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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu komoditas strategis dan 

memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian dan kebutuhan 

pangan, pakan, bahan baku industri, dan kerajinan tangan. (Wahyudin et al. 

2015). Berdasarkan data BPS (2014), pada tahun 2009-2013, rata-rata luas 

areal panen jagung di Indonesia sekitar 3,9 juta ha/tahun dan terus menurun 

dengan laju penurunan 1,82 % per tahun. Luas areal pertanaman jagung 

menduduki urutan kedua setelah padi sawah. Dapat diketahui jika areal panen 

jagung terus menurun di indonesia maka rencana pemerintah swasembada 

jagung tidak tercapai oleh karena itu perlu dilakukan terobosan terobosan 

baru dalam tatacara budidaya 

Salah satu upaya dalam meningkatkan minat budidaya tanaman jagung 

dan meningkatkan produktifitas hasil tanaman jagung, maka dengan 

pemilihan benih yang berkulitas dan  pengolahan tanah, pemilihan benih yang 

baik yang perlu diperhatikan adalah pemilihan jarak tanam dan pemupukan. 

Jarak tanam merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

produksi tanaman. Peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan cara 

perbaikan tingkat kerapatan tanam. untuk meningkatkan hasil biji tanaman 

jagung. luas sampai suatu batas tertentu dapat meningkatkan hasil biji, akan 

tetapi penambahan jumlah tanam akan menurunkan hasil karena terjadi 

kompetisi hara, air, radiasi mata hari dan ruang tumbuh sehingga akan 

mengurangi jumlah biji pertanaman (Indra, 2014).   

Untuk dapat tumbuh dengan baik serta berproduksi tinggi, tanaman 

jagung sangat membutuhkan unsur hara. Salah satu unsur hara yang 

diperlukan tanaman jagung adalah SP-36. Karena pupuk SP-36 mengandung 

unsur P tinggi. Fungsi P bagi tanaman jagung sangat berguna bagi 

pembentukan tongkol dan biji. 

Penelitian Wahyudin et al. (2017) menyatakan bahwa jarak tanam 

terbaik pada jarak tanam 75 cm x 25 cm x 25 cm dengan hasil 12264.00 
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g/petak atau 11,68 ton/ha bobot biji per petak jagung dibandingkan dengan 

perlakuan lainya.  

Pada penelitian Soenyoto ( 2017 ) menyatakan bahwa dosis pupuk SP-

36 200 kg/ha memperoleh hasil yang paling tinggi pada variable pengamatan 

berat jagung berklobot 366,60 gram dan tanpa berklobot yakni 282,67gram 

dibandingkan dengan perlakuan lainya. 

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui “Pengaruh Jarak Tanam dan Dosis Pupuk SP-36 Terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (Zea mays L.).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah  jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung (Zea mays L.). 

2. Apakah dosis pupuk SP36 berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman Jagung (Zea mays L.). 

3. Apakah terdapat interaksi antara jarak tanam dan dosis pupuk SP-36 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.) 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung (Zea mays L.). 

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk SP-36 terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara jarak tanam dan dosis pupuk SP-36 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.). 

D. Hipotesis 

1. Diduga jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung (Zea mays L.). 

2. Diduga dosis pupuk SP-36 berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung (Zea mays L.). 

3. Diduga terdapat interaksi antara jarak tanam dan dosis pupuk  SP-36 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L.) 


