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I.   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) merupakan salah satu 

komoditas palawija atau disebut juga tanaman pangan yang banyak 

dikonsumsi masyrakat. Jagung manis banyak diminati masyarakat 

dikarenakan rasanya yang manis, enak dan banyak mengandung karbohidrat, 

protein dan lemak (Purwono dan Hartono, 2005). Jagung sendiri kaya akan 

komponen-komponen pangan fungsional, termasuk serat pangan yang 

dibutuhkan tubuh, asam lemak esensial, isoflavon, mineral (Ca, Mg, K, Na, P, 

Ca dan Fe), antosianin, betakaroten (provitamin A), komposisi asam amino 

esensial, dan lainnya (Suarni dan Yasin, 2015). Kandungan zat gizi pada 

jagung manis tiap 100 g bahan adalah enrgi (kal) 96,0, Protein (g) 3.5, Lemak 

(g) 1.0, Karbohidrat (g) 22.8, Kalsium (mg) 3.0, Fosfor (mg) 111, Besi (mg) 

0.7, Vitamin A (SI) 400, Vitamin B (mg) 0.15, Vitamin C (mg) 12.0 dan Air 

(g) 72.7 (Iskandar, 2007). Produksi jagung manis pada 2014 mengalami 

peningkatan, tahun 2016 mencapai 23,58 juta ton atau meningkat 20,22% dari 

tahun 2015 sebesar 19,61 juta ton, dan produksi tahun 2017 meningkat 10,39 

menjadi 26,03% juta ton (BPS, 2018).  

Seiring dengan kebutuhan jagung manis di pasar semakin meningkat 

dan nilai ekonomisnya semakin tinggi, sehingga permintaan konsumen 

semakin meningkat. Perlunya upaya untuk meningkatkan produktivitas jagung 

manis, namun di sisi lain perlu juga untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas produksi jagung manis agar konsumen saat mengkonsumsinya 

memiliki daya tarik sendiri. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil pada jagung manis maka dengan melakukan upaya 

pemupukan, baik pemupukan secara organik maupun secara anorganik, pupuk 

tersebut dapat diperoleh dari pupuk kalium sebagai anorganik dan pupuk 

kandang kambing sebagai bahan organik. Pemupukan dapat meningkatkan 

hasil panen secara kuantitatif maupun kualitatif. Lingga dan Marsono (2007),  

menyatakan bahwa, pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena 
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berisi satu atau lebih unsur untuk menggantikan unsur yang habis diserap 

tanaman. Pemberian dosis pupuk yang tepat akan meningkatkan ketersediaan 

unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Pada dasarnya pemupukan yang 

dilakukan secara berimbang atau setara sesuai dengan kebutuhan tanaman dan 

mempertimbangkan kemampuan tanah yang menyediakan hara secara alami 

serta keberlanjutan sistem produksi dan keuntungan yang memadai bagi para 

petani (Sirappa dan Razak, 2010). Tanaman jagung manis sangat 

membutuhkan unsur hara makro N, P dan K.  Unsur hara K di sebut unsur 

hara makro  kedua setelah N yang banyak diserap oleh tanaman (Hanafiah, 

2007). Unsur hara makro dan mikro dapat kita peroleh dari pupuk kandang 

kambing dan kalium. 

Pupuk kandang kambing relatif mudah didapatkan karena ketersediannya 

yang melimpah dan ramah terhadap lingkungan, memungkinankan bahwa 

pengunaan pupuk kandang kambing relatif lebih efisien. Di satu sisi lain 

pengunaan pupuk kandang kambing dapat sebagai sumber utama untuk 

penambahan unsur hara. Pupuk kandang atau disebut juga pupuk organik 

dapat meminimalisir efek residu yang disebabkan oleh pupuk anorganik dapat 

memperbaiki sifat-sifat tanah baik fisika , kimia dan biologi tanah (Bayu dan 

Maya, 2019). Menurut Hartatik dan Widowati (2006), pupuk kandang 

kambing memiliki kandungan hara 0.70% N, 0.40% P2O5, 0.25% K2O, C/N 

20-25 dan bahan organik 31%.  Pemberian pupuk kandang kambing dapat 

memberikan dampak positif terhadap kesuburan tanah dan perkembangan akar 

pada tanaman. Sehingga tanaman dapat tumbuh berkembang secara optimal 

serta menghasilkan produksi tanaman yang unggul. 

Kalium berfungsi untuk memperbaiki kualitas buah pada masa generatif 

tanaman, tahan terhadap hama penyakit dan tanaman menjadi lebih tahan 

kerebahan. Unsur hara kalium sangat berperan sebagai proses metabolisme 

tanaman seperti fotosintesis dan transportasi unsur hara kebagian wadah 

tanaman (Marschner, 2012). Penggunaan pupuk kalium pada tanaman jagung 

dianjurkan dengan dosis yang dibutuhkan. Pupuk kalium merupakan pupuk  
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yang dapat mempengaruhi kualitas jagung manis hal ini di karenakan pada 

pupuk kalium untuk tanaman berfungsi sebagai proses pembentukan gula dan     

pati, translokasi gula, aktivitas enzim dan pergerakan stomata (Rangga et al. 

2013).  

B.      Rumusan Masalah 

1. Apakah dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil jagung manis ? 

2. Apakah dosis pupuk kalium berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil jagung manis ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara dosis pupuk kandang kambing dan 

kalium terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis? 

C. Tujuan Masalah 

1. Mengetahui pengaruh dosis pupuk kandang kambing terhadap 

pertumbuhan dan hasil jagung manis 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk kalium terhadap pertumbuhan dan 

hasil jagung manis 

3. Mengetahui interaksi antara dosis pupuk kandang kambing dan pupuk 

kalium terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis 

D. Hipotesis  

1. Diduga dosis pupuk kandang kambing berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil jagung manis 

2. Diduga dosis pupuk kalium berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

hasil jagung manis 

3. Diduga terdapat interaksi antara dosis pupuk kandang kambing dan 

pupuk kalium terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis. 

 

 

 

 

 


