan waktu penanaman yang tepat.  

1.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh waktu tanam 

bawang prei yang tepat diantara perlakuan yang dicoba terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman jagung manis. 

1.3 Hipotesis 

Waktu tanam bibit bawang prei 14 hari sebelum penanaman benih jagung 

manis  akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya pada pola tanam tumpangsari.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


