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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jagung manis (Zea mays Saccharata Sturt L.) merupakan salah satu komoditas 

pertanian yang disukai oleh masyarakat karena rasanya yang lebih manis dari 

jagung biasa. Karena banyaknya permintaan pasar terhadap jagung manis ini, 

banyak dari kalangan petani berharap dapat meningkatkan produksinya. Saat ini 

banyak petani yang menggunakan pupuk kimia atau anorganik secara berlebihan 

untuk mendapatkan hasil produksi yang berlimpah, sehingga dari kebiasan 

tersebut dapat menurunkan atau bahkan merusak kesuburan tanah.  

Ketergantungan petani akan penggunaan pupuk anorganik semakin besar pada 

saat ini, hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah dalam budidaya komoditas 

pertanian. Masalah umum yang pasti timbul dari kebiasaan diatas adalah 

menurunnya kesuburan tanah. Penggunaan  pupuk  kimia  secara  berkelanjutan  

menyebabkan pengerasan tanah. Kerasnya tanah disebabkan oleh penumpukan 

sisa atau residu pupuk kimia, yang  berakibat  tanah  sulit  terurai.  Sifat  bahan  

kimia  adalah relatif lebih sulit terurai atau hancur dibandingkan dengan bahan 

organik. Semakin kerasnya tanah dapat mengakibatkan tanaman semakin sulit 

menyerap unsur hara, penggunaan konsentrasi pupuk lebih tinggi untuk mendapat 

hasil sama dengan hasil panen sebelumnya, dan proses penyebaran perakaran dan 

aerasi (pernafasan) akar terganggu berakibat akar tidak dapat berfungsi optimal 

dan pada gilirannya akan menurunkan kemampuan produksi tanaman tersebut 

(Notohadiprawiro, Suprapto, dan Susilowati, 2006). 
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Ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan diatas, diantaranya adalah 

dengan mengganti sistem pemupukan dengan menggunakan pupuk organik atau 

pupuk kandang yang dikombinasikan dengan mikoriza. Pupuk kandang sangat 

membantu dalam memperbaiki tanah yang terdegradasi, karena pemakaian pupuk 

kandang dapat mengikat unsur hara yang mudah hilang serta membantu dalam 

penyediaan unsur hara tanah sehingga efisisensi pemupukan menjadi lebih tinggi.  

Pemberian pupuk kandang saja belum mencukupi kebutuhan unsur hara pada 

tanaman, salah satunya dengan mengkombinasikan pupuk hayati mikoriza. 

Mikoriza dapat bersimbiosis dengan akar tanaman dan mempunyai peranan yang 

penting dalam pertumbuhan tanaman. Peranan tersebut diantaranya adalah 

meningkatkan serapan fosfor (P) dan unsur hara lainnya, seperti N, K, Zn, Co, S 

dan Mo dari dalam tanah, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, 

memperbaiki agregat tanah, meningkatkan pertumbuhan mikroba tanah yang 

bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman inang serta sebagai pelindung tanaman 

dari infeksi patogen akar (Halis, Murni, dan Fitria, 2008). Oleh karena itulah 

penelitian ini ingin mempelajari bagaimana pengaruh jenis pupuk kandang dan 

dosis mikoriza terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis (Zea mays 

Saccharata Sturt L.). 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Apakah pemberian jenis pupuk kandang dapat meningkatkan hasil 

tanaman jagung manis? 

2) Apakah pemberian mikoriza dapat meningkatkan hasil tanaman jagung 

manis?
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh tiga jenis pupuk 

kandang (sapi, kambing, kelinci) dan dosis mikoriza terhadap pertumbuhan dan 

hasil jagung manis. 

1.4 Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah ; 

1. Diduga ada interaksi antara pupuk kandang dan mikoriza terhadap 

pertumbuhan serta hasil jagung manis, dan diduga yang bagus adalah 

kombinasi jenis pupuk kandang kelinci dengan dosis mikoriza 3 tablet. 

2. Diduga terdapat jenis pupuk kandang tertentu yang mengakibatkan 

pertumbuhan serta hasil jagung manis yang paling baik, dan diduga yang 

paling bagus adalah jenis pupuk kandang kambing. 

3. Diduga terdapat dosis mikoriza tertentu yang mengakibatkan pertumbuhan 

serta hasil jagung manis paling baik, dan diduga yang paling bagus adalah 

dosis mikoriza 3 tablet.  

 


