
 
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) atau yang lebih dikenal dengan nama 

sweet corn mulai dikembangkan di Indonesia pada awal tahun 1980, diusahakan 

secara komersial dalam skala kecil (Koswara, 1986). Permintaan akan jagung 

manis semakin meningkat. Hal ini disebabkan jagung manis memiliki rasa yang 

lebih manis dibandingkan dengan jagung biasa dan harga jualnya pun lebih tinggi 

disbanding jagung biasa sehingga sangat menguntungkan (Budiman, 2013).  Hal 

ini juga dapat dilihat dari besarnya jumlah impor jagung manis pada tahun 2012 yang 

mencapai 2.674 t (Direktorat Jenderal Horikultura, 2012).  Akan tetapi 

peningkatan permintaan yang tinggi tersebut belum dapat dipenuhi karena masih 

rendahnya produksi jagung manis di Indonesia saat ini yang rata-rata hanya sebesar 

8,31 t ha
-1 

sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri (Palungkun 

dan Asiani, 2004).  Menurut Syukur dan Rifiant, (2013) produksi jagung manis 

berpotensi menghasilkan menurut produksi optimal hingga 20 t ha
-1

. 

 

Produktivitas jagung manis yang rendah di Indonesia disebabkan karena 

pembudidayaan dilakukan pada lahan berkesuburan tanah rendah. Sebagian besar 

tanah di Lampung adalah Tanah Ultisol yaitu dengan luasan sekitar 1,5 juta hektar 

(Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2011).  Ciri morfologi yang penting pada 
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Ultisol adalah adanya peningkatan fraksi liat dalam jumlah tertentu. Horizon 

tanah dengan peningkatan liat tersebut dikenal sebagai horizon argilik. Horizon 

argilik umumnya kaya akan Al sehingga perkembangan akar tanaman peka 

terhadap horizon tersebut, yang menyebabkan akar tanaman tidak dapat 

menembus horizon ini dan hanya berkembang di atas horizon argilik (Soekardi 

dkk. 1993). Ultisol merupakan salah satu jenis tanah mineral masam yang 

merupakan potensi besar untuk perluasan dan peningkatan produksi pertanian di 

Indonesia. Kendala utama yang dijumpai didalam kaitannya dengan 

pengembangan Ultisol untuk lahan pertanian terutama karena termasuk  tanah 

yang mempunyai ketersediaan hara yang rendah (Prahastuti, 2005). 

 

Pemupukan adalah salah satu cara untuk mengatasi kendala pada tanah Ultisol. 

Sutejo (1995) dan Roesmarkam dkk. (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. Pupuk yang sudah dikenal ada 2 jenis yaitu pupuk organik dan 

pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk sintetis yang dibuat oleh industri 

atau pabrik, sedangkan pupuk organik adalah yang berasal dari bahan-bahan alam 

yaitu sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa hewan (Murbandono, 1990). 

 

Pupuk kimia mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. 

Akan tetapi, akhir-akhir ini petani skala kecil sangat sulit untuk mendapatkan 

pupuk kimia tersebut dikarenakan kondisinya yang langka dan harganya yang 

melambung tinggi (Agromedia, 2010).  Hal ini perlu diatasi dengan cara 
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mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan menggunakan pupuk organik yang 

harganya lebih murah dan ramah lingkungan (Syukur, 2005).  

 

Pupuk organik yang dicobakan dalam penelitian ini yaitu pupuk alternatif 

Organonitrofos.  Pupuk Organonitrofos dibuat dari 70-80 % kotoran sapi dan 20-

30 % batuan fosfat, dengan penambahan mikroba penambat N dan pelarut P 

(Nugroho dkk. 2012).  Pupuk tersebut diharapkan mampu mengurangi kebutuhan 

pupuk kimia sehingga mampu menciptakan kegiatan pertanian yang berkelanjutan 

dan ramah lingkungan. 

 

Pupuk Organonitrofos tergolong pupuk organik baru. Untuk itu perlu dilakukan 

pengujian dengan beberapa kombinasi pada tanaman jagung manis yang nantinya 

diharapkan mampu mengurangi penggunaan pupuk kimia.  Penelitian yang sama 

telah dilakukan pada tanaman jagung (Septima, 2012) di musim tanam pertama 

dan (Deviana, 2013) di musim tanam kedua. 

 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang 

dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah perlakuan pupuk organonitrofos dan kombinasinya dengan pupuk 

kimia mampu meningkatkan pertumbuhan, serapan hara dan produksi 

tanaman jagung manis. 

2. Apakah terdapat kombinasi dosis pupuk organonitrofos dengan pupuk kimia 

yang paling efisien serta efektif terhadap pertumbuhan, serapan hara dan 

produksi tanaman jagung manis pada musim tanam ketiga. 
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1.2 Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui apakah Perlakuan 150 kg Urea ha
-1

 + 100 kg SP-36 ha
-1

 + 50 kg 

KCl ha
-1

 + 1.500 kg organonitrofos ha
-1

 mampu meningkatkan pertumbuhan, 

serapan hara dan produksi dibandingkan perlakuan kombinasi lainnya pada 

tanaman jagung manis di musim tanam ketiga. 

2. Mengetahui dosis kombinasi pupuk Organonitrofos dan pupuk kimia yang 

paling efisien serta efektif terhadap pertumbuhan, serapan hara, dan produksi 

tanaman jagung manis. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran  

 

Tanah di Lampung pada umumnya memiliki kandungan bahan organik rendah 

dan miskin unsur hara.  Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pemupukan 

secara berimbang.  Pupuk yang sudah dikenal ada 2 jenis yaitu pupuk organik dan 

pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk sintetis yang dibuat oleh industri 

atau pabrik, sedangkan pupuk organik adalah yang berasal dari bahan-bahan alam 

yaitu sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa hewan (Murbandono, 1990). 

 

Namun, pupuk kimia memiliki beberapa kelemahan di antaranya penggunaan 

pupuk kimia secara terus-menerus akan mengakibatkan tanah menjadi cepat 

mengeras, kurang mampu menyimpan air dan cepat menjadi asam yang pada 

akhirnya akan menurunkan produktivitas tanaman (Parman, 2007).  Dampak 

negatif lain dari penggunaan pupuk kimia secara terus menerus di antaranya dapat 

merusak sifat fisik, kimia, dan biologi tanah.  Pupuk organik menjadi salah satu 
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solusi dalam mengatasi dampak negatif dari pemupukan kimia secara terus-

menerus.Untuk itu bahan organik tanah tidak saja perlu dipertahankan, tetapi 

harus ditingkatkan secara teratur melalui penambahan bahan organik ke tanah-

tanah pertanian (Sumarno, 2006).  

 

Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan dalam memperbaiki sifat tanah 

yaitu pupuk organomineral NP (Organonitrofos). Pupuk organonitrofos 

merupakan pupuk alternatif berbasis bahan organik.  Pupuk tersebut terbentuk 

dari kotoran sapi segar (fresh manure) yang dikombinasikan dengan bahan 

mineral berupa batuan fosfat (rock phosphate) serta melibatkan mikroba 

penambat N (N-fixer) dan pelarut fosfat (P-solubilizer) untuk dapat mensuplai 

kebutuhan unsur hara N dan P.  Prototype pupuk Organonitrofos ini mengandung 

C-organik 14,93%; N-organik 2,64%; P-total 4,91%; dan P-terlarut 1,66% 

(Nugroho dkk. 2012). 

 

Hasil penelitian Septima (2012), pada musim tanam pertama yang ditanami 

jagung menunjukkan bahwa perlakuan 100 kg urea ha
-1

 + 50 kg SP36 ha
-1

 + 100 

kg KCl ha
-1

 + 2.000 kg organonitrofos dan  perlakuan 100% organonitrofos 

dengan dosis 5.000 kg ha
-1

 mampu meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman 

jagung hingga 180 cm dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  Bobot pipilan 

tanaman jagung juga menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan 100 kg urea ha
-1

 

+ 50 kg SP36 ha
-1

 + 100 kg KCl ha
-1

 + 2.000 kg organonitrofos ha
-1

 dan  

perlakuan 100% organonitrofos dengan dosis 5.000 kg ha
-1 

masing-masing 

sebesar 7,44 t ha
-1

 dan 7,26 t ha
-1

. 
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Sedangkan penelitian pada musim tanam kedua yang dilakukan oleh Deviana 

(2013), menunjukan bahwa perlakuan dengan dosis 150 kg urea ha
-1

 + 50 kg SP-

36 ha
-1

 + 100 kg KCl ha
-1

 +1.000 kg Organonitrofos ha
-1

 mampu meningkatkan 

pertumbuhan tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  Bobot pipilan 

tanaman jagung juga menunjukkan hasil tertinggi pada perlakuan kombinasi 150 

kg urea ha
-1

 + 50 kg SP-36 ha
-1

 + 100 kg KCl ha
-1

 + 1.000 kg Organonitrofos ha
-1 

sebesar 7,65 t ha
-1

.   

 

Pupuk organik yang dikombinasikan dengan pupuk kimia memiliki banyak 

keuntungan.  Kombinasi ini mengacu pada hukum minimum Leibig bahwa 

pertumbuhan tanaman dibatasi oleh unsur hara tanaman yang jumlahnya sangat 

rendah, sedangkan faktor-faktor lainnya berada dalam keadaan cukup (Suyamto, 

2010).  Unsur hara makro dapat terpenuhi dengan pupuk kimia sedangkan unsur 

mikro disuplai oleh pupuk organik, jadi semua unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman mencukupi untuk tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Maka, 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya perlu adanya penelitian lanjutan pada 

musim tanam ketiga untuk melihat pengaruh pemberian kombinasi pupuk 

organonitrofos dan pupuk kimia terhadap pertumbuhan, serapan hara, dan 

produksi pada tanaman jagung manis. 
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1.4 Hipotesis  

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perlakuan 150 kg Urea ha
-1

 + 100 kg SP-36 ha
-1

 + 50 kg KCl ha
-1

 + 1.500 kg 

organonitrofos ha
-1

 mampu meningkatkan pertumbuhan, serapan hara dan 

produksi dibandingkan perlakuan kombinasi lainnya pada tanaman jagung 

manis di musim tanam ketiga. 

2. Terdapat kombinasi dosis pupuk organonitrofos dengan pupuk kimia yang 

paling efisien serta efektif terhadap pertumbuhan, serapan hara dan produksi 

tanaman jagung manis pada musim tanam ketiga. 


