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Tanaman jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang 

dikonsumsi dan sangat disukai masyarakat di Indonoesia. Tanaman jagung 

memiliki umur produksinya yang lebih singkat. Bagi para petani tanaman jagung 

merupakan peluang usaha di pasar, karena nilai jualnya yang tinggi. Penggunaan 

pupuk kandang sudah cukup lama diidentifikasikan dengan keberhasilan program 

pemupukan dari pertanian berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena pupuk 

kandang memang dapat menambah ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Selain 

itu, perlakuan jarak tanam juga dianggap perlu untuk meningkatkan hasil 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pupuk organik dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman jagung (Zea mays L.) 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dalegan Kecamatan Panceng Kabupaten 

Gresik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

pola faktorial dengan 3 ulangan, yang terdiri dari 2 faktor yaitu : Macam Pupuk 

Organik (P) dan Jarak Tanam (J). Faktor Macam Pupuk Organik terdiri dari 3 

perlakuan yaitu: Kontrol (P1), Pupuk Kandang Sapi (P2), Pupuk Kandang ayam 

(P3) Faktor Jarak Tanam terdiri dari 3 perlakuan yaitu: 75 x 20 cm (J1), 60 x 25 

cm (J2),  dan 50 x 30 cm (J3).  Indikator pertumbuhan dan produksi yang diamati 

meliputi : tinggi tanaman, jumlah daun, panjang tongkol, diameter tongkol, berat 

biji kering, dan berat 1000 biji. Pengamatan dilaksanakan mulai umur 28 hari 

dengan interval 14 hari sekali. Data hasil dari penelitian sejak tanaman berumur 

28 hari hingga akhir pengamatan, dianalisa dengan analisa sidik ragam dan 

dilanjutkan dengan Uji BNT 5%. 

Hasil pengamatan dan perhitungan melalui analisa sidik ragam dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang memberikan produksi tinggi pada tanaman 

jagung yaitu perlakuan pupuk kandang ayam dan jarak tanam 60 cm x 25 cm 

(J2P3) dibandingkan dengan perlakuan yang lain.  

 

 


