
RINGKASAN 

ADI (A WA.RMAN SITORUS, Respon Pemberian Pupuk Daun Mtiltimicro dan 

Jarak Tanam Terhadap Perturnbuhan dan Produksi Tanaman Jagung Manis (Zt!a mays 

saccha '(Ila Sturt), di bawah bimbingan Drs. AZHAR!, MS sebagai Kerua Komisi 

Pembi1 nbing dan Ir. RA.:t-IMANIAH HARAHAP sebagai Anggota Komisi 

Pembirnbing. 

Penelitian ini dilaksar.akan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Medan Area, yang dilaksana1:an mulai awal bula.n Mei 2000 sampai a.wal bulan Juli 

2000. 

Tt�juan penelitian ini. adalah untuk mengetahui sampai sejauh man? respon 

rembe1iar1 pupuk daun multimicro dan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan 

produk5i tanamanjagung manis (Zea mays sacchcrata Sturt). 

Penelitian ini meng.stmakan mei:ode Ranc2.ngan Acak Kelornpok pola 

percobuan Faktorial dengan dua faktor yang diteliti yaitu konsentrasi pupuk :iaun 

Mu11in-icro (M) dan penga·�uran iarak t?nam (J). Faktor konsentrasi pupuk daun 

Multi tr icro terdiri dari em pat taraf yaitu Mc (rnnpa perr;berian pupuk daun 

Multiiricro), M1; M2 dan M3 (pembcrian pupuk Jaun Multimicro masing-rnasing 

dengan l�onsentrasi 1,0 cell air; 2,0 cell air dan 3,0 cell air). 

Faktor pengaturan jarn.k tana;n terdiri atas tiga taraf yaitu J1 (70 cm x 35 cm); 

Ji dan f 3 (pengaturan jarak tanam masiug-masing dengan jarak 70 cm x 40 cm dan 

70 cm : : 45 cm). 
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Variabel respon yang diamati adalah tinggi tanamar. (cm), jumlah daun 
I 

(helai) , diameter batang (mn) berat tongkol dengan klobot (g) dan bernt tongkol 

tanpa k lobot (g). 

Analisa hasil penelitian secant statistik menunj uklmn bahwa perlakuan 

konsen :rasi pupuk daun M:iltimicro menunjukkan pe11garuh yang tdak nyata 

terhadc.p parameter tinggi ta1arnan (cm), jum l ah daun (htlai) dan diameter batang 

namun menunjukkan pengaruh yang sangat nyata terhadap parnmeter berat tongkol 

dengan klobot (g) dan berat tongkol tanpa klobot (g). Per!ak11an !Jengaturan jarak 

tanam Jerpengaruh tidak nyata terhadap seluruh pacamci.er pengamatan yaitu tinggi 

tanaman (cm ), jumlah daun (helai), diamter batang (mm), berat tongkol dengan 

klobot :g) dan berat tongkol t1111pa klobot (g). 

f nteraksi antara perlakuan konsentrasi pupuk daun Multimicro dan pengaturan 

jarak tmam tidak menunjukkan pengaruh yang nyata te!"hadap selurnh parameter 

yang di amati. 
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