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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jagung manis (Zea mays saccharata Sturt) atau sweet corn merupakan 

salah satu komoditas pangan yang semakin populer dan mempunyai prospek 

penting di Indonesia. Hal ini disebabkan jagung manis memiliki rasa yang 

lebih manis bila dibandingkan dengan jagung biasa, sehingga banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, di masa sekarang banyak sekali 

makanan atau jajan yang memakai bahan dasar jagung manis. Bahkan dari 

berbagai usia dapat menikmati makanan dengan bahan dasar jagung manis 

tersebut. Jagung manis mempunyai biji-biji yang berisi endosperm manis, 

mengkilap, tembus pandang sebelum masak dan berkerut bila kering. Selain 

itu, umur produksi jagung manis lebih singkat dibandingkan jagung biasa 

sehingga lebih menguntungkan bila diusahakan (Pamandungan et al., 2016).  

Jagung manis dikonsumsi dalam keadaan segar sebagai jagung rebus, 

campuran sayuran, sop atau dijadikan bahan pembuat kue, yogurt dan sebagai 

makanan kaleng. Salah satu kriteria kualitas jagung manis ditentukan oleh 

bobot tongkol segar dan kandungan gula. Semakin berat bobot tongkol dan 

kandungan gula semakin tinggi kualitasnya (Subaedah et al., 2020). 

Permintaan terhadap jagung manis terus meningkat dan peluang pasar yang 

besar belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan petani dan pengusaha Indonesia 

karena berbagai kendala (Sipayung dan Islami, 2018).  

Menurut data dari kementrian Pertanian (2019), produksi jagung 

nasional pada tahun 2018 naik 3,91% menjadi 30 juta ton dibandingkan tahun 

2017 sebesar 2,89 juta ton. Produksi jagung ditargetkan meningkat 9,8% 

menjadi 33 juta ton. Akan tetapi, impor jagung ke Indonesia pada tahun 2018 

meningkat 42,46% menjadi 737,2 ribu ton dari 517,5 ribu ton pada 2017. 

Menurut Muhsanati et al., (2006) dalam Sipayung dan Islami (2018), 

produktivitas jagung manis di Indonesia rata-rata 8,31 ton/ha. Salah satu cara 

perbaikan teknik budidaya adalah dengan pengaturan pola tanam dimana 

dapat 
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menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi 

(Jumin 1987 cit. Sesanti et al., 2014).  

Pengaturan pola jarak tanam diperlukan untuk menentukan jumlah 

populasi optimal (Hikmah dan Pratiwi, 2019). Teknologi inovasi pengaturan 

jarak tanam sangat diperlukan dalam budidaya jagung untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Teknologi inovasi sistem jajar legowo (jarwo) 

diperlukan untuk mendapatkan tingkat produksi yang maksimal (Widiyanto et 

al., 2018). Upaya dalam mendapatkan tingkat produksi jagung manis yang 

maksimal dapat dilakukan dengan penerapan sistem tanam yang tepat seperti 

pola jarak tanam jajar legowo (Soemantri & Tohari, 2001 cit. Pamandungan 

et al., 2016).  

Pola tanam jajar legowo merupakan komponen teknologi pengaturan 

jarak tanam dimana penanaman dilakukan dengan jarak tanam sempit dan 

diikuti dengan jarak tanam lebar. Sistem ini sangat diperlukan untuk 

mendapatkan tingkat populasi yang optimal, mempermudah dalam 

perawatan, mendapatkan tambahan pakan (pada sistem relay planting), serta 

memaksimalkan penerimaan sinar matahari sehingga proses fotosintesis dapat 

berlangsung dengan maksimal (Pamandungan et al., 2016). 

Pemeliharaan tanaman secara jajar legowo diperkenalkan pertama kali 

oleh seorang pejabat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara 

Provinsi Jawa Tengah yang bernama Bapak Legowo yang kemudian ditindak 

lanjuti oleh Departemen Pertanian melalui pengkajian dan penelitian sehingga 

menjadi suatu rekomendasi atau anjuran untuk diterapkan oleh petani dalam 

rangka meningkatkan produktivitas tanaman (Suharno dan Ariani, 2013). 

Pada awalnya, penerapan pola tanam jajar legowo diterapkan pada 

pertanaman padi, karena tanaman padi merupakan tanaman yang mampu 

mempunyai banyak anakan sehingga dengan pola tanam jajar legowo bisa 

meningkatkan produktivitas tanaman padi. Setelah berkembangnya penelitian 

pola jarak tanam jajar legowo pada tanaman padi, kini mulai berkembangnya 



3 
 

 
 

pola jarak tanam jajar legowo yang diaplikasikan pada tanaman jagung, dan 

pada penelitian ini akan dicobakan pada tanaman jagung manis.  

Berbeda pada pertanaman padi, penerapan pola tanam jajar legowo 

pada tanaman jagung lebih diarahkan pada peningkatan penerimaan intensitas 

cahaya matahari untuk optimalisasi fotosintesis dan asimilasi serta 

memudahkan pemeliharaan tanaman, terutama penyiangan gulma baik secara 

manual maupun dengan herbisida, pemupukan, serta pemberian air 

(Balitbangtan, 2016 cit. Asbur et al., 2019). 

Selain inovasi pola jarak tanam jajar legowo, tanaman jagung manis 

juga membutuhkan suplai unsur hara yang cukup. Beberapa petani di sawah, 

sering menggunakan pupuk tunggal yang dicampur kemudian baru 

diaplikasikan pada pertanaman. Hal tersebut sangat tidak efisien karena 

petani harus membeli beberapa pupuk dan kemudian harus mencampurnya 

menjadi satu. Upaya agar petani mudah dalam pemupukan yaitu dengan cara 

pemberian pupuk majemuk. Salah satunya pupuk majemuk yang 

kandungannya banyak dibutuhkan pada pertanaman jagung manis yaitu 

pupuk majemuk NPK Mutiara. 

Penggunaan pupuk NPK akan menguntungkan petani karena dalam 

sekali pemupukan, tanaman akan mendapat unsur N, P dan K tanpa harus 

mencampur pupuk tunggal terlebih dahulu. Selain itu, pupuk NPK sangat 

mudah ditemui dan dipakai para petani dikarenakan pupuk NPK merupakan 

pupuk yang sudah familiar bagi petani sehingga semua petani pasti sudah 

mengenal pupuk NPK. 

Penambahan pupuk NPK pada budidaya jagung dapat meningkatkan 

produksi pada dosis yang optimal. NPK Mutiara (16:16:16) adalah pupuk 

dengan komposisi unsur hara yang seimbang dan dapat larut secara perlahan-

lahan sampai akhir pertumbuhan. Jumlah kebutuhan pupuk untuk setiap 

daerah tidaklah sama tergantung pada varietas tanaman, tipe lahan, 

agroklimat, dan teknologi usaha taninya. Tanaman jagung merupakan 

tanaman yang responsif akan unsur hara N, P, dan K, sehingga tanaman 



4 
 

 
 

jagung sangatlah membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang besar (Hidayat 

et al., 2018).  

Dikarenakan tanaman jagung manis sangat responsif akan unsur hara, 

terutama terhadap unsur N, P dan K serta tanaman jagung manis 

membutuhkan unsur hara dalam jumlah yang besar, pada penelitian ini akan 

diujikan dosis pupuk NPK dengan dosis 0 kg/ha, 200 kg/ha dan 400 kg/ha 

supaya apabila terdapat perbedaan, perbedaan tersebut terlihat nyata.  

Penelitian penggunaan pupuk NPK telah banyak dilakukan 

sebelumnya, diantaranya dilakukan oleh Aris (2016), yang dimana meneliti 

produksi tanaman jagung manis varietas sweet boy dengan hasil paling tinggi 

terdapat pada dosis pupuk NPK (15-15-15) yaitu 300 kg/ha. Penelitian 

Mohammad et al., (2013), pemupukan NPK dosis 300 kg/ha dan bokashi 

eceng gondok 20 ton/ha dapat memberikan pengaruh terbaik terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman jagung manis (M. Ilham et al., 2018). 

B. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pola jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt)? 

2. Adakah pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt)?  

3. Adakah interaksi antara perlakuan pola jarak tanam dan dosis pupuk 

NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays 

saccharata Sturt)? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pola jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt). 

2. Mengetahui pengaruh dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt). 
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3. Mengetahui adanya interaksi antara pola jarak tanam dan dosis pupuk 

NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays 

saccharata Sturt). 

D. Hipotesis 

1. Diduga pola jarak tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt). 

2. Diduga dosis pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt). 

3. Diduga terdapat interaksi antara pola jarak tanam dan dosis pupuk NPK 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis (Zea mays 

saccharata Sturt). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


