
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang dan Masalah

Jagung manis merupakan tanaman yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Jagung manis banyak dikonsumsi masyarakat karena memiliki kandungan

karbohidrat, protein, vitamin serta kadar gula yang relatif tinggi tetapi kandungan

lemaknya rendah, sehingga baik bagi tubuh (Sirajuddin, 2010, dalam Silaban

et al., 2013). Selain bagian biji, bagian lain dari tanaman jagung manis memiliki

nilai ekonomis diantaranya batang dan daun muda untuk pakan ternak, batang dan

daun tua (setelah panen) untuk pupuk hijau /kompos, batang dan daun kering

sebagai bahan bakar pengganti kayu bakar, buah jagung muda untuk sayuran, dan

berbagai macam olahan makanan lainnya (Purwono dan Hartono, 2007).

Menurut data BPS dan Direktorat Jendral Tanaman Pangan, produktivitas jagung

manis di Indonesia tercatat sebesar 4,79 ton/ha.  Produktivitas tersebut masih jauh

dibawah potensi hasil jagung manis yang mampu mencapai 14-18 ton/ha. Salah

satu penyebab rendahnya produktivitas jagung manis yaitu pemberian pupuk yang

belum sesuai dengan kebutuhan tanaman serta jumlah hara yang tersedia di dalam

tanah belum memenuhi kebutuhan tanaman (Musfal, 2008).
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Lahan pertanian di Indonesia sebagian besar termasuk tanah Ultisol.  Tanah

Ultisol merupakan tanah yang tidak subur, tetapi apabila dilakukan pengelolaan

yang baik tanah ini dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang potensial

(Prasetyo dan Suriadikarta, 2006). Tanah Ultisol dapat diatasi dengan

pemupukan. Pemupukan dapat menambah unsur-unsur atau zat makanan yang

diperlukan tanah secara langsung atau tidak langsung. Pemupukan bertujuan

untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah sehingga tanaman dapat

tumbuh lebih cepat, subur dan sehat.  Roesmarkam & Yuwono (2002)

menyatakan bahwa pemupukan dimaksudkan untuk mengganti kehilangan unsur

hara pada media atau tanah dan merupakan salah satu usaha yang penting untuk

meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman.

Penggunaan pupuk anorganik memberikan dampak yang nyata yaitu dapat

menyediakan unsur hara yang banyak dan langsung diserap oleh tumbuhan dalam

waktu yang relatif singkat (Juliardi, 2009). Salah satu jenis pupuk anorganik yang

sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan tanaman, diantaranya adalah pupuk NPK.

NPK merupakan unsur hara essensial yang sangat dibutuhkan tanaman dalam

pertumbuhan vegetatif (Sutedjo, 2010). Namun, pada umumnya tanaman

hortikultura khususnya sayuran dapat tumbuh baik pada keadaan tanah yang

memiliki unsur hara yang cukup dan kandungan humus yang tinggi (Haryanto

et al., 2006).

Peningkatan kandungan humus dapat dilakukan melalui pemberian pupuk

organik. Pupuk organik mengandung bahan penting yang dapat menciptakan

kesuburan tanah baik fisik, kimia dan biologis. Pupuk organik berfungsi sebagai
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pemantap agregat tanah dan sebagai sumber hara penting tanah dan tanaman.

Pupuk organik merupakan larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik

yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan dan manusia yang kandungan

unsur haranya lebih dari satu unsur (Hadisuwito, 2007). Kombinasi pupuk bio-

slurry padat dan pupuk anorganik diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan

tanaman.

Pupuk bio-slurry merupakan produk dari hasil pengolahan biogas berbahan

campuran kotoran ternak dan air melalui proses tanpa oksigen (anaerobik) di

dalam ruang tertutup. Kandungan rata-rata nitrogen bio-slurry dalam bentuk cair

lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk padat. Kandungan fosfor dan kalium

pada bio-slurry padat cenderung lebih tinggi dibandingkan pada bio-slurry cair

tetapi kandungan nitrogen pada bio-slurry cair lebih tinggi dibandingkan pada

bio-slurry cair (Azzy, 2012).

Pupuk bio-slurry baik untuk menyuburkan lahan dan meningkatkan produksi

tanaman budidaya karena mengandung bahan organik yang cukup tinggi, selain

itu pupuk bio-slurry juga dapat meningkatkan populasi dan aktifitas mikro

organisme tanah. Pupuk bio-slurry atau ampas biogas bertekstur lengket dan

mempunyai kemampuan untuk mengikat air dengan baik. Tanah yang diberi

pupuk bio-slurry menjadi lebih gembur sehingga tanaman jagung manis lebih

mudah mengikat unsur hara dan air (Tim Biru, 2012). Pemanfaatan bio-slurry

merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat dalam mengatasi kelangkaan

dan naiknya harga pupuk.
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Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab

masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat kombinasi dosis terbaik antara pupuk bio-slurry padat dan

pupuk anorganik terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays

saccharata Sturt) Varietas Bonanza.

2. Apakah terdapat respon antara kombinasi dosis pupuk bio-slurry padat dan

pupuk anorganik terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays

saccharata Sturt) Varietas Bonanza.

1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kombinasi dosis terbaik antara pupuk bio-slurry padat dan pupuk

anorganik terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata

Sturt) Varietas Bonanza.

2. Mengetahui respon antara kombinasi dosis pupuk bio-slurry padat dan pupuk

anorganik terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata

Sturt) Varietas Bonanza.

1.3 Kerangka pemikiran

Pemberian pupuk bio-slurry berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan

tanaman. Bio-slurry berpengaruh positif bila diberikan ke dalam tanah. Di dalam

tanah, bio-slurry berperan dalam memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, yaitu

mampu menyuburkan lahan pertanian yang disebabkan meningkatnya kandungan

humus dalam tanah dan mampu menahan kapasitas air tanah (Tim Biru, 2012).
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Hal tersebut telah dibuktikan dari hasil-hasil penelitian bahwa pemberian pupuk

bio-slurry dalam tanah mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi pada

tanaman bawang merah (Gustriana, 2014), padi dan gandum (Tim Biru, 2012).

Selain pemberian bio-slurry, pemberian pupuk NPK berpengaruh terhadap

pertumbuhan tanaman. Unsur N berperan dalam pembentukan klorofil. Unsur P

berperan dalam proses transfer energi di dalam sel tanaman, serta meningkatkan

serapan N pada awal pertumbuhan. Unsur K berperan penting dalam translokasi

hasil fotosintesis dari daun ke organ tanaman (Agustina, 2004). Syakir (2012)

menjelaskan bahwa pemberian pupuk kimia mampu meningkatkan pertumbuhan

tanaman nilam, dan mampu meningkatkan bobot buah per tanaman pada tanaman

tomat (Nugroho, 2012).

Kombinasi pemberian pupuk bio-slurry dengan pupuk kimia memiliki pengaruh

penting terhadap pertumbuhan tanaman. Pupuk kimia berperan dalam

menyediakan unsur hara dalam tanah, sedangkan bio-slurry memiliki kemampuan

untuk memperbaiki fisik dan kimia tanah yaitu mampu menahan kapasitas air

dalam tanah, sehingga mempercepat proses penyerapan unsur hara dalam tanah.

Oleh karena itu, dengan adanya kombinasi pemberian pupuk bio-slurry dan NPK

dalam tanah, maka ketersediaan unsur hara dalam tanah dapat terserap dengan

optimal, sehingga pertumbuhan tanaman dapat meningkat secara optimal. Hal

tersebut telah dibuktikan oleh Gustriana (2014) yang menjelaskan bahwa

pemberian pupuk bio-slurry dengan penambahan pupuk kimia berpengaruh positif

terhadap bobot kering daun, jumlah umbi dan susut umbi pada tanaman bawang

merah.
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1.4 Hipotesis

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan hipotesis

sebagai berikut:

1. Terdapat kombinasi dosis terbaik antara pupuk bio-slurry padat dan pupuk

anorganik dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea

mays saccharata Sturt) Varietas Bonanza.

2. Terdapat respon antara kombinasi dosis pupuk bio-slurry padat dan pupuk

anorganik terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays saccharata

Sturt) Varietas Bonanza.


