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Wahyudin, A. ∙ dkk: Respon tanaman hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) akibat kombinasi jarak tanam
dengan dosis pupuk organik cair di kecamatan Rancakalong

Wahyudin, A. ∙ Ruminta ∙ Y. Yuwariah ∙ M. Fauzi

Respon tanaman hanjeli (Coix lacryma-jobi L.) akibat kombinasi jarak
tanam dengan dosis pupuk organik cair di kecamatan Rancakalong

Response of job’s tears (Coix lacryma-jobi L. ) due to the combination
of plant spacing with doses of liquid organic fertilizer at rancakalong

Diterima : 15 November 2016/Disetujui : 15 Desember 2016 / Dipublikasikan : 30 Desember 2016
©Department of Crop Science, Padjadjaran University

Abstract Population growth causes increases of

food needs. One of alternative solution is food

diversification program. Job’s tears is one of the
alternative food crops, but farmers are not

steeped in this crop cultivation techniques,
especially fertilization. Therefore to improve

growth and yield job’s tears with combinations
of spacing and doses of liquid organic fertilizer.

This study aimed to obtain a spacing
combinations and doses of liquid organic

fertilizer to increase crop yields job’s tears. The

experiment was conducted at Desa Pasir Biru,
Kecamatan Rancakalong,Kabupaten Sumedang

from December 2015 to May 2016. Hanjeli seed
that used in this research is Job’s tears Pulut

accession number 37. The experimental design
used was randomized complete block design

(RCBD), which consists of 9 treatments. Spacing
used was 50 x 50 cm, 75 x 50 cm and 100 x 50 cm.

Dose of liquid organic fertilizer used are 0, 15

and 30 L / ha. The experimental results showed
that the combination spacing of 50 x 50 cm + 30

L ha-1 liquid organic fertilizer is a better
treatment that can boost crops yield components

and yield in hanjeli.

Keywords: Coix lacryma-jobi L. ∙ Liquid organic 
fertilizer ∙ Plant spacing 

Sari Pertambahan jumlah penduduk yang

sangat besar menyebabkan kebutuhan pangan

meningkat.Salah satu alternatif yang dapat
dijadikan solusi adalah program diversifikasi

pangan.Hanjeli adalah salah satu tanaman
pangan alternatif, namun petani belum

mendalami teknik budidaya tanaman ini

terutama pemupukan.Oleh karena itu dilakukan

suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan

dan hasil hanjeli dengan kombinasi jarak tanam
dengan dosis pupuk organik cair.Penelitian ini

bertujuan untuk memperoleh kombinasi jarak
tanam dengan dosis pupuk organik cair untuk

meningkatkan hasil tanaman hanjeli. Percobaan
dilaksanakan di Desa Pasir Biru, Kecamatan

Rancakalong, Kabupaten Sumedang pada bulan
Desember 2015 sampai dengan Mei 2016. Bibit

Hanjeli yang dipergunakan adalah Hanjeli Pulut

aksesi 37.Rancangan percobaan yang digunakan
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang

terdiri dari 9 perlakuan. Jarak tanam yang
dipergunakan adalah 50 x 50 cm, 75 x 50 cm, dan

100 x 50 cm. Dosis pupuk organik cair yang
digunakan adalah 15 dan 30 L/ha. Hasil

percobaan menunjukkan bahwa kombinasi jarak
tanam 50 cm x 50 cm + 30 L ha-1 pupuk organik

cair merupakan perlakuan yang dapat

menigkatkan komponen hasil dan hasil pada
tanaman hanjeli.

Kata kunci: Coix lacryma-jobi L. ∙ Pupuk organik 

cair ∙ Jarak tanam 

___________________________________________

Pendahuluan

Hanjeli adalah tanaman yang memiliki banyak
manfaat. Hampir semua bagian tanaman hanjeli

seperti biji, daun, batang, dan akar dapat
dimanfaatkan. Biji hanjeli dapat digunakan sebagai

bahan pangan, sebagai sumber karbohidrat
dengan nilai gizi cukup memadai sekitar 76,40 %

karbohidrat, 7,90 % lemak dan 14,10 % protein

(Nurmala dan Irwan, 2007), sehingga hanjeli bisa
dijadikan bahan pangan alternatif pengganti beras.

Kandungan nutrisi hanjeli yang cukup
tinggi saat ini masih belum dapat dimanfaatkan

secara optimal. Hal ini dikarenakan pengem-

Dikomunikasikan oleh Tati Nurmala

Wahyudin, A.1 ∙ Ruminta1 ∙ Y. Yuwariah1 ∙ M. Fauzi2

1Dosen Fakultas Pertanian,Universitas Padjadjaran
Jl.Raya Jatinangor Km .21 Jatinangor, Sumedang45363
2Alumni Program Studi Agroteknologi,Fakultas
Pertanian,Universitas Padjadjaran
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