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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Jagung 

Jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman semusim yang menyelesaikan 

satu siklus hidupnya selama 80 hingga 150 hari. Jagung dalam satu siklus 

hidupnya memerlukan dua fase pertumbuhan yaitu fase vegetatif dan fase 

generatif. Klasifikasi tanaman jagung adalah sebagai berikut: 

Kingdom  Plantae-Plants  

Subkingdom Tracheobionta-Vascular plants  

Superdivision Spermatophyta-Seed plants  

Division  Magnoliophyta-Flowering plants  

Class  Liliopsida-Monocotyledons  

Subclass  Commelinidae  

Order  Cyperales  

Family  Poaceae ⁄ Gramineae-Grass family  

Genus  Zea L.-corn  

Species  Zea mays L.-corn. 

(USDA, 2018). 

Tanaman jagung merupakan tanaman pokok peringkat ke dua setelah padi. 

Biji jagung kaya akan karbohidrat. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% 

dari seluruh bahan kering biji. jagung merupakan tanaman  tegak dan muda 

terlihat sebagaimana sorgum dan tebu namun tidak seperti padi dan gandum. 

batang beruas-ruas Ruas terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku batang. 

Jagung terdiri dari akar, batang, daun, bunga Tanaman jagung memiliki akar 
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serabut yang dapat mencapi kedalaman 8 m meskipun sebagian besar 

berada pada kisaran 2m. Pada tanaman yang sudah cukup dewasa muncul akar 

adventif dari buku-buku batang bagian bawah yang membantu menyangga 

tegaknya tanaman. Akar merupakan organ yang bertanggungjawab agar tanaman 

dapat berdiri tegak pada tanah dan sebagai penyerapan unsur hara dan air ke 

batang. Tanaman Jagung memilik tiga tipe akar, yaitu akar seminal yang tumbuh 

dari embrio dan radikula, akar advenfit yang tumbuh dari buku batang bagian 

terbawah pada batang, dan akar udara (brace root) (Gadmor, 2016). 

Batang jagung tegak dan mudah terlihat, sebagai mana sorgum dan tebu, 

namun tidak seperti padi atau gandum. Terdapat mutan yang batangnya tidak 

tumbuh pesat sehingga tanaman terbentuk roset. Batang beruas ruas. Ruas 

terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh 

namun tidak banyak mengandung lignin. Tinggi tanaman jagung sangat 

bervariasi. Meskipun tanaman jagung umumnya berketinggian antara 1 m sampai 

3 m, ada varietas yang dapat mencapai ketinggian 6 m. Menurut (Izzah 2009 

dalam Gadmor 2016.) menyatakan bahwa batang jagung berbentuk silindris terdiri 

dari sejumlah ruas dan buku, memiliki tinggi yang berbeda-beda tergantung dari 

varietas serta lingkungan tempat tumbuh tanaman jagung. 

Daun jagung adalah daun sempurna. Bentuknya memanjang antara 

pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu tulang 

daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stoma pada daun 

jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki familia poaceae. Setiap stoma 

dikelilingi sel–sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting dalam 
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repon tanaman menangani defisit air pada sel–sel daun. Jumlah daun tanaman 

jagung pada umunya berkisar antara 10–18 helai, walauapun tanaman jagung 

mampu memproduksi 20-21 helai daun, namun tanaman jagung hanya 1–15 helai 

daun saja yang menyelesaikan stadi vegetatif. Daun jagung tumbuh disetiap buku 

batang dan saling berhadapan satu sama lain. Menurut (Dongoran, 2009) setiap 

pelepah daun jagung dibatasi oleh spikula yang berguna melindungi dari air hujan 

serta embun agar tidak masuk kedalam pelepah. 

Jagung memiliki bunga jantan dan betina yang terpisah (diklin) dalam satu 

tanaman (monoecious). Tiap kuntum bunga memiliki struktur khas bunga dari 

suku poaceae, yang disebut floret. Pada jagung dua floret dibatasi oleh sepasang 

glumae (tunggal gluma). Bunga jantan tumbuh dibagian puncak tanaman, berupa 

karangan bunga (inflorescence). Serbuk sari berwarna kuning dan beraromah 

khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari buku diantara 

batang dan pelepah daun. Pada umumnya sau tanaman hanya dapat menghasilkan 

satu tongkol produktif meskipun memiliki sejumlah bunga betina. Beberapa 

varietas unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tonggkol produktif, dan 

disebut sebagai varietas prolifik. Bunga jantan jagung cenderung siap unruk 

penyerbukan 2–5 hari lebih dini dari pada bunga betina (prontandri) bunga betina 

brupa tongkol yang terbungkus oleh semacam rambut, rambut jagung sebenarnya 

adalah tangkai putik. Hampir 95% penyerbukan tanaman jagung itu berasal dari 

sari tanaman lain dan hanya 5% saja yang berasal penyerbukan sari tanaman 

sendiri. Karena tingkat penyerbukan dengan sari tanaman sendiri kecil maka 



8 
 

 
 

tanaman jagung disebut tanaman bersari bebas  (cross pollinated crop) menurut 

(Sunarti dkk., 2009). 

2.2 Syarat Tumbuh Jagung 

Tanaman jagung dapat tumbuh baik pada daerah yang beriklim sedang 

hingga subtropik atau tropis yang basah dan di daerah yang terletak antara 0-

50°LU hingga 0-400 LS. Tanaman jagung menghendaki penyinaran matahari 

yang penuh dan suhu yang diinginkan berkisar 21-34°C akan tetapi bagi 

pertumbuhan tanaman yang ideal memerlukan suhu optimum 23-27°C (Budiman 

2016). Tanaman jagung membutuhkan sinar matahari penuh, suhu optimum 

antara 26°C-30°C, curah hujan yang dikehendaki 8 -200 mm/bulan  dengan curah 

hujan yang optimal adalah 1200-1500 mm/tahun. Tanaman jagung yang 

ternaungi, pertumbuhannya maka akan menjadi terhambat (Barnito, 2009). 

Menurut Barnito (2009) tanaman jagung dapat tumbuh pada semua jenis 

tanah dengan memiliki tingkat keasaman pH tanah antara 5,5-7,5 dengan pH 

optimal yang diinginkan berkisar 5,5-6,5. Menurut Wirosoedarmo dkk. (2011). 

Tanaman jagung menghendaki tanah kaya unsur hara. Tanaman jagung 

membutuhkan unsur hara terutama nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium  (K)  dalam  

jumlah  yang  banyak. Tanaman jagung yang banyak ditanam di Indonesia mulai 

dari dataran rendah hingga daerah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 

1000-1800 mdpl. Daerah dengan ketinggian antara 0-600 mdpl merupakan 

ketinggian yang optimal bagi pertumbuhan tanaman jagung (Budiman 2016). 

Tanah dengan kemiringan tidak lebih 8% masih bisa ditanami jagung dengan arah 

baris tegak lurus agar mencegah erosi ketika terjadi hujan. 
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2.3 Sistem Tanam Jajar Legowo 

Pengaturan sistem tanam pada suatu lahan pertanian merupakan salah satu 

cara agar memiliki suatu perbedaan hasil tanaman. jarak tanam jagung hibrida 

sebaiknya 50 cm x 20 cm ataupun 50 cm x 40 cm dengan 2 tanaman per lubang. 

Yulisma (2011) menjelaskan bahwa jarak tanam 50 cm x 40 cm memberikan hasil 

terbaik pada semua varietas jagung hibrida. Penerapan jarak tanam yang efektif 

pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemungkinan tanaman agar tumbuh 

dengan baik tanpa mengalami banyak persaingan dalam hal ketersediaan air, 

unsur-unsur hara, dan cahaya matahari secara optimal untuk proses fotosintesis 

(Ikhwani dkk., 2013). Proses budidaya jagung dengan sistem tanam legowo 

merupakan suatu teknologi inovasi yang dapat mengatasi permasalahan 

peningkatan produksi jagung di Indonesia, pemenuhan kebutuhan jagung yang 

semakin bertambah setiap tahun, serta memiliki banyak keuntungan bagi tanaman 

jagung itu sendiri.  

Menurut Stalcup (2008), penanaman sistem tanam satu baris merupakan 

hal umum, oleh karena itu perlu diterapkan pertanaman sistem dua baris karena 

mampu memberikan hasil lebih tinggi. Sistem tanam Jajar Legowo merupakan 

pola tanamn antara dua baris tanam ataupun lebih yang diberi satu baris kosong. 

Jagung yang ditanam dengan sistem tanam baris kembar memiliki potensi akses 

lebih besar untuk penyerapan air, penerimaan cahaya matahari, penyerapan unsur 

hara dan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi kondisi stres pada tanaman 

jagung (Wahyudin dkk., 2017).  
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Teknik jajar legowo merupakan teknik tanam dengan mengatur jarak 

tanam antar rumpun dan antar barisan (Bobihoe, 2013). Kepadatan optimal akan 

efektif memanfaatkan kelembaban tanah, nutrisi, sinar matahari dll 

(Chandrasekaran dkk., 2010). Sudjana (1991) menyatakan bahwa kesuburan 

tanah, air, dan intensitas cahaya merupakan faktor pendukung terjadinya kenaikan 

hasil jagung. 

Jajar Legowo awalnya dikenal sebagai sistem tanam yang diaplikasikan di 

lahan padi namun juga bisa diadopsi untuk tanaman jagung. Melihat pada 

budidaya jagung membutuhkan peningkatan intensitas cahaya matahari untuk 

optimalisasi fotosintesis serta memudahkan pemeliharaan tanaman maka dari itu 

jajar legowo lebih dianjurkan kepetani. Jika penanaman dilakukan dengan cara 

tanam jajar legowo, agar populasi tanaman tetap berkisar antara 66.000–71.000 

tanaman/ha, maka jarak tanam yang diterapkan adalah 25 cm x (50 cm–100 cm) 1 

tanaman/lubang atau 50 cm x (50 cm–100 cm) 2 tanaman/lubang (populasi 66.000 

tanaman/ha) (Hidayat, 2017). Jika penanaman menggunakan cara tanam 

konvensional, populasi tersebut dapat diperoleh dengan menerapkan jarak tanam 

20 cm x 75 cm atau 70 cm x 25 cm (Riwandi dkk., 2014). 

2.4 Jarak Tanam Konvensional  

Pengaturan jarak tanam yang sesuai meruapakan salah satu insentifikasi 

untuk meningkatkan laju produksi tanaman. Secara tidak langsung pengaturan 

jarak tanam dapat mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang dapat diterima 

tanaman.cahaya matahari merupakan sumber energy fotosintesis bagi tumbuhan. 

Seperti yang diketahui jarak tanam konvensional adalah 70 x 20 dengan sistem 1 
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baris dimana sinar matahari akan sangat terbatas. Anjuran populasi tanaman untuk 

jagung adalah berkisar antara 66.000–71.000 tanaman/ha. Untuk itu, jarak tanam 

biasa yang diterapkan adalah 75 cm x 20 cm (1 tanaman/lubang) atau 70 cm x 20 

cm (1 tanaman/lubang). Pada wilayah yang mempunyai masalah tenaga kerja, 

dapat diterapkan jarak tanam 75 cm x 40 cm (2 tanaman/lubang) atau 70 cm x 40 

cm (2 tanaman/lubang). Peningkatan hasil jagung dapat diupayakan melalui 

pengaturan kerapatan tanam hingga mencapai populasi optimal. Menurut Gardner 

dkk. (1996 dalam Erawati dkk., 2016), pengaturan kerapatan tanaman bertujuan 

untuk meminimalkan kompetisi intrapopulasi agar kanopi dan akar tanaman dapat 

memanfaatkan lingkungan secara optimal. Jumlah tanaman yang berlebihan akan 

menurunkan hasil karena terjadi kompetisi terhadap unsur hara, air, radiasi 

matahari, dan ruang tumbuh sehingga akan mengurangi jumlah biji pertanaman 

(Erawati dkk., 2016). Sebaliknya jika jarak tanaman renggang (jarang) akan dapat 

memperbaiki pertumbuhan individu tanaman tersebut, tetapi memberikan peluang 

berkembangnya gulma. Tanaman yang di sertai gulma akan tergangguh 

pertumbuhannya maka akan ada perebutan unsur hara cahaya dan air. Yulisma 

(2011) menjelaskan bahwa jarak tanam yang terlalu rapat akan menghambat 

pertumbuhan tanaman, tetapi jika terlalu jarang akan mengurangi populasi per 

satuan luas. 


