
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Budidaya Tanaman Jagung 

 

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman berumah satu (Monoecious) yaitu letak 

bunga jantan terpisah dengan bunga betina pada satu tanaman. Jagung termasuk 

tanaman C4 yang mampu berdaptasi baik pada faktor-faktor pembatas seperti 

intensitas radiasi surya tinggi dengan suhu siang dan malam tinggi, curah hujan 

rendah dengan cahaya musiman tinggi disertai suhu tinggi serta kesuburan tanah yang 

relatif rendah. Sifat-sifat yang menguntungkan dari jagung sebagai tanaman C4 antara 

lain aktivitas fotosintesis pada keadaan normal relatif tinggi, fotorespirasi sangat 

rendah, transpirasi rendah, serta efisien dalam penggunaan air (Muhadjir, 1986).  

   

2.1.1 Morfologi tanaman jagung 

 

A. Akar 

 

Sistem perakaran jagung terdiri atas akar primer, akar lateral, akar horizontal, dan  

akar  udara.  Akar primer adalah akar  yang  pertama kali muncul pada saat biji 

berkecambah dan tumbuh ke bawah.  Akar lateral adalah akar yang tumbuh 

memanjang ke samping. Akar udara adalah akar yang tumbuh dari bulu-bulu di atas 
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permukaan tanah (Danarti dan Najiyati, 1992).  Tanaman jagung berakar serabut,  

menyebar ke samping dan ke bawah sepanjang 25 cm (Suprapto, 1990). 

 

B. Batang  

 

Batang tanaman jagung beruas-ruas (berbuku-buku) dengan jumlah ruasnya 

bervariasi yaitu antara 10-40 ruas.  Tanaman jagung memiliki panjang batang 

berkisar antara 60-300 cm.  Ruas-ruas batang bagian atasnya berbentuk silindris dan 

ruas-ruas batang bagian bawah berbentuk bulat agak pipih.  Tunas batang yang telah 

berkembang menghasilkan tajuk bunga betina (Rukmana, 1997).  

B. Daun  

Tanaman jagung memiliki jumlah daun antara 9 sampai 48 helai, tetapi biasanya 

berkisar 12-18 helai.  Jumlah daun tergantung dari varietas dan umur jagung. Tipe 

daun digolongkan ke dalam linear.  Panjang daun bervariasi biasanya antara 30 cm 

dan 150 cm sedangkan lebarnya dapat mencapi 15 cm.  Jumlah tangkai daun atau 

pelepah daun biasanya antara 3 cm sampai 6 cm (Aak, 1993).  

C. Bunga  

 

Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah dalam satu tanaman 

sehingga disebut bunga berumah satu. Bunga jantan diujung tanaman sedangkan 

bunga betina berada di ketiak daun. Bunga betina berbentuk gada berwarna putih 

panjang dan biasa disebut rambut jagung. Bunga betina menerima tepung sari di 

sepanjang rambutnya (Suprapto dan Marzuki, 2005). 
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2.1.2 Syarat tumbuh 

A. Iklim 

 

Tanaman jagung menghendaki daerah yang beriklim sedang hingga subtropik atau 

tropis yang basah dan di daerah yang terletak antara 0-50
0
LU hingga 0-400 LS.  

Tanaman jagung juga menghendaki penyinaran matahari yang penuh. Suhu optimum 

yang dikehendaki adalah 21-34
0
 C.  Curah hujan yang ideal untuk tanaman jagung 

adalah 85-200 mm/bulan dan harus merata.  Pertumbuhan tanaman jagung sangat 

membutuhkan sinar matahari.  Tanaman jagung yang ternaungi, pertumbuhannya 

akan terhambat dan memberikan hasil biji yang kurang baik bahkan tidak dapat 

membentuk buah ( Tim Karya Tani Mandiri, 2010).   

B. Tanah 

 

Tanaman jagung menghendaki tanah yang gembur, subur, berdrainase yang baik, pH 

tanah 5,6-7,0. Jenis tanah yang dapat toleran ditanami jagung antara lain andosol, 

latosol dengan syarat pH-nya harus memadai untuk tanaman tersebut ( Rukmana, 

1997).   Pada tanah-tanah yang bertekstur berat, jika akan ditanami jagung maka perlu 

dilakukan pengolahan tanah yang baik. Namun, apabila kondisi tanahnya gembur, 

dalam budidaya jagung tanah tidak perlu diolah (sistem TOT). 

Tanaman jagung ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai di daerah 

pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000-1800 mdpl.  Sedangkan daerah 

yang optimum untuk pertumbuhan jagung adalah antara 0-600 mdpl (Tim Karya Tani 

Mandiri, 2010). 
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2.2 Tanpa Olah Tanah 

 

Teknologi tanpa olah tanah merupakan salah satu teknik pada persiapan lahan atau 

budidaya tanaman yang termasuk dalam upaya konservasi tanah.  Pada TOT, tanah 

dibiarkan tidak terganggu kecuali untuk lubang tugalan penempatan benih dan pupuk. 

Sebelum dilakukan penanaman, gulma dapat dikendalikan dengan herbisida (Utomo, 

2000). 

Teknik TOT dapat meningkatkan kelembaban tanah karena berkurangnya evaporasi. 

Pada daerah dengan curah hujan rendah dan tanah yang dapat menyimpan air, 

peningkatan kelembaban tanah akan meningkatkan penyerapan nutrisi yang pada 

akhirnya meningkatkan produktivitas.  Dengan meningkatnya kelembaban tanah, 

suhu tanah menjadi lebih rendah (Utomo, 2000).   

Keuntungan yang didapatkan dari sistem tanpa olah tanah adalah lebih hemat dalam 

biaya dan tenaga kerja, serta dapat memperbaiki pori makro tanah, karena dengan 

tanpa olah tanah, kegiatan mesofauna tanah seperti cacing akan lebih aktif.  Namun 

yang menjadi kendala pada penanaman tanpa sitem olah tanah adalah kondisi 

gulmanya (Utomo, 2002). 

2.3 Pengendalian Gulma pada Budidaya Jagung 

 

2.3.1 Gulma 

 

Gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya merugikan bagi manusia (Sembodo, 

2010). Oleh karena itu, semua tumbuhan yang tumbuh pada lahan budidaya apabila 
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bukan tanaman yang dibudidayakan adalah gulma karena tumbuhan tersebut tumbuh 

pada tempat dan waktu yang salah (Rukmana dan Saputra,1999 dalam Listyobudi 

2011).  

 

Menurut Sembodo (2010), gulma memiliki daya rusak yang sangat tinggi terhadap 

tanaman budidaya karena sifat-sifatnya yang unggul.  Sifat-sifat tersebut antaralain 

adalah penguasaan areal yang baik, bijinya mengalami dormansi, daya adaptasinya 

sangat tinggi, dan penyebarannya yang luas. 

 

Selain itu, pengaruh negatif lain dari gulma terhadap tanaman budidaya adalah dapat 

menjadi kompetitor terhadap sarana tumbuh, seperti nutrisi, air, cahaya, dan CO2; 

dapat menghasilkan senyawa alelopati, sebagai iang hama dan penyakit tanaman, 

serta dapat menurunkan kualitas hasil karena adanya kontaminasi dari bagian gulma, 

misalnya biji (Tjitrosoedirdjo dkk., 1984) 

 

Berdasarkan hasil penelitian Sudiyarti (2005), gulma yang mendominasi pada 

tanaman jagung tanpa olah tanah adalah Imperta cylindrica, Asystasia gangetica, 

Calopogonium mucunoides, Borreria distans, Brachiaria mutica, Ipomoea triloba, 

dan Euphorbia geniculata. 

 

2.3.2 Pengendalian gulma pada tanaman jagung 

 

Pengendalian gulma merupakan suatu keharusan dalam budidaya jagung. Menurut 

Fadhly dan Tabri (2008) dalam Yuliyanti (2009), keberhasilan pengendalian gulma 

merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tingkat hasil jagung yang tinggi. 



13 

 

Teknik pengendalian gulma meliputi : pengendalian secara preventif, mekanis/fisik, 

kultur teknis, hayati, genetis, kimiawi, dan terpadu (Sembodo, 2010). 

 

Pada umumnya teknik pengendalian yang sering dilakukan pada budidaya jagung 

adalah secara mekanis, namun teknik ini akan mengalami kendala apabila 

pengusahaan tanaman jagung dalam skala luas dan adanya keterbatasan dalam waktu 

dan tenaga kerja (Sebayang, 2002 dalam Listyobudi, 2011).  Oleh karena itu, teknik 

pengendalian yang tepat adalah dengan menggunakan teknik pengendalian kimiawi.  

 

Teknik pengendalian kimiawi adalah teknik pengendalian gulma dengan 

menggunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia atau kultur hayati yang dapat 

digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan tumbuhan.  Kelebihan 

menggunakan herbisida dalam mengendalikan gulma adalah gulma dapat 

dikendaikan sejak dini, efisien dalam waktu, tenaga kerja dan biaya yang digunakan, 

dapat mengendalikan gulma yang sulit dikendalikan dengan cara lain, dan dapat 

mencegah erosi serta mendukung konsep olah tanah konservasi (OTK). Namun, ada 

kekurangan dalam mengunakan herbisida yaitu dalam pengaplikasiannya 

memerlukan kecakapan khusus, memerlukan invenstasi alat aplikasi, dan kurang 

mendukung kelestarian dan kualitas lingkungan (Sembodo, 2010)   

 

2.3.3 Glifosat 

 

Glifosat adalah herbisida sistemik dan nonselektif yang diplikasi pada post-

emergence untuk gulma semusim maupun tahunan. Cara kerja glifosat adalah 

menghambat kerja enzim 5-enolpyruvini-shikimate-3-phosphaate sintase (EPSPS) 
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dalam pembentukan asam amino aromatic seperti triptofan, tirosin dan fenilalanin, 

semuanya diperlukan untuk sisntesis protein (Sanseman, 2007).  Rumus molekul 

herbisida glifosat adalah  C3H8NO5P dengan rumus bangun seperti pada Gambar 1. 

 
  

 

Gambar 1. Struktur molekul glifosat ( N-(phosphonomethyl)glycine) (Tomlin, 2004) 

 

Menurut Sembodo (2010) glifosat termasuk dalam golongan herbisida 

organofosforus.  Herbisida organofosforus akan aktif bekerja jika diaplikasikan 

melalui daun.  Herbisida ini tidak aktif di dalam tanah karena mudah terdegradasi 

atau terikat kuat oleh koloid tanah dan tidak ada degradasi dalam tubuh tumbuhan 

(Sriyani, 2012).   

Gejala pertama yang ditimbulkan dari penggunaan glifosat adalah pertumbuhan 

tumbuhan akan terhambat, kemudian daun akan terlihat menguning (klorosis). Gejala 

ini akan lambat muncul jika pada saat aplikasi keadaan lingkungannya dingin dan 

mendung. Lima sampai 10 hari setelah aplikasi, klorosis akan beubah menjadi 

nekrosis dan tumbuhan akan mati (Wiley, 2010).  Apabila terjadi hujan sebelum 6 

jam setelah aplikasi maka akan menurunkan daya racun herbisida glifosat ini 

(Sembodo, 2010). 
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