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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jagung manis merupakan salah satu komoditas pertanian yang 

disukai oleh masyarakat karena rasa yang lebih manis, mengandung 

karbohidrat, protein,  vitamin yang tinggi dan kandungan lemak yang 

lebih rendah (Sari dkk, 2014). Jagung manis hampir sama dengan 

jagung biasa, perbedaannya yang mencolok adalah mengandung gula 

yang lebih tinggi (5 – 6%) dibanding dengan jagung biasa sekitar (2 - 

3%) dan umur panennya rata – rata 60 – 80 hari setelah tanam daripada 

jagung biasa (Jurhana dkk, 2017). 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2017) produksi jagung manis di 

Indonesia masih rendah yaitu 7-9 ton/ha. Produksi jagung manis di 

Indonesia pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan dengan 

produksi pada tahun 2015. Pada tahun 2016 produksi jagung manis 

adalah 19.377.030 ton sedangkan pada tahun 2015 adalah 18.506.287 ton. 

Kebutuhan akan tersedianya jagung manis dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) pada tahun 2016- 

2017 impor jagung manis mengalami peningkatan sebesar 14,18% per 

tahun. Hal ini menandakan bahwa produksi jagung manis nasional 

belum dapat mencukupi permintaan pasar. 

Rendahnya produksi tanaman jagung manis disebabkan oleh 

kesuburan tanah yang rendah, dan semakin kurangnya lahan produktif. 

Upaya peningkatan produksi tanaman jagung manis dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, salah satunya yaitu dengan cara pemupukan 

baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Kecenderungan 

penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan,  penurunan derajat keasaman, struktur tanah 

dan kandungan unsur hara tanah (Wibowo dkk, 2017). Menurut Lingga 

dan Marsono, 2005 dalam Hayati dkk, (2010) menyatakan bahwa 

dosis pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman dimana bila dosis 

terlalu tinggi akan menyebabkan tanaman mati dan jika dosis terlalu 
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rendah akan menghambat proses pertumbuhan tanaman. Salah satu 

bahan organik yang berpotensi berasal dari limbah industri gula 

berupa blotong tebu. Blotong dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

organik. Blotong mempunyai potensi besar untuk memperbaiki sifat 

fisik, kimia dan biologi tanah (Fachdarisman, 2013). 

Blotong adalah serat tebu yang bercampur kotoran yang dipisahkan 

dari nira yang keluar dari proses pembuatan gula dalam bentuk padat 

mengandung air dan masih mempunyai temperatur tinggi (panas) 

berbentuk seperti tanah bewarna hitam. Blotong tebu memiliki 

kandungan kadar air (32%), C-Organik (9,93%), N-total (1,13%), 

C/N (8,76%), P O (1,05%), K O (0,16 ppm), Fe (10308,67 ppm) Mn 

(759,597 ppm), Cu (50,75 ppm), dan Zn (90,68 ppm) (Supari dkk, 2015). 

Padat penelitian Fachdarisman (2013) dengan pemberian dosis 

blotong 0, 15, 20, 25 dan 30 ton/ha, menunjukan bahwa pemberian 30 

ton/ha memiliki nilai terbaik pada pengamatan indeks luas daun dan 

panjang tongkol. Pada pengamatan indeks luas daun yaitu 2,46 

dibandingkan dengan kontrol yaitu 2,06 cm. Sedangkan pada 

pengamatan panjang tongkol yaitu 21,33 cm berbeda nyata dengan 

kontrol yaitu dengan panjang 17,66 cm pada tanaman jagung manis. 

Menurut penelitian Pambudi dkk (2017) pada tanaman tebu dengan 

perlakuan dosis blotong 0, 10, 15, 20, 25 dan 30 ton/ha menunjukan 

bahwa pemberian blotong 30 ton/ha memiliki nilai terbaik pada 

parameter tinggi tanaman tebu yaitu 49,68 cm berbeda nyata 

dengan kontrol yaitu 30,07 cm pada pengamatan 4 MST. Pada 

parameter jumlah daun perlakuan terbaik juga ditunjukan pada 

perlakuan dosis blotong 30 ton/ha yaitu 22,81 (rerata jumlah daun setiap 

rumpun) berbeda nyata dengan kontrol yaitu 14,19 (rerata jumlah daun 

setiap rumpun) pada pengamatan 16 MST pada tanaman tebu. 

Berdasarkan berbagai uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil jagung manis 

(Zea mays saccharata Strut) terhadap dosis pupuk kompos blotong. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dengan pemberian dosis pupuk kompos limbah padat pabrik 

gula (blotong) berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung manis (Zea 

mays saccharata Srut)? 

2.  Apakah dengan pemberian dosis pupuk kompos limbah padat pabrik 

gula (blotong) berpengaruh terhadap hasil jagung manis manis (Zea 

mays saccharata Srut)? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pemberian dosis pupuk kompos limbah padat 

pabrik gula (blotong) berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung 

manis manis (Zea mays saccharata Srut) 

2. Untuk mengetahui pemberian dosis pupuk kompos limbah padat 

pabrik gula berpengaruh terhadap hasil jagung manis manis (Zea mays 

saccharata Srut) 

D. Hipotesis 

1. Diduga dengan pemberian dosis pupuk kompos blotong limbah 

padat pabrik gula berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung manis 

(Zea mays saccharata Strut). 

2. Diduga dengan pemberian dosis pupuk kompos blotong limbah 

padat pabrik gula berpengaruh terhadap hasil jagung manis (Zea 

mays saccharata Strut). 


