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ABSTRAK

RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS
(Zea mays Saccharata Sturt.) TERHADAP PENGARUH DOSIS DAN

WAKTU PEMUPUKAN PUPUK CAIR BIO-SLURRY

Oleh

VINA OKTAVIA

Jagung manis (Zea mays Saccharata Sturt.) merupakan tanaman hortikultura yang

memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

Konsumsi masyarakat yang tinggi akan jagung manis tidak diimbangi oleh hasil

yang tinggi.  Semakin langka dan tingginya harga pupuk anorganik saat ini,

menimbulkan masalah sendiri bagi petani.  Penggunaan pupuk cair bio-slurry

merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut.  Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui (1) dosis dan waktu pemupukan pupuk cair bio-slurry

yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung manis,

(2) keterkaitan antara waktu pemupukan yang tepat dengan dosis pupuk cair bio-

slurry dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Tanjung Laut, Desa Fajar Baru, Kecamatan

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Oktober 2016 sampai

Januari 2017.  Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak



Vina Oktavia

Kelompok (RAK) dengan rancangan perlakuan faktorial (4 x 2) dan diulang 3

kali.  Faktor pertama adalah dosis pupuk cair bio-slurry yang terdiri dari 4 taraf

yaitu 0, 25, 50, dan 75 l/ha.  Faktor kedua adalah waktu pemupukan yang terdiri

dari 2 taraf yaitu (2 dan 4 MST) dan (2, 4, dan 6 MST). Homogenitas ragam diuji

dengan Uji Bartlett, jika asumsi terpenuhi data dianalisis dengan sidik ragam

menggunakan Uji F. Perbedaan nilai tengah perlakuan akan diuji dengan Uji

Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa

(1) dosis pupuk cair bio-slurry 25 dan 75 l/ha berpengaruh terhadap panjang

tongkol, namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil, sedangkan

waktu pemupukan 2 dan 4 MST dapat meningkatkan pertumbuhan jagung manis

pada variabel bobot kering brangkasan, namun juga belum mampu meningkatkan

hasil jagung manis meliputi waktu munculnya bunga jantan, panjang tongkol,

diameter tongkol, bobot tongkol berkelobot per petak, bobot tongkol berkelobot

per hektar, dan tingkat kemanisan buah, (2) Waktu pemupukan yang tepat tidak

tergantung pada dosis pupuk cair bio-slurry yang diberikan dalam mempengaruhi

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis

Kata kunci: jagung manis, pupuk cair bio-slurry, waktu pemupukan
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung manis (Zea mays Saccharata Sturt.) merupakan tanaman hortikultura

yang cukup digemari oleh masyarakat karena rasanya yang manis.  Disamping

itu, jagung manis mempunyai peranan cukup besar dalam memenuhi kebutuhan

gizi masyarakat (Novira dkk., 2015). Selain bijinya, bagian lain seperti batang

dan daun muda dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, batang dan daun tua

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

bakar pengganti kayu bakar, buah jagung muda untuk sayuran, dan lain

sebagainya (Syofia dkk., 2014). Dengan demikian, jagung manis sangat

potensial untuk dikembangkan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS dan Direktorat Jendral Tanaman Pangan, produktivitas

rata-rata jagung manis di Indonesia dari tahun 2010-2015 tergolong rendah hanya

mencapai 4,81 ton/ha (BPS, 2016). Produktivitas tersebut jauh dibawah potensi

hasil jagung manis yang mampu mencapai 14-18 ton/ha. Salah satu penyebabnya

yaitu pemberian pupuk dan jumlah hara yang tersedia di dalam tanah belum

memenuhi kebutuhan tanaman (Musfal, 2008).  Menurut Marvelia dkk. (2006),

kandungan hara pada tanah semakin lama akan semakin berkurang karena sering

dimanfaatkan oleh tanaman yang hidup diatasnya, apabila keadaan ini terus
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dibiarkan maka tanaman akan kekurangan unsur hara sehingga pertumbuhan dan

produksi menjadi terganggu.

Lahan pertanian di Indonesia khususnya di Lampung umumnya memiliki jenis

tanah Ultisol (Pratama, 2015).  Tanah Ultisol merupakan jenis tanah dengan

tingkat kesuburan rendah.  Tanah Ultisol bersifat masam, telah mengalami

pelapukan intensif serta pencucian yang kuat, dan kelarutan Al nya tinggi.

Masalah utama dalam pendayagunaan tanah ini adalah hasil yang rendah dan

degradasi kesuburan tanah yang cepat. Namun demikian, tanah Ultisol dapat

digunakan untuk budidaya pertanian jika pengelolaan dilakukan dengan baik salah

satunya dengan pemupukan.  Tanpa pemupukan dan pengelolaan yang tepat,

tanaman yang tumbuh pada tanah Ultisol hasilnya sangat rendah (Wulandari,

2011).

Pemupukan merupakan suatu tindakan memberikan tambahan unsur hara yang

dibutuhkan oleh tanaman.  Kegiatan pemupukan penting untuk dilakukan supaya

kebutuhan tanaman akan unsur hara dapat terpenuhi sehingga tanaman dapat

tumbuh dan berkembang dengan baik. Pupuk yang digunakan dapat berupa

pupuk anorganik maupun pupuk organik.

Pupuk anorganik merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan meramu

bahan-bahan kimia anorganik berkadar hara tinggi (Pratama, 2015).  Pupuk

anorganik biasanya berupa pupuk Urea, KCl, SP-36 dan lain-lain.  Kelebihan

penggunaan pupuk anorganik yaitu memberikan dampak yang nyata dalam

menyediakan unsur hara makro seperti N, P, dan K serta efek yang diberikan

lebih cepat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Meskipun demikian,
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penggunaan pupuk anorganik memiliki beberapa kelemahan yaitu sangat sedikit

ataupun hampir tidak mengandung unsur hara mikro, apabila digunakan secara

terus menerus dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan tanah

menjadi cepat mengeras sehingga daya mengikat air berkurang (Endriani dkk.,

2015). Disamping itu, semakin langka dan mahalnya harga pupuk anorganik

membuat petani merasa kesulitan memenuhi kebutuhan unsur hara untuk

tanamannya. Untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman khususnya unsur

hara mikro serta mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk anorganik,

salah satu alternatif yang dapat digunakan yaitu pupuk organik.

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tanaman atau hewan dan

dapat berbentuk padat atau cair. Pupuk organik dapat sebagai alternatif dari

penggunaan pupuk anorganik, karena pupuk organik mengandung unsur hara

mikro dalam jumlah yang cukup serta mampu memperbaiki sifat fisik, kimia,

dan biologi tanah.  Pupuk organik dapat berupa bio-slurry yang merupakan hasil

pengolahan biogas berbahan campuran kotoran ternak dan air melalui proses

fermentasi tanpa oksigen (anaerobik) di dalam ruang tertutup.

Bio-slurry mengandung nutrisi makro dan mikro yang sangat penting untuk

pertumbuhan tanaman.  Nutrisi makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak

seperti Nitrogen (N), Phosphor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium

(Mg), dan Sulfur (S). Serta nutrisi mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah

sedikit seperti Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), dan Seng (Zn)

(Tim Biru, 2013). Kandungan rata-rata nitrogen bio-slurry dalam bentuk cair

lebih tinggi dibandingkan dalam bentuk padat.
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Namun, kandungan fosfor dan kalium pada bio-slurry padat cenderung lebih

tinggi dibandingkan pada bio-slurry cair (Azzy, 2012).

Pupuk bio-slurry dapat meningkatkan kesuburan tanah serta memberikan

pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, karena pupuk bio-

slurry dapat mendukung aktivitas perkembangan cacing dan mikroba tanah yang

bermanfaat bagi tanaman, menambah humus 10-12% sehingga tanah lebih

bernutrisi dan mampu menyimpan air serta menetralkan tanah yang asam dengan

baik (Tim Biru, 2013). Sehingga dengan penggunaan pupuk cair bio-slurry tanah

menjadi lebih gembur dan tanaman jagung manis lebih mudah menyerap unsur

hara dan air serta dapat dijadikan alternatif yang tepat untuk mengurangi dampak

negatif penggunaan pupuk anorganik.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Berapa dosis pupuk cair bio-slurry terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan

dan hasil tanaman jagung manis?

2. Kapan waktu pemupukan pupuk cair bio-slurry yang tepat untuk

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis?

3. Apakah waktu pemupukan yang tepat tergantung pada dosis pupuk cair bio-

slurry yang diberikan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman

jagung manis?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan

tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dosis pupuk cair bio-slurry terbaik untuk meningkatkan

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.

2. Mengetahui waktu pemupukan pupuk cair bio-slurry yang tepat untuk

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.

3. Mengetahui keterkaitan antara waktu pemupukan yang tepat dengan dosis

pupuk cair bio-slurry dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman

jagung manis.

1.4 Landasan Teori

Tingkat pertumbuhan dan hasil jagung manis dipengaruhi oleh beberapa faktor

salah satunya adalah pemupukan.  Pemupukan merupakan kegiatan penambahan

unsur hara kedalam tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Pada

umumnya, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berupa unsur hara makro

dan mikro.  Pada penelitian ini pupuk yang digunakan yaitu pupuk cair bio-slurry.

Pupuk bio-slurry merupakan hasil fermentasi anaerobik kotoran ternak yang

dicampur dengan air.  Unsur hara yang terkandung berupa unsur hara makro

seperti unsur Nitrogen (N), Phosphor (P), Kalium (K) dan unsur hara mikro

seperti Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu) (Tim Biru, 2013).

Pupuk bio-slurry berperan dalam menyuburkan lahan, menambah nutrisi serta

mengendalikan penyakit pada tanah, karena pupuk bio-slurry mengandung
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mikroba “Probiotik” antara lain (1) mikroba selulitik sebanyak 4,44 x 103 Coloni

Forming Unit (CFU)/g untuk pengomposan, (2) mikroba penambat Nitrogen

(Azotobacter sp.) sebanyak 12,5 x 103 CFU/g untuk menangkap dan menyediakan

Nitrogen, (3) mikroba pelarut Fosfat sebanyak 69,63 x 103 CFU/g untuk

melarutkan dan menyediakan Fosfor yang siap diserap dan (4) mikroba

Lactobacillus sp yang berperan dalam mengendalikan serangan penyakit tular

tanah.  Dengan demikian tanah menjadi lebih subur dan sehat sehingga hasil

tanaman lebih baik (Tim Biru, 2013). Menurut Novira dkk. (2015), menyatakan

bahwa pemberian pupuk organik dapat menstimulasi kegiatan jasad renik tanah

yang merombak bahan organik dan selanjutnya dapat mempengaruhi ketersediaan

unsur P.

Pupuk bio-slurry yang keberadaannya mudah didapat, diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan unsur hara khususnya unsur hara mikro bagi tanaman

jagung manis. Menurut hukum Liebieg menyatakan bahwa “Produktivitas yang

akan dicapai suatu tanaman tergantung pada kandungan unsur hara dengan jumlah

minimal”(Elisa, 2012). Untuk meningkatkan produktivitas tanaman jagung dapat

dilakukan penerapan teknologi bercocok tanam yang baik dengan pemupukan

yang berimbang untuk memenuhi unsur hara tanaman.  Hal ini dilakukan karena

tanaman jagung manis tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila unsur

hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya tidak cukup tersedia (Suntoro dan

Astuti, 2014).

Berdasarkan penelitian Syofia dkk. (2014), menunjukkan bahwa pemberian pupuk

organik cair Santamicro berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman
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jagung manis.  Pemberian pupuk organik cair Santamicro dengan konsentrasi 3

ml/liter air memberikan hasil tertinggi pada panjang tongkol, diameter tongkol,

berat tongkol per tanaman, dan berat tongkol per plot. Terdapat hubungan linier

positif antara pupuk organik cair Santamicro dengan panjang tongkol, diameter

tongkol, berat tongkol per tanaman, dan berat tongkol per plot. Semakin banyak

konsentrasi pupuk Santamicro yang diberikan, maka hasil tanaman jagung manis

mengalami peningkatan.  Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Polii dan Tumbelaka (2012) yang menunjukkan bahwa pupuk organik cair

Super Aci dosis 4 cc/liter air dan pupuk anorganik N, P, dan K dosis rekomendasi

memberikan pengaruh terhadap panjang dan bobot tongkol jagung manis

tertinggi. Selain itu, penelitian Lahay (2015) juga menunjukkan bahwa perlakuan

pupuk organik cair marolis 25 l/ha dan pupuk kompos jerami padi 10 ton/ha

memberikan pengaruh terbaik pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis

meliputi tinggi tanaman umur 2 dan 4 MST, jumlah daun umur 4 dan 6 MST,

jumlah baris, panjang tongkol dan produksi per petak dibandingkan dengan

perlakuan lainnya.

Waktu pemupukan yang tepat mempengaruhi hasil tanaman jagung manis.

Bertambahnya umur tanaman jagung manis maka kebutuhan terhadap unsur hara

juga bertambah banyak tetapi tidak dapat lagi dipenuhi oleh media tempat

tumbuhnya, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman (Suntoro dan

Astuti, 2014). Untuk berhasilnya usaha pemupukan perlu diperhatikan mengenai

dosis, cara, dan waktu pemupukan sehingga pemupukan menjadi efektif (Lingga,

(1992) dalam Suntoro dan Astuti, (2014)). Berdasarkan penelitian Purwanti dkk.
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(2014) manunjukkan bahwa saat pemberian POC urin kambing 2 minggu setelah

tanam memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tinggi

tanaman, bobot segar tanaman, bobot segar daun, dan berbeda nyata terhadap

jumlah daun, luas daun terluas, bobot kering tanaman, bobot kering daun.

Menurut Parawansa dan Hamka (2014), interval waktu pemberian pupuk organik

cair urin sapi dianjurkan yaitu 7-10 hari sekali.

1.5 Kerangka Pemikiran

Jagung manis merupakan komoditas yang sangat digemari oleh masyarakat karena

manis dan sedikit mengandung karbohidrat.  Namun demikian, konsumsi

masyarakat yang tinggi akan jagung manis tidak diimbangi oleh hasil yang tinggi.

Hasil jagung manis yang rendah salah satunya disebabkan oleh pemupukan yang

belum sesuai dengan kebutuhan tanaman.  Pemupukan merupakan penambahan

unsur hara kedalam tanah untuk menunjang kebutuhan tanaman.  Pupuk yang

diberikan dapat berupa pupuk anorganik dan pupuk organik.

Petani umumnya menggunakan pupuk anorganik yang hanya mengandung unsur

hara makro N, P, dan K dibandingkan pupuk organik yang memiliki kandungan

unsur hara lebih lengkap (makro dan mikro). Petani kurang menyadari bahwa

pupuk anorganik yang digunakan berlebihan akan memberikan dampak negatif

salah satunya menimbulkan residu di dalam tanah sehingga menurunkan kualitas

kesuburan tanah.  Selain itu, pupuk anorganik sulit diperoleh dan diakses.  Oleh

sebab itu, pemberian pupuk organik diperlukan untuk mengurangi residu

peggunaan pupuk anorganik dan melengkapi unsur hara khususnya unsur hara

mikro.  Pupuk organik yang diberikan dapat berupa pupuk cair bio-slurry.
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Pupuk cair bio-sulrry mengandung unsur hara yang lengkap seperti unsur hara

makro N, P, K, Ca, Mg, S dan unsur hara mikro seperti Fe, Mn, Cu, Zn. Selain

mengandung unsur hara, pupuk cair bio-slurry mengandung mikroba probiotik

seperti mikroba selulitik, mikroba pelarut fosfat dan penambat N, serta mikroba

yang berperan mengendalikan penyakit tular tanah. Keberadaan mikroba tersebut

diharapkan membantu dalam proses pengomposan humus dalam tanah sehingga

kesuburan tanah akan meningkat dan lahan pertanian menjadi lebih sehat.  Hal ini

akan berdampak terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas panenan.

Selain dengan pemenuhan unsur hara melalui pemupukan organik, waktu

pemupukan yang sesuai dengan siklus hidup tanaman juga sangat menentukan.

Aplikasi pemupukan yang tepat baik dosis maupun waktu pemupukan diharapkan

mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan maka disusun hipotesis

sebagai berikut:

1. Dosis pupuk cair bio-slurry 25 l/ha dapat meningkatkan pertumbuhan dan

hasil tanaman jagung manis.

2. Waktu pemupukan pupuk cair bio-slurry 2 dan 4 MST dapat meningkatkan

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.

3. Waktu pemupukan tergantung pada dosis pupuk cair bio-slurry dalam

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis.



10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Botani, Klasifikasi, dan Syarat Tumbuh Tanaman Jagung

Jagung manis (Zea mays Saccharata Sturt.) termasuk tanaman semusim dari jenis

graminae yang memiliki batang tunggal dan monoceous.  Siklus hidup tanaman

ini terdiri dari fase vegetatif dan generatif.  Secara lengkap jagung dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisio : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Sub Divisio : Angiospermae (berbiji tertutup)

Classis : Monocotyledone (berkeping satu)

Ordo : Graminae (rumput-rumputan)

Familia : Graminaceae

Genus : Zea

Species : Zea mays Saccharata

(Pratama, 2015).

Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar yaitu akar seminal, akar

adventif, dan akar kait atau penyangga.  Akar seminal adalah akar yang

berkembang dari radikula dan embrio.  Pertumbuhan akar seminal akan melambat

setelah plumula muncul ke permukaan tanah dan pertumbuhan akar seminal akan
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berhenti pada fase V3.  Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari

buku di ujung mesokotil, kemudian set akar adventif berkembang dari tiap buku

secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di bawah

permukaan tanah.  Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar

seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung.  Akar adventif

berperan dalam pengambilan air dan hara.  Bobot total akar jagung terdiri atas

52% akar adventif seminal dan 48% akar nodal.  Akar kait atau penyangga adalah

akar adventif yang muncul pada dua atau tiga buku di atas permukaan tanah.

Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan

mengatasi rebah batang.  Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air.

Perkembangan akar jagung (kedalaman dan penyebarannya) bergantung pada

varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah, dan

pemupukan (Subekti dkk., 2008).

Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris,

dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas.  Pada buku ruas terdapat tunas yang

berkembang menjadi tongkol.  Dua tunas teratas berkembang menjadi tongkol

yang produktif.  Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu kulit

(epidermis), jaringan pembuluh (bundles vaskuler), dan pusat batang (pith).

Bundles vaskuler tertata dalam lingkaran konsentris dengan kepadatan bundles

yang tinggi, dan lingkaran-lingkaran menuju perikarp dekat epidermis.

Kepadatan bundles berkurang begitu mendekati pusat batang.  Konsentrasi

bundles vaskuler yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tahan

rebah (Subekti dkk., 2008).
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Daun jagung terdiri atas helaian daun, ligula, dan pelepah daun yang erat melekat

pada batang.  Daun jagung mulai terbuka setelah koleoptil muncul diatas

permukaan tanah.  Jumlah daun sama dengan jumlah buku batang.  Jumlah daun

umumya berkisar antara 10-18 helai, rata-rata munculnya daun yang terbuka

sempurna adalah 3-4 hari setiap daun.  Lebar helai daun dikategorikan mulai dari

sangat sempit (< 5 cm), sempit (5,1-7 cm), sedang (7,1-9 cm), lebar (9,1-11 cm),

hingga sangat lebar (>11 cm).  Bentuk ujung daun jagung berbeda, yaitu runcing,

runcing agak bulat, bulat, bulat agak tumpul, dan tumpul. Berdasarkan letak

posisi daun (sudut daun) terdapat dua tipe daun jagung, yaitu tegak (erect) dan

menggantung (pendant).  Daun erect biasanya memiliki sudut antara kecil sampai

sedang, pola helai daun bisa lurus atau bengkok.  Daun pendant umumnya

memiliki sudut yang lebar dan pola daun bervariasi dari lurus sampai sangat

bengkok.  Jagung dengan tipe daun erect memiliki kanopi kecil sehingga dapat

ditanam dengan populasi yang tinggi.  Kepadatan tanaman yang tinggi diharapkan

dapat memberikan hasil yang tinggi pula (Subekti dkk., 2008).

Jagung disebut juga tanaman berumah satu (monocious) karena bunga jantan dan

betinanya terdapat dalam satu tanaman.  Bunga betina, tongkol, muncul dari

axillary apices tajuk.  Bunga jantan (tassel) berkembang dari titik tumbuh apikal

di ujung tanaman.  Pada tahap awal, kedua bunga memiliki primordia bunga

biseksual.  Selama proses perkembangan, primordia stamen pada axillary bunga

tidak berkembang dan menjadi bunga betina.  Demikian pula halnya primordia

ginaecium pada apikal bunga, tidak berkembang dan menjadi bunga jantan.

Serbuk sari (pollen) adalah trinukleat. Pollen memiliki sel vegetatif, dua gamet

jantan dan mengandung butiran-butiran pati.
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Dinding tebalnya terbentuk dari dua lapisan, exine dan intin, dan cukup keras.

Karena adanya perbedaan perkembangan bunga pada spikelet jantan yang terletak

di atas dan bawah dan ketidaksinkronan matangnya spike, maka pollen pecah

secara kontinu dari tiap tassel dalam tempo seminggu atau lebih.  Rambut jagung

(silk) adalah pemanjangan dari saluran stylar ovary yang matang pada tongkol.

Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30,5 cm atau lebih sehingga

keluar dari ujung kelobot.  Panjang rambut jagung bergantung pada panjang

tongkol dan kelobot (Subekti dkk., 2008).

Tanaman jagung adalah protandri, dimana pada sebagian besar varietas, bunga

jantannya muncul (anthesis) 1-3 hari sebelum rambut bunga betina muncul

(silking). Serbuk sari (pollen) terlepas mulai dari spikelet yang terletak pada spike

yang di tengah, 2-3 cm dari ujung malai (tassel), kemudian turun ke bawah. Satu

bulir anther melepas 15-30 juta serbuk sari. Serbuk sari sangat ringan dan jatuh

karena gravitasi atau tertiup angin sehingga terjadi penyerbukan silang.

Penyerbukan pada jagung terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel

pada rambut tongkol. Hampir 95% dari persarian tersebut berasal dari serbuk sari

tanaman lain, dan hanya 5% yang berasal dari serbuk sari tanaman sendiri.

Oleh karena itu, tanaman jagung disebut tanaman bersari silang (cross pollinated

crop), dimana sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain (Subekti

dkk., 2008).

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. Tongkol

jagung diselimuti oleh daun kelobot. Tongkol jagung yang terletak pada bagian

atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang terletak
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pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlahnya

selalu genap. Biji jagung disebut kariopsis, dinding ovari atau perikarp menyatu

dengan kulit biji atau testa, membentuk dinding buah (Subekti dkk., 2008). Pada

jagung manis, biji pada saat masak keriput dan transparan. Biji yang belum

masak mengandung kadar gula (water-soluble polysccharride, WSP) lebih tinggi

daripada pati.  Kandungan gula jagung manis 4-8 kali lebih tinggi dibanding

jagung normal pada umur 18-21 hari setelah penyerbukan. Sifat ini ditentukan

oleh gen sugary (su) yang resesif (Tracy, 1994).

Tanaman jagung akan tumbuh baik pada tanah yang gembur dan kaya akan humus

dengan tingkat derajat keasaman (pH) tanah antara 5,5 - 7,5, dengan kedalaman

air tanah 50 - 200 cm dari permukaan tanah dan kedalaman efektif tanah mencapai

20 - 60 cm dari permukaan tanah (Nurhidayah, 2015).  Tanaman jagung dapat

tumbuh pada berbagai jenis tanah.  Tanah yang dikehendaki oleh jagung yaitu

jenis tanah lempung berdebu.  Jenis tanah liat masih dapat ditanami jagung, tetapi

dengan pengerjaan tanah yang lebih sering selama pertumbuhannya, sehingga

aerasi tanah berlangsung baik.  Air tanah yang berlebihan dibuang melalui saluran

pengairan diantara tanaman jagung (Dongoran, 2009).

Menurut Octavianus dkk. (2010), jagung manis baik ditanam akhir musim hujan

atau menjelang musim kemarau, curah hujan ideal yang dibutuhkan yaitu 85-200

mm/bulan dan harus merata, pada fase pembungaan dan pengisian biji perlu

mendapatkan cukup air. Suhu optimum yang dikehendaki 23-30ºC. Temperatur

rendah akan menghambat pertumbuhan tanaman, sedangkan temperatur tinggi

akan mengakibatkan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan sehingga akan
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menurunkan produksi.  Pada dasarnya tanaman jagung memerlukan penyinaran

yang tinggi. Semakin tinggi intensitas penyinaran, maka proses fotosintesis akan

semakin meningkat, sehingga akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan

produksi.

2.2 Fase Pertumbuhan Tanaman Jagung

Secara umum jagung mempunyai pola pertumbuhan yang sama, namun interval

waktu antar tahap pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat

berbeda. Pertumbuhan jagung dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap yaitu (1)

fase perkecambahan, saat proses imbibisi air yang ditandai dengan pembengkakan

biji sampai dengan sebelum munculnya daun pertama; (2) fase pertumbuhan

vegetatif, yaitu fase mulai munculnya daun pertama yang terbuka sempurna

sampai tasseling dan sebelum keluarnya bunga betina (silking), fase ini

diidentifikasi dengan jumlah daun yang terbentuk; dan (3) fase reproduktif, yaitu

fase pertumbuhan setelah silking sampai masak fisiologis (Subekti dkk., 2008).

2.2.1 Fase perkecambahan

Perkecambahan benih jagung terjadi ketika radikula muncul dari kulit biji. Benih

jagung akan berkecambah jika kadar air benih pada saat di dalam tanah

meningkat >30% (McWilliams dkk., 1999). Proses perkecambahan benih jagung,

mula-mula benih menyerap air melalui proses imbibisi dan benih membengkak

yang diikuti oleh kenaikan aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi. Perubahan

awal sebagian besar adalah katabolisme pati, lemak, dan protein yang tersimpan



16

dihidrolisis menjadi zat-zat yang mobil, gula, asam-asam lemak, dan asam amino

yang dapat diangkut ke bagian embrio yang tumbuh aktif.

Pada awal perkecambahan, koleoriza memanjang menembus perikarp, kemudian

radikel menembus koleoriza. Setelah radikel muncul, kemudian empat akar

seminal lateral juga muncul. Pada waktu yang sama atau sesaat kemudian

plumula tertutupi oleh koleoptil.  Koleoptil terdorong ke atas oleh pemanjangan

mesokotil, yang mendorong koleoptil ke permukaan tanah. Mesokotil berperan

penting dalam pemunculan kecambah ke atas tanah. Ketika ujung koleoptil

muncul ke luar permukaan tanah, pemanjangan mesokotil terhenti dan plumula

muncul dari koleoptil dan menembus permukaan tanah. Benih jagung umumnya

ditanam pada kedalaman 5-8 cm. Bila kelembaban tepat, pemunculan kecambah

seragam dalam 4-5 hari setelah tanam. Semakin dalam lubang tanam semakin

lama pemunculan kecambah ke atas permukaan tanah. Pada kondisi lingkungan

yang lembab, tahap pemunculan berlangsung 4-5 hari setelah tanam, namun pada

kondisi yang dingin atau kering, pemunculan tanaman dapat berlangsung hingga

dua minggu setelah tanam atau lebih (Subekti dkk., 2008).

2.2.2 Fase vegetatif

Pada fase vegetatif, tanaman jagung mengalami fase berikut ini:

a. Fase V3-V5 (jumlah daun yang terbuka sempurna 3-5), fase ini berlangsung

pada saat tanaman berumur antara 10-18 hari setelah berkecambah. Pada fase

ini akar seminal sudah mulai berhenti tumbuh, akar nodul sudah mulai aktif,

dan titik tumbuh di bawah permukaan tanah. Suhu tanah sangat

mempengaruhi titik tumbuh. Suhu rendah akan memperlambat keluar daun,
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meningkatkan jumlah daun, dan menunda terbentuknya bunga jantan

(McWilliams dkk., 1999).

b. Fase V6-V10 (jumlah daun terbuka sempurna 6-10), fase ini berlangsung pada

saat tanaman berumur antara 18 -35 hari setelah berkecambah.  Titik tumbuh

sudah di atas permukaan tanah, perkembangan akar dan penyebarannya di

tanah sangat cepat, dan pemanjangan batang meningkat dengan cepat. Pada

fase ini bakal bunga jantan (tassel) dan perkembangan tongkol dimulai

(Lee, 2007).  Tanaman mulai menyerap hara dalam jumlah yang lebih banyak,

karena itu pemupukan pada fase ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan

hara bagi tanaman (McWilliams dkk., 1999).

c. Fase V11- Vn (jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai daun terakhir 15-

18), fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 33-50 hari setelah

berkecambah. Tanaman tumbuh dengan cepat dan akumulasi bahan kering

meningkat dengan cepat pula.  Kebutuhan hara dan air relatif sangat tinggi

untuk mendukung laju pertumbuhan tanaman. Tanaman sangat sensitif

terhadap cekaman kekeringan dan kekurangan hara. Pada fase ini, kekeringan

dan kekurangan hara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan

perkembangan tongkol, dan bahkan akan menurunkan jumlah biji dalam satu

tongkol karena mengecilnya tongkol, yang akibatnya menurunkan hasil

(McWilliams dkk., 1999 dan Lee, 2007). Kekeringan pada fase ini juga akan

memperlambat munculnya bunga betina (silking).

d. Fase Tasseling (berbunga jantan), fase tasseling biasanya berkisar antara 45-

52 hari, ditandai oleh adanya cabang terakhir dari bunga jantan sebelum
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kemunculan bunga betina (silk/rambut tongkol). Tahap VT dimulai 2-3 hari

sebelum rambut tongkol muncul, di mana pada periode ini tinggi tanaman

hampir mencapai maksimum dan mulai menyebarkan serbuk sari (pollen).

Pada fase ini dihasilkan biomas maksimum dari bagian vegetatif tanaman,

yaitu sekitar 50% dari total bobot kering tanaman, penyerapan N, P, dan K

oleh tanaman masing-masing 60-70%, 50%, dan 80-90%

(Subekti dkk., 2008).

2.2.3 Fase reproduktif

Pada fase reproduktif, tanaman jagung mengalami berbagai fase berikut:

a. Fase R1 (silking), tahap silking diawali oleh munculnya rambut dari dalam

tongkol yang terbungkus kelobot, biasanya mulai 2-3 hari setelah tasseling.

Penyerbukan (polinasi) terjadi ketika serbuk sari yang dilepas oleh bunga

jantan jatuh menyentuh permukaan rambut tongkol yang masih segar. Serbuk

sari tersebut membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk mencapai sel telur

(ovule), di mana pembuahan (fertilization) akan berlangsung membentuk

bakal biji. Rambut tongkol muncul dan siap diserbuki selama 2-3 hari.

Rambut tongkol tumbuh memanjang 2,5-3,8 cm/hari dan akan terus

memanjang hingga diserbuki.

Bakal biji hasil pembuahan tumbuh dalam suatu struktur tongkol dengan

dilindungi oleh tiga bagian penting biji, yaitu glume, lemma, dan palea, serta

memiliki warna putih pada bagian luar biji. Bagian dalam biji berwarna

bening dan mengandung sangat sedikit cairan. Pada tahap ini, apabila biji

dibelah dengan menggunakan silet, belum terlihat struktur embrio di
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dalamnya. Serapan N dan P sangat cepat, dan K hampir komplit (Lee, 2007).

b. Fase R2 (blister), fase R2 muncul sekitar 10-14 hari seletelah silking, rambut

tongkol sudah kering dan berwarna gelap.  Ukuran tongkol, kelobot, dan

janggel hampir sempurna, biji sudah mulai nampak dan berwarna putih

melepuh, pati mulai diakumulasi ke endosperm, kadar air biji sekitar 85%,

dan akan menurun terus sampai panen (Subekti dkk., 2008).

c. Fase R3 (masak susu), fase ini terbentuk 18 -22 hari setelah silking.

Pengisian biji semula dalam bentuk cairan bening, berubah seperti susu.

Akumulasi pati pada setiap biji sangat cepat, warna biji sudah mulai terlihat

(bergantung pada warna biji setiap varietas), dan bagian sel pada endosperm

sudah terbentuk lengkap. Kekeringan pada fase R1-R3 menurunkan ukuran

dan jumlah biji yang terbentuk. Kadar air biji dapat mencapai 80%

(Subekti dkk., 2008).

d. Fase R4 (dough), fase R4 mulai terjadi 24-28 hari setelah silking. Bagian

dalam biji seperti pasta (belum mengeras). Separuh dari akumulasi bahan

kering biji sudah terbentuk, dan kadar air biji menurun menjadi sekitar 70%.

Cekaman kekeringan pada fase ini berpengaruh terhadap bobot biji

(Subekti dkk., 2008).

e. Fase R5 (pengerasan biji), fase R5 akan terbentuk 35-42 hari setelah silking.

Seluruh biji sudah terbentuk sempurna, embrio sudah masak, dan akumulasi

bahan kering biji akan segera terhenti.  Kadar air biji 55% (Subekti dkk.,

2008).
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f. Fase R6 (masak fisiologis), tanaman jagung memasuki tahap masak fisiologis

55-65 hari setelah silking. Pada tahap ini, biji-biji pada tongkol telah

mencapai bobot kering maksimum. Lapisan pati yang keras pada biji telah

berkembang dengan sempurna dan telah terbentuk pula lapisan absisi

berwarna coklat atau kehitaman. Pembentukan lapisan hitam (black layer)

berlangsung secara bertahap, dimulai dari biji pada bagian pangkal tongkol

menuju ke bagian ujung tongkol. Pada varietas hibrida, tanaman yang

mempunyai sifat tetap hijau (stay-green) yang tinggi, kelobot dan daun bagian

atas masih berwarna hijau meskipun telah memasuki tahap masak fisiologis.

Pada tahap ini kadar air biji berkisar 30-35% dengan total bobot kering dan

penyerapan NPK oleh tanaman mencapai masing-masing 100%

(Subekti dkk., 2008).

2.3 Kebutuhan Pupuk Pada Tanaman Jagung

Pupuk merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih unsur hara bagi

tanaman. Bahan tersebut berupa mineral atau organik, dihasilkan oleh kegiatan

alam atau diolah oleh manusia di pabrik.  Tidak lengkapnya unsur hara dapat

mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan tanaman dan produktivitasnya.

Ketidaklengkapan salah satu atau beberapa zat hara tanaman dapat diperbaiki

dengan cara menambahkan pupuk tertentu pada tanahnya (Pratama, 2015). Pupuk

yang diberikan dapat berupa pupuk tunggal ataupun pupuk majemuk.  Pupuk

tunggal merupakan pupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara,

sedangkan pupuk majemuk merupakan pupuk yang mengandung lebih dari satu

unsur hara.
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Kebutuhan pupuk setiap jenis tanaman berbeda-beda. Pupuk yang diberikan

biasanya didasarkan pada kebutuhan tanaman dan ketersediaan unsur hara di

dalam tanah. Dosis pupuk yang dibutuhkan sangat tergantung oleh kesuburan

tanah dan diberikan secara bertahap. Tanaman jagung manis membutuhkan unsur

N lebih banyak yaitu 150-300 kg N/ha dibandingkan dengan tanaman jagung biasa

yang hanya membutuhkan unsur N sebanyak 70 kg N/ha. Menurut Martajaya

dkk. (2010), anjuran dosis pupuk untuk tanaman jagung manis yaitu 300 kg/ha

Urea, 100 kg/ha SP-36, dan 50 kg/ha KCl. Pupuk tersebut diaplikasikan dengan

cara ditugal sedalam 5 cm dengan jarak 10 cm dari batang tanaman dan ditutup

dengan tanah (Fachrista dan Isuukindarsyah, 2012). Anjuran dosis pupuk dan

waktu pemupukan pada tanaman jagung manis ditunjukkan pada Tabel 1.

Waktu Pemupukan Urea (kg/ha) SP-36 (kg/ha) KCl (kg/ha)

0 HST 100 100 50

21 HST 100 - -

35 HST 100 - -

Ket: HST = Hari Setelah Tanam
(Martajaya dkk., 2010).

2.4 Pemupukan

Pemupukan merupakan suatu tindakan pemberian unsur hara pada tanaman, baik

pada tempat tumbuh atau pada bagian tanaman dengan tujuan untuk mendapatkan

pertumbuhan yang normal dan subur sehingga mampu memberikan pertumbuhan

dan produksi yang baik (Charta dkk., 2013).  Pupuk yang ditambahkan dapat

berupa pupuk anorganik maupun pupuk organik.
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Pada umumnya, pemupukan bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki

kesuburan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat, subur dan sehat

(Marvelia dkk., 2006).

2.4.1 Pupuk anorganik

Pupuk anorganik merupakan pupuk sintetis yang diproduksi oleh pabrik. Pupuk

ini berbahan dasar dari mineral dan udara. Bahan dasar pupuk nitrogen adalah

nitogen dari udara, sedangkan pupuk P, K, Ca, Mg dari tambang. Pupuk

anorganik bisa dibedakan menjadi pupuk kimia tunggal dan pupuk kimia

majemuk.  Pupuk kimia tunggal adalah pupuk kimia yang hanya mengandung satu

jenis unsur hara, misalnya pupuk Urea yang hanya mengandung unsur N, dan

pupuk SP-36 yang hanya mengandung unsur hara P.  Sedangkan pupuk kimia

majemuk yaitu pupuk yang mengandung lebih dari satu jenis unsur hara, misalnya

N + P, N + K, N + P + K, dan sebagainya (Besari, 2015).

Menurut Fahmi dkk., (2010), Nitrogen (N) dan Fosfor (P) merupakan unsur hara

yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar.  Nitrogen

merupakan anasir penting dalam pembentukan klorofil, protoplasma, protein, dan

asam-asam nukleat. Nitrogen (N) berguna bagi tanaman untuk memacu

pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada fase vegetatif (Hidayati dan

Armaini, 2015). Nitrogen pada umumnya diserap tanaman dalam bentuk NH4+

atau NO3-, yang dipengaruhi oleh sifat tanah, jenis tanaman dan tahapan dalam

pertumbuhan tanaman.  Nitrogen adalah unsur yang mobil, mudah sekali tercuci

dan mudah menguap, sehingga tanaman seringkali mengalami defisiensi. Unsur P

berperan penting dalam proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyediaan
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energi kimia yang dibutuhkan pada hampir semua kegiatan metabolisme tanaman.

Sehingga tersedianya unsur P ini dapat mempercpat pembungaan dan pemasakan

buah dan biji (Karnilawati dkk., 2013).  Sedangkan unsur K berperan penting

dalam proses pembentukan gula dan pati, translokasi gula, aktifitas enzim dan

pergerakan stomata.

Peningkatan bobot dan kandungan gula pada tongkol dapat dilakukan dengan cara

mengefisienkan proses fotosintesis pada tanaman dan meningkatkan translokasi

fotosintat ke bagian tongkol (Haris S1 dan Krestiani, 2010). Pada umumnya

pupuk anorganik memiliki kandungan unsur hara yang tinggi, memberikan efek

yang lebih cepat, mudah dalam penentuan dosis serta praktis dalam pemakaian.

Namun, penggunaan pupuk kimia berkonsentrasi tinggi dan dengan dosis yang

tinggi dalam kurun waktu yang panjang menyebabkan ketimpangan hara lainnya

dan menyebabkan merosotnya kandungan bahan organik tanah (Hartoyo, 2008).

2.4.2 Pupuk organik

Pupuk organik merupakan salah satu pupuk yang digunakan untuk meningkatkan

kesuburan dan bahan organik tanah. Limbah cair biogas merupakan salah satu

jenis bahan organik yang dapat diaplikasikan sebagai pupuk organik cair pada

tanaman jagung manis. Limbah cair biogas merupakan produk akhir dari

pengolahan kotoran ternak untuk energi biogas.  Pemberian pupuk limbah cair

biogas juga perlu dilengkapi dengan pupuk anorganik, karena pemberian pupuk

organik saja dalam jangka pendek belum mampu memenuhi kebutuhan hara

tanaman. Pupuk organik perlu mengalami proses dekomposisi terlebih dahulu

agar bisa diserap oleh tanaman.
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Pupuk organik mempunyai manfaat antara lain mampu menyediakan unsur hara

makro dan mikro, meningkatkan aerasi tanah, memperbaiki drainase tanah,

meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, memperbaiki struktur tanah,

meningkatkan KTK tanah, meningkatkan aktifitas mikroorganisme tanah serta

pada tanah masam dapat membantu meningkatkan pH tanah.  Keadaan tersebut

dapat menjadikan pupuk anorganik seperti Urea, TSP/Sp-36 dan KCl yang

diberikan menjadi lebih efisien karena lebih mudah diserap oleh tanaman jagung

manis (Novira dkk., 2015).

2.5 Bio-Slurry Cair

Pupuk bio-slurry merupakan produk hasil pengolahan biogas berbahan campuran

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

dalam ruang tertutup. Selama proses fermentasi, 30-40% zat organik pada

kotoran ternak diubah menjadi biogas (yaitu metana dan karbon dioksida). Bio-

slurry mengandung nutrisi makro dan mikro yang sangat penting untuk

pertumbuhan tanaman.  Nutrisi makro yang dibutuhkan dalam jumlah banyak

seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg),

Sulfur (S) serta nutrisi mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah sedikit seperti

Besi (Fe), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Seng (Zn).

Pupuk bio-slurry juga mengandung asam amino, vitamin B, macam-macam

enzim hidrolase, asam organik, hormon tanaman, antibiotik dan asam humat.

Produk-produk yang terdapat didalam bio-slurry yang bermanfaat bagi

pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah vitamin B, asam organik,

hormon pertumbuhan, dan asam humat (Tim Biru, 2013).
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Selain kaya bahan organik bernutrisi lengkap, bio-slurry juga mengandung

mikroba probiotik yang membantu menyuburkan lahan, menambah nutrisi dan

mengendalikan penyakit pada tanah. Dengan demikian, tanah menjadi lebih

subur dan sehat, struktur tanah menjadi lebih remah, mudah mengikat nutrisi dan

air sehingga produktivitas tanaman lebih baik.

Mikroba yang terkandung didalam bio-slurry antara lain: (1) Mikroba selulitik

yang bermanfaat untuk pengomposan, (2) Mikroba penambat nitrogen yang

bermanfaat untuk menangkap dan menyediakan nitrogen, (3) Mikroba pelarut

Fosfat yang bermanfaat untuk melarutkan dan menyediakan Fosfor yang siap

diserap dan (4) Mikroba Lactobacillus sp. yang bermanfaat untuk mengendalikan

serangan penyakit tular tanah (Tim Biru, 2013). Berdasarkan hasil analisa,

kandungan rata-rata nitrogen bio-slurry dalam bentuk cair lebih tinggi

dibandingan dalam bentuk padat, sedangkan perbandingan antar nutrisi

menunjukkan kandungan nitrogen cenderung lebih tinggi dibandingan fosfor dan

kalium kecuali pada bio-slurry babi dalam bentuk padatan.
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Tabel 2. Kandungan nutrisi dalam pupuk bio-slurry cair

Jenis analisa Satuan Pupuk bio-slurry cair

C-Organik % 0,11-0,46

C/N 0,14-6,00

pH 7,5-8,4

N % 0,03 – 1,47

P2 O5 % 0,02 – 0,035

K2 O % 0,07 – 0,58

Ca Ppm 1.402,26

Mg Ppm 1.544,41

S % 0,50

Fe Ppm <0,01

Mn Ppm 132,50 - 714,25

Cu Ppm 4,5 - 36,23

Zn Ppm 3,54

Co Ppm 7,75

Mo Ppm 29,69 - 40,25

B Ppm 56,25 - 203,25

(Tim Biru, 2013).
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III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dusun Tanjung Laut, Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati

Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari

bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan yaitu benih jagung manis varietas Sweet Boy, pupuk bio-

slurry cair, pupuk anorganik yang meliputi Urea 300 kg/ha, Pupuk SP-36 100

kg/ha, dan pupuk KCl 50 kg/ha.

Sedangkan alat yang digunakan yaitu cangkul, timbangan, meteran, gembor,

ember, gelas ukur, alat saring, jangka sorong, sprayer, kertas label, kamera, hand

refractometer, dan alat tulis.

3.3 Metode Penelitian

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK)

dengan rancangan perlakuan faktorial (4 x 2 ) dan diulang sebanyak 3 kali. Faktor

pertama adalah dosis pupuk cair bio-slurry yang terdiri dari 4 taraf yaitu 0, 25, 50,

dan 75 l/ha.
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Faktor kedua adalah waktu pemupukan yang terdiri dari 2 taraf yaitu 2 dan 4

minggu setelah tanam (MST), dan 2,4, dan 6 MST.

Homogenitas ragam diuji dengan uji Bartlett, jika asumsi terpenuhi data dianalisis

dengan sidik ragam menggunakan Uji F. Perbedaan nilai tengah perlakuan akan

diuji dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf 5%.

Model linier aditif Rancangan Acak Kelompok (RAK) sebagai berikut:

Yij = μ + αi + βj + ɛij

Keterangan:
Yij = Nilai pengamatan dari perlakuan ke-i pada kelompok ke-j.
μ = Nilai tengah umum.
αi = Tambahan akibat pengaruh perlakuan kombinasi pupuk bio-slurry

dan pupuk anorganik
βj = Tambahan akibat pengaruh kelompok ke-j
ɛij = Tambahan akibat galat percobaan dari perlakuan ke-i pada

kelompok ke-j

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Persiapan lahan

Persiapan lahan diawali dengan pembersihan lahan dari gulma dan sisa

tanaman kemudian diolah dengan cangkul pada kedalaman 20 cm.

Pengolahan dilakukan hingga tanah menjadi gembur, rata dan bersih dari sisa-

sisa gulma dan perakaran. Setelah lahan diolah, petak percobaan dibuat

sebanyak 8 petak untuk setiap kelompok dan diulang 3 kali. Setiap petak

percobaan berukuran 3 x 2 m dengan jarak antar petak percobaan 25 cm.  Tata

letak perlakuan di setiap petak percobaan ditunjukkan Gambar 1.
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Kelompok 1   Kelompok 2   Kelompok 3

A3B2 A0B2 A1B2

A2B2 A1B2 A3B1

A1B2 A3B1 A1B1

A2B1 A3B2 A0B2

A1B1 A2B1 A3B2

A0B1 A2B2 A2B1

A3B1 A1B1 A0B1

A0B2 A0B1 A2B2

Gambar 1. Tata Letak Perlakuan di setiap Petak Percobaan

Keterangan:
A0B1= dosis pupuk cair bio-slurry 0 l/ha dan waktu pemupukan

2 dan 4 MST
A1B1= dosis pupuk cair bio-slurry 25 l/ha dan waktu pemupukan

2 dan 4 MST
A2B1= dosis pupuk cair bio-slurry 50 l/ha dan waktu pemupukan

2 dan 4 MST
A3B1= dosis pupuk cair bio-slurry 75 l/ha dan waktu pemupukan

2 dan 4 MST
A0B2= dosis pupuk cair bio-slurry 0 l/ha dan waktu pemupukan

2, 4, dan 6 MST
A1B2= dosis pupuk cair bio-slurry 25 l/ha dan waktu pemupukan

2, 4, dan 6 MST
A2B2= dosis pupuk cair bio-slurry 50 l/ha dan waktu pemupukan

2, 4, dan 6 MST
A3B2= dosis pupuk cair bio-slurry 75 l/ha dan waktu pemupukan

2, 4, dan 6 MST

3.4.2 Penanaman

Penanaman dilakukan dengan sistem tugal dan sedalam 3 - 5 cm.  Jarak tanam

yang digunakan 70 cm x 25 cm (Gambar 2).  Setiap lubang ditanam dua benih

jagung.  Jumlah populasi tanaman per petak adalah 28 tanaman. Penentuan

sampel tanaman diambil secara acak dengan metode undian.
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3 m
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

Ket :        : Jarak antar baris tanaman (70 cm)
: Jarak dalam baris tanaman (25 cm)

Gambar 2. Tata Letak Penanaman

3 m
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x

Ket : : Tanaman sampel

Gambar 3. Tata Letak Penentuan Tanaman sampel

3.4.3 Penyulaman

Penyulaman yaitu penanaman kembali pada lubang tanam yang tanamannya

tidak tumbuh dan mati. Penyulaman tanaman dilakukan pada 1 MST

3.4.4 Pemupukan

Pemupukan dilakukan sesuai dosis yang ditentukan.  Pupuk yang diberikan adalah

pupuk anorganik dan pupuk cair bio-slurry.

Pupuk anorganik yang diberikan meliputi Urea 300 kg/ha, SP-36 100 kg/ha, dan

KCl 50 kg/ha (Martajaya dkk., 2010). Pupuk anorganik diaplikasikan sesuai

2 m

2 m

1 3

5

4

2

6
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dengan rekomendasi.  Pupuk urea diberikan tiga kali, yaitu ⅓ bagian pada saat 1

minggu setelah tanam bersamaan dengan SP-36 dan KCl, ⅓ bagian pada umur 3

minggu setelah tanam, dan ⅓ bagian pada umur 5 minggu setelah tanam. Pupuk

anorganik diaplikasikan dengan cara ditugal per tanaman.

Pupuk cair bio-slurry diaplikasikan berdasarkan perlakuan waktu dan dosis yang

ditentukan. Aplikasi diawali dengan kalibrasi terlebih dahulu sehingga diperoleh

jumlah dosis pupuk cair per petak (6 m2) serta volume semprot yang digunakan.

Setelah itu, pupuk cair dengan dosis tertentu diencerkan kedalam volume semprot

yang telah ditentukan, kemudian diaplikasikan dengan cara disemprot pada setiap

baris tanaman.

3.4.5 Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi kegiatan penyiraman, penyiangan, pembumbunan serta

pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan satu kali sehari jika

tidak ada hujan, jika tanah masih cukup basah maka tidak dilakukan penyiraman.

Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma di sekitar tanaman

dan secara mekanik dengan cangkul kecil (kored). Pembumbunan dilakukan

bersamaan pada saat penyiangan gulma dengan tujuan agar tanaman jagung kokoh

dan tidak mudah rebah. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara

kimiawi dengan penyemprotan pestisida dan secara manual dengan mencabut

tanaman yang terserang penyakit.
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3.4.6 Pemanenan

Pemanenan dilakukan saat tanaman berumur 75 hari setelah tanam. Kriteria

jagung manis yang siap dipanen yaitu rambut berwarna coklat kehitaman, kering,

dan lengket (tidak dapat diurai), ujung tongkol telah terisi penuh, apabila biji

ditekan keluar cairan kuning susu, biasanya dapat dipanen pada saat 18-20 hari

setelah 75% silking untuk di daerah dataran rendah.  Cara panen yang tepat untuk

menjaga mutu jagung manis yaitu dipetik beserta kelobotnya, kelobot jangan

dibuka, jangan dimasukkan wadah yang terlalu rapat, segera mungkin diletakkan

di tempat sejuk dan terbuka, bila tidak akan dilakukan pengepakan sebaiknya

tangkai tongkol jangan dibuang (Syukur dan Aziz, 2013).

3.4.7 Variabel pengamatan

Pengamatan dilakukan pada tanaman sampel dari setiap perlakuan. Variabel

pengamatan yang diamati adalah:

3.4.7.1 Tinggi tanaman

Tinggi tanaman setiap sampel tanaman diukur dari atas permukaan tanah

sampai ujung daun terpanjang pada umur 5 dan 6 MST. Pengukuran

dilakukan dengan alat ukur panjang (penggaris) dalam satuan sentimeter (cm).

Sampel yang diamati 6 tanaman per petak.

3.4.7.2 Jumlah daun (helai)

Jumlah daun setiap sampel tanaman diamati dengan cara menghitung jumlah
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daun yang telah membuka sempurna pada umur 5 dan 6 MST. Sampel yang

diamati 6 tanaman per petak.

3.4.7.3 Waktu munculnya bunga jantan

Waktu awal muncul bunga dicatat dengan cara menghitung lama waktu yang

diperlukan tanaman dari awal penanaman hingga muncul bunga jantan. Waktu

munculnya bunga jantan dinyatakan dalam satuan hari setelah tanam (HST)

dengan ciri-ciri adanya cabang terakhir dari bunga jantan sebelum muncul bunga

betina (silk/rambut tongkol) (Subekti dkk., 2008).

3.4.7.4 Bobot kering brangkasan

Bobot kering brangkasan setiap sampel tanaman diperoleh dengan cara

menimbang berangkasan jagung tanpa akar yang telah dioven pada suhu 800C

selama 3 x 24 jam hingga bobotnya konstan dalam satuan gram (g). Sampel

tanaman untuk pengamatan bobot kering brangkasan ditentukan pada saat fase

tanaman vegetatif maksimum dan diambil 2 tanaman per petak.

3.4.7.5 Panjang tongkol

Panjang tongkol setiap sampel tanaman diukur dari pangkal hingga ujung tongkol

jagung dengan alat ukur panjang (penggaris) dalam satuan sentimeter (cm).

Sampel yang diamati 6 tongkol per petak.

3.4.7.6 Diameter tongkol

Diameter tongkol setiap sampel tanaman diukur pada tiga bagian yaitu ujung,
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tengah, pangkal tongkol jagung lalu dihitung nilai rata-ratanya.  Diameter

tongkol diukur dengan jangka sorong dalam satuan sentimeter (cm). Sampel

yang diamati 6 tongkol per petak.

3.4.7.7 Bobot tongkol per petak

Bobot tongkol berklobot per petak ditimbang dengan cara menimbang seluruh

hasil tanaman jagung sampel maupun non sampel per petak dari setiap petak

percobaan. Penimbangan dilakukan dengan alat ukur berat (timbangan) dalam

satuan Kilogram (Kg/6 m2).

3.4.7.8 Bobot tongkol per hektar

Bobot tongkol berklobot per hektar dilakukan dengan cara menimbang seluruh

bobot tongkol jagung per petak dari setiap petak percobaan kemudian

dikonversikan kedalam bobot per hektar (Kg/ha).

3.4.7.9 Tingkat kemanisan buah (0Brix)

Tingkat kemanisan buah setiap sampel tanaman diukur dengan hand

refractometer pada tiga bagian yaitu ujung, tengah, dan pangkal tongkol

jagung.  Sampel yang diamati 3 tongkol jagung per petak.



52

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dosis pupuk cair bio-slurry 25 dan 75 l/ha berpengaruh terhadap panjang

tongkol, namun belum mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil jagung

manis meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun pada 5 dan 6 MST, bobot

kering brangkasan, waktu munculnya bunga jantan, diameter tongkol, bobot

tongkol berkelobot per petak, bobot tongkol berkelobot per hektar, dan

tingkat kemanisan buah.

2. Waktu pemupukan pupuk cair bio-slurry 2 dan 4 MST dapat meningkatkan

pertumbuhan jagung manis pada variabel bobot kering brangkasan, namun

belum mampu meningkatkan hasil jagung manis meliputi waktu munculnya

bunga jantan, panjang tongkol, diameter tongkol, bobot tongkol berkelobot

per petak, bobot tongkol berkelobot per hektar, dan tingkat kemanisan buah.

3. Waktu pemupukan yang tepat tidak tergantung pada dosis pupuk cair bio-

slurry yang diberikan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman

jagung manis
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan untuk

melakukan penelitian selanjutnya dengan meningkatkan dosis pupuk cair bio-

slurry agar memberikan respon terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung

manis. Selain itu, penulis juga menyarankan untuk menambah variabel

pengamatan seperti jumlah baris biji dalam tongkol dan jumlah biji dalam baris

agar keterkaitan antar variabel dapat diketahui.



54

DAFTAR PUSTAKA

Azzy.  2012. Reaktor Biogas Rumah. https://kapilo0o.wordpress.com/2012/05/.
Diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

Badan Pusat Statistik.  2016.  Data Produktivitas Jagung. http://www.bps.go.id.
Diakses pada tanggal 30 Juli 2016.

Bara, A., dan M. A. Chozin.  2010.  Pengaruh dosis pupuk kandang dan frekuensi
pemberian pupuk Urea terhadap pertumbuhan dan produksi jagung (Zea
mays L.) di Lahan Kering. Makalah Seminar Departemen Agronomi dan
Hortikultura.  Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.  Bogor.  1-7
hal.

Besari, D. K.  2015. Uji keefektifan pupuk Bio-slurry cair dan kombinasinya
dengan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman
kacang tanah (Arachis hypogea L.). [Skripsi]. Fakultas Pertanian,
Universitas Lampung. Bandar Lampung.  11-17 hal.

Charta, E., Ardi, dan I. Ferita.  2013. Pengaruh pemberian beberapa jenis pupuk
kandang terhadap pertumbuhan tanaman teh (Camellia sinensis L.) Muda
setelah di-centering. Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas
Pertanian. Universitas Andalas.  Padang.  1-12 hal.

Dongoran, D.  2009. Respon pertumbuhan dan produksi jagung manis (Zea mays
saccharata Sturt) terhadap pemberian pupuk cair TNF dan pupuk
kandang ayam. [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera
Utara.  Medan.  1-34 hal.

Elisa.  2012.  Faktor Pembatas.
http://elisa.ugm.ac.id/user/archive/download/27740/8606caa0c. Diakses
Utara.  Medan.  1-34 hal.

Endriani, Y. Pujiahrti, dan N. Mulyanti.  2015. Pengaruh pupuk organik plus
terhadap pertumbuhan dan produksi jagung varietas Bima-3 pada
denfarm SL-PTT jagung di lahan kering, Lampung Selatan. Prosiding
Seminar Nasional Sains dan Inovasi Teknologi Pertanian. Bandar
lampung. 122-129 hal.



55

Fachrista, A., dan Isuukindarsyah.  2012.  Jagung.
http://babel.litbang.pertanian.go.id. Diakses pada tanggal 31 Agustus
2016.

Fahmi, A., Syamsudin, S. N. H. Utami, dan B. Radjagukguk.  2010. Pengaruh
interaksi hara Nitrogen dan Fosfor terhadap pertumbuhan tanaman jagung
(Zea mays L.) pada tanah regosol dan latosol. Berita Biologi 10(3) : 297-
304.

Haris S1, A., dan V. Krestiani.  2010. Studi pemupukan Kalium terhadap
pertumbuhan dan hasil jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) Varietas
Super Bee. ISSN : 1979-6870.  1-5 hal.

Hartoyo, E.  2008. Pengaruh pemupukan semi organik dengan berbagai sumber
pupuk kandang terhadap serapan N, pertumbuhan, dan hasil tanaman
jagung (Zea mays L.). [Tesis].  Universitas Sebelas Maret.  Surakarta.
1-75 hal.

Hayati, N.  2006.  Pertumbuhan dan hasil jagung manis pada berbagai waktu
aplikasi bokashi limbah kulit buah kakao dan pupuk organik. J.  Agroland
13 (3) : 256 – 259.

Hidayati, E., dan Armaini.  2015. Aplikasi limbah cair biogas sebagai pupuk
organik pada tanaman jagung manis (Zea mays var. saccharata Sturt).
JOM Faperta 1(2) :1-14.

Irdiana, I., Y. Sugito, dan A. Soegianto.  2002.  Pengaruh dosis pupuk organik cair
dan dosis Urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis
(Zea mays Saccharata) Varietas Bisi Sweet. Jurnal Agrivita 24(1): 9-16.

Karnilawati, Sufardi, dan Syakur.  2013.  Fosfat tersedia, serapannya serta
pertumbuhan jagung (Zea mays L.) akibat amelioran dan mikoriza pada
andisol.  Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan 2(3): 231-239.

Kasno, A., dan T. Rostaman.  2013. Serapan Hara dan Peningkatan
Produktivitas Jagung dengan Aplikasi Pupuk NPK Majemuk.  Balai
Penelitian Tanah.  Bogor.  179-186 hal

Kurniawan, R., R. R. Lahay, S. Silitonga, dan C. Hanum.  2014.  Tanggap
pertumbuhan dan produksi jagung manis pada pemberian mikroorganisme
bermanfaat dan kompos tandan kosong kelapa sawit. Jurnal Online
Agroekoteknologi.2 (3): 1172-1181.

Lahay, Y.  2015. Pemberian pupuk organik cair dan pupuk kompos jerami padi
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays
Saccharata Sturt). Pengesahan Jurnal, Jurusan Agroteknologi, Fakultas
Pertanian. Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo. 2-10 hal.



56

Lee, C.  2007.  Corn Growth and Development. www.uky.edu/ag/grain crops.
Diakses pada tanggal 7 Agustus 2016.

Martajaya, M., L. Agustina, dan Syekhfani.  2010. Metode budidaya organik
tanaman jagung manis di Tlogomas, Malang. Jurnal Pembangunan dan
Alam Lestari 1 (1): 1-14.

Marvelia, A., S. Darmanti, dan S. Parman.  2006. Produksi tanaman jagung manis
(Zea mays L. Saccharata) yang diperlakukan dengan kompos kascing
dengan dosis yang berbeda. Buletin Anatomi dan Fisiologi 14(2): 7-18.

McWilliams, D.A., D.R. Berglund, and G.J. Endres.  1999. Corn Growth and
Management Quick Guide. www.ag.ndsu.edu. Diakses pada tanggal 7
Agustus 2016.

Musfal.  2008. Efektifitas cendawan mikoriza arbuskula (CMA) terhadap
pemberian pupuk spesifik lokasi tanaman jagung pada Tanah Inceptisol.
[Tesis].  Sekolah Pascasarjana.  Universitas Sumatera Utara.  Medan.
1-44 hal.

Novira, F., Husnayetti, dan S. Yoseva.  2015. Pemberian pupuk limbah cair
biogas dan urea, TSP, KCL terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman
jagung manis (Zea mays saccharata Sturt). Jom Faperta 2(1): 1-18.

Nurhidayah.  2015. Respon pertumbuhan tanaman jagung manis (Zea mays
saccharata Sturt) terhadap kombinasi pupuk Bio-slurry padat dan pupuk
anorganik. [Skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bandar
lampung.  7-11 hal.

Octavianus, A., R. S. Anggraini, dan N. Joni.  2010. Teknologi Budidaya Jagung
Manis.  Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.  Riau.  1-2 hal.

Parawansa, I. N. R., dan Hamka.  2014.  Interval waktu pemberian pupuk organik
cair urin sapi pada pertumbuhan dan produksi tanaman kangkung darat
(Ipomoea reptans Poir). Jurnal Agrisistem 10(2): 170-178.

Polii, M. G. M., dan S. Tumbelaka.  2012.  Hasil tanaman jagung manis (Zea
mays Saccharata) pada beberapa dosis pupuk organik. J. Eugenia 18(1):
56-64.

Pratama, Y.  2015. Respon tanaman jagung manis (Zea mays saccharata)
terhadap kombinasi pupuk anorganik dan pupuk Bio-slurry padat.
[Skripsi]. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Bandar lampung.
7-11 hal.



57

Purwanti, H. I., S. Jazilah, dan A. Fauzan.  2014.  Pengaruh konsentrasi dan saat
pemberian pupuk organik cair (POC) berbasis urin kambing terhadap
pertumbuhan dan produksi tanaman pakchoy (Brasicca chinensis L.).
Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian.  Universitas
Pekalongan.  Pekalongan.  1-12 hal.

Subekti, N. A., Syafruddin, R. Efendi, dan S. Sunarti.  2008. Morfologi Tanaman
dan Fase Tanaman Jagung. Balai Penelitian Tanaman Serealia.  Maros.
16-28 hal.

Suntoro, dan P. Astuti.  2014.  Pengaruh waktu pemberian dan dosis pupuk NPK
Pelangi terhadap pertumbuhan tanaman jagung manis Varietas Sweet Boys
(Zea mays Saccharata Sturt). Jurnal Agrifor 13(2): 213-222.

Syofia, I., A. Munar, dan Mhd. Sofyan.  2014.  Pengaruh pupuk organik cair
terhadap pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman jagung manis.
J. Agrium 18(3): 208-218.

Syukur, dan A. Rifianto.  2013. Jagung Manis. Penebar Swadaya.  Jakarta.

Tarigan, F. H.  2007.  Pengaruh pemberian pupuk organik green giant dan pupuk
daun super bionik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung
(Zea mays L.).  [Skripsi].  Departemen Budidaya Pertanian, Fakultas
Pertanian.  Universitas Sumatera Utara. Medan.  1-36 hal.

Tim Biogas Rumah (Tim Biru).  2013. Pedoman dan Pengguna Pengawas
Pengelolaan dan Pemanfaatan Bio-slurry.  Kerjasama Indonesia-Belanda.
Program BIRU. Jakarta. 40 hal.

Tracy, W. F.  1994. Sweet Corn.  In: A. R. Halleuer (Ed.) Specialty corns.  CRC
Press Inc.  USA.

Wulandari, V.  2011.  Pengaruh Pemberian Beberapa Dosis Pupuk Kandang
Ayam Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Rosella (Hibiscus
sabdariffa L) di Tanah Ultisol. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.
Padang. 1-9 hal.


	1. COVER LUAR.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3. COVER DALAM.pdf
	Untitled-Scanned-01.pdf
	Untitled-Scanned-02.pdf
	Untitled-Scanned-03.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. PERSEMBAHAN.pdf
	9. MOTTO atau KATA MUTIARA.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR.pdf
	12. BAB I PENDAHULUAN.pdf
	13. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
	14. BAB III BAHAN DAN METODE.pdf
	17. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf
	18. DAFTAR PUSTAKA.pdf

