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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Jagung manis (Zea mays L. var. saccharata Sturt) di Indonesia akhir-akhir 

ini makin populer dibudidayakan dan dikonsumsi, karena memiliki rasa yang 

lebih manis dibandingkan jagung biasa dan umur budidayanya lebih singkat 

dibandingkan dengan jagung biasa. Biji jagung manis (Zea mays L. var. 

saccharata Sturt) mengandung gizi yang tinggi antara lain: energi (96 kal), 

protein (3,5 g), lemak (1,0 g) karbohidrat (22,8 g), fosfat (111,0 mg), besi ( 

0,7 mg), vitamin A (400 SI), vitamin B (0,15 mg) vitamin C (12 mg) serta  air 

(72,7 g) untuk setiap 100 gram (Stepanus, 2014). 

 Selain biji, bagian lain tanaman jagung manis juga memiliki manfaat, 

seperti batang dan daun muda untuk pakan ternak, sisa-sisa tanaman yang 

berupa batang dan daun tua sebagai pupuk hijau, batang dan daun kering 

sebagai bahan bakar pengganti kayu bakar, buah jagung muda untuk sayuran 

serta berbagai bahan olahan pangan lainnya (Nurcahya, 2017). 

 Permintaan pasar terhadap jagung manis juga cenderung meningkat seiring 

dengan berkembangnya toko-toko swalayan dan pasar-pasar tradisional yang 

senantiasa membutuhkan dalam jumlah yang cukup besar. Meningkatnya 

permintaan masyarakat akan jagung manis, pada sekiranya menuntut adanya 

upaya peningkatan produktivitas jagung manis nasional, antara lain melalui 

perbaikan teknik budidaya khususnya dalam hal pemupukan (Mayadewi 

dalam Priyani, 2017). Pemupukan merupakan suatu tindakan memberikan 

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 organik dan anorganik. 

 Pupuk organik merupakan pupuk yang tersusun dari materi mahluk hidup, 

seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia dapat berbentuk 

padat ataupun cair (Parnata, 2010). Pupuk Organik seperti pupuk kandang 

ayam merupakan salah satu jenis bahan organik yang memiliki keunggulan 

dalam menyediakan hara bagi tanaman terutama unsur hara makro dan mikro. 
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Penelitian Hidayah (2016) menunjukkan, pemberian pupuk kandang ayam 

berpengaruh nyata pada tinggi tanaman, jumlah daun, panjang tongkol, 

diameter tongkol, berat tongkol dan dosis terbaik ditunjukkan oleh pemberian 

pupuk kandang ayam 20 ton/ha. Menurut Kasri (2015), pupuk kandang ayam 

dapat meningkatkan kesuburan tanah serta memberikan pengaruh yang baik 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman karena dapat mendukung aktivitas 

mikroba tanah serta cacing sehingga tanah menjadi gembur dan tanaman 

lebih mudah menyerap unsur hara dan air. 

 Sampai saat ini, limbah pertanian dan kehutanan seperti jerami dan limbah 

sayuran yang mudah terdekomposisi, maupun sekam padi, tempurung kelapa, 

tongkol jagung dan kayu-kayuan yang lebih sulit terdekomposisi belum 

banyak dimanfaatkan khususnya guna memperbaiki sifat-sifat tanah yang 

bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Sumei, 2015). 

Padahal, kelompok limbah pertanian yang sulit terdekomposisi tersebut 

merupakan bahan baku potensial untuk pembuatan biochar atau arang hayati 

yang berguna untuk memperbaiki sifat-sifat tanah dan menambah 

kesuburannya (Gani, 2010).  Pemanfaatan biochar di lahan pertanian sangat 

besar manfaatnya ditinjau atas dasar bahan baku dan fungsinya.Menurut 

penelitian Dariah (2015), pemberian 2,5 ton biochar berpengaruh nyata 

terhadap produksi tongkol segar tanaman jagung dibandingkan tanpa biochar 

dan meningkatkan produksi pipilan kering tanaman jagung lebih tinggi 

dibandingkan tanpa biochar. Aplikasi biochar terbukti mampu meningkatkan 

kualitas sifat fisik dan kimia tanah, meningkatkan ketersediaan air (Nurida, 

2014) serta  mengurangi pencemaran tanah dan air akibat proses pencucian 

hara(Widiastuti, 2016).  

 Efektivitas biochar dalam meningkatkan kualitas tanah sangat tergantung 

pada sifat kimia dan fisik biochar yang ditentukan oleh bahan baku (Gani, 

2010). Pupuk organik sangat bermanfaat bagi sektor pertanian karena 

memiliki beberapa keunggulan seperti menambah unsur hara dalam tanah, 

mempertinggi kandungan humus dalam tanah, mampu memperbaiki struktur 



3 
 

tanah, mendorong atau memacu aktivitas kehidupan mikroorganisme dalam 

tanah serta mudah didapat dan murah.  

 Berkembangnya usaha peternakan ayam di lingkungan masyarakat banyak 

menghasilkan limbah kotoran ayam yang apabila tidak dikelola dengan baik 

dapat menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan disekitarnya, 

khuusnya bagi lingkungan pemukiman. Padahal, limbah tersebut merupakan 

salah satu jenis pupuk organik yang berguna untuk menambah kesuburan 

tanah (Khair, 2013). 

 Bertolak dari uraian diatas, penyusun bermaksud melakukan penelitian 

tentang pengaruh dosis biochar dan pupuk kandang ayamterhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays L. var. saccharata 

Sturt). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis biochar berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman  jagung manis (Zea mays L. var. saccharata Sturt)? 

2. Apakah  dosis pupuk kandang ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays L. var. saccharata Sturt)? 

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis biochar dan dosis pupuk kandang 

ayam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays 

L. var. saccharata Sturt)? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh dosis biochar terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman jagung manis (Zea mays L. var. saccharata Sturt). 

2. Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang ayam terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays L. var. 

saccharata Sturt). 

3. Untuk mengetahui interaksi antara dosis biochar dan pupuk kandang 

ayam terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays 

L. var. saccharata Sturt). 
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D. Hipotesis 

1. Diduga dosis biochar berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays L. var. saccharata Sturt). 

2. Diduga dosis  pupuk kandang ayam berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays L. var. saccharata Sturt). 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis biochar dan pupuk kandang ayam 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays L. var. 

saccharata Sturt). 

 


