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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jagung merupakan komoditas yang cukup penting bagi Indonesia. Jagung 

termasuk komoditas pangan utama yang diprioritaskan dalam sasaran utama sebagai 

swasembada pangan, namun disisi lain, pemenuhan kebutuhan jagung nasional 

sampai saat ini masih sangat bergantung pada impor. Ketergantungan masyarakat 

terhadap salah satu bahan pangan yang menyebabkan Indonesia memiliki ketahanan 

pangan yang kurang stabil. Jagung dilihat dari nilai gizinya merupakan bahan pangan 

sumber karbohidrat dan protein, hal ini Jagung berpotensi sebagai bahan pangan 

alternatif pengganti beras. Kandungan gizi dalam 100g jagung adalah 76,05g air, 86 

kkal energi; 3,27 g protein; 1,35 g lemak; 18,70 g karbohidrat; 2,0 g serat; 6,26 g 

gula; 2 mg kalsium (Ca); 0,52 mg zat besi (Fe); 37 mg magnesium (Mg); 89 mg 

fosfor (P); 270 mg kalium (K); 15 mg sodium (Na); 0,46 mg Seng (Zn); 6,8 mg 

vitamin C; 0,155 mg thiamin; 0,055 mg riboflavin; 1.770 mg niacin; 0,093 mg 

vitamin B6; 42 pg folat; 187 IU  vitamin A; 0,07 mg vitamin E; 0,3 pg vitamin K; 

0,325 g asam lemak total jenuh; 0,432 g asam lemak jumlah monounsaturated; 0,487 

g asam lemak polyunsaturated (USDA, 2016). 

 Masyarakat saat ini mulai bijak untuk memilih menu makan yang bergizi 

sehingga jagung menjadi sala satu menu yang juga dijadikan makanan pokok di 

beberapa daerah. Permintaan jagung yang semakin meningkat disebabkan adanya   

konsumsi langsung dan tidak langsung (diolah lebih lanjut menjadi konsumsi atau 

produk lain). Konsumsi jagung rumah tangga per kapita dalam kurun waktu              
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2005-2004 cenderung menurun, dengan laju penurunan 4,18% per tahun. Tahun 2011 

konsumsi jagung rumah tangga menurun cukup signifikan sebesar 22,6% 

dibandingkan tahun 2010 dari 1,763 kg/kapita/tahun menjadi 1,365 kg/kapita/tahun, 

pada tahun 2012 konsumsi jagung kembali mengalami peningkatan 22,9% menjadi 

1,677 kg/kapita/tahun. Tahun 2013 konsumsi jagung  kembali naik sebesar 5,71% 

atau konsumsi perkapita menjadi sebesar 1,553 kg/kapta/tahun. Konsumsi jagung 

yang dimaksud yaitu konsumsi jagung basah berkulit dan jagung pipilan kering 

(Kementrian Pertanian, 2015). Konsumsi jagung mengalami penurunan di tahun 2017 

dilihat dari Pusdatin (2017) impor jagung mengalami penurunan yang cukup nyata di 

tahun 2017 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Bulan Januari – Mei 

2017, volume impor jagung menurun sebesar 68,38% yaitu dari 880,91 ribu ton di 

tahun 2016 menjadi 278,57 ribu ton pada Januari-Mei 2017. Nilai impor juga 

menurun 62,39% yaitu dari 194,96 juta USD di tahun 2016 menjadi 73,33 juta USD 

pada periode yang sama di bulan Januari-Mei 2017. 

 Produksi Jagung yang naik turun menunjukkan ketidak stabil dalam hasil 

pertanian, hal tersebut karena beralihnya lahan jagung ke komoditas lain. Badan Pusat 

Statistik (2016) menyatakan luas panen Jagung mengalami penurunan di tahun 2016-

2017 di beberapa provinsi. Kepulauan Riau sebesar 28,3%, provinsi Jawa Barat 

10,23%, provinsi Jawa Tengah 2,89%, DI Yogyakarta 4,60%, provinsi Bali 12,37%, 

provinsi Papua Barat 3,49 dari 34 provinsi di Indonesia. Penurunan tersebut 

terjadinya alih fungsi lahan jagung ke komoditas lain atau mengubah lahan pertanian 

menjadi lahan pemukiman. Ahli fungsi lahan jagung ke komoditas lain di picu karena 
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hasil pengolahan dan hasil produksi tidak seimbang sehingga petani memilih beralih 

ke komoditi yang lain. Pembudidayaan jagung memerlukan teknik dan pemilihan 

benih jagung yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar dan musim. 

Pembudidayaan dengan mengutamakan jarak tanam juga efektif dilakukan dalam 

penanaman jagung. Pengaturan jarak tanam merupakan salah satu bentuk yang lazim 

digunakan oleh petani dan diharapkan meningkatkan hasil tanaman pada pola jajar 

legowo. 

 Jajar legowo didesain untuk meningkatkan produktifitas tanaman melalui 

peningkatan populasi tanaman dan pemanfaatan efek tanaman tepi. Berbeda dengan 

padi, penerapan jajar legowo pada tanaman jagung lebih diarahkan pada peningkatan 

penerimaan intensitas cahaya matahari untuk mengoptimalkan fotosintesis dan 

asimilasi serta memudahkan pemeliharaan tanaman. Jajar legowo suatu cara tanam 

yang diesain untuk meningkatkan produktivitas tanaman dimana penanaman 

dilakukan dengan merapatkan jarak tanaman dalam baris dan merenggangkan jarak 

tanaman antar legowo (Balitbangtan, 2016).  

Pola tanam jajar legowo dengan konfensional sangat memiliki perbedaan 

pengaruh yang nyata. Adanya legowo yang memanjang pada sistem jajar legowo 

akan meningkatkan penerimaan cahaya dan CO
2
 ke dalam pertanaman maka akan 

meningkatkan pula metabolism tanaman, produksi tanaman lebih optimal dalam 

penyerapan unsur hara dan mineral karena itu pembentukan biji dapat terjadi dengan 

sempurna (Arief et al. 2015). Hasil muda jagung pada model jajar legowo 

memberikan kadar gizi vitamin yang masih kompleks. Dinyatakan dalam penelitian 
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penelitian Indrawan et al. (2017) yang menyatakan bahwa perlakuan sistem tanam 

jajar legowo baik dengan 1 benih/lubang tanam (54 tanaman), 2 benih/lubang (108 

tanaman) dan 3 benih/ lubang (164 tanaman) tanam mampu menciptakan kondisi 

iklim mikro yang mendekati syarat tumbuh tanaman jagung. Penggunaan 1 

benih/lubang tanam memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya. Peningkatan populasi dapat menurunkan hasil tanaman. Didapatkan hasil 

produksi untuk konversi panen/tanamannya pada perlakuan sistem tanam 

konfensional dan jajar legowo berturut-turut adalah 11,98 ton ha
-1 

dan 12,08 ton ha
-1

. 

Sistem tanam jajar legowo berpengaruh nyata terhadap produksi tiga varietas 

tanaman jagung manis meliputi berat tongkol berkelobot, panjang tongkol berkelobot 

dan jumlah tongkol perpetak. Sistem tanam jajar legowo 2:1 tanaman jagung manis 

lebih efisien dalam mendapatkan cahaya matahari, unsur hara dan air dibandingkan 

pada sistem jajar legowo 3:1 yang mempunyai populasi tanaman lebih banyak tetapi 

berat tongkol dan panjang tongkol lebih kecil. Hal ini disebabkan terjadinya 

persaingan yang cukup besar antara tanaman jagung manis dalam penyerapan unsur 

hara, air dan cahaya matahari sehingga proses pembungaan, pembentukan tongkol 

dan pengisian biji terjangkau (Bahua dan Nurni, 2015). Hasil penelitian Srihartanto et 

al. (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem tanam jajar legowo jagung hibrida 

pada tanah inceptisol dapat meninkatkan produktivitas jagung hibrida Bima 46,8% 

(10,55 ton/ ha), lebih tinggi dibamdingkan dengan Pioner 27/kontrol (9,88 ton/ha). 

Perbedaan varietas juga dapat mempengaruhi hasil produk sebuah pertanian 

tergantung dengan variasi genotip tersebut, hal ini diperkuat dengan pernyataan 
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Bunyamin dan Awaludin (2013) yang menyatakan bahwa jika terdapat perbedaan 

antar dua individu pada lingkungan yang sama dan dapat diukur, maka perbedaan ini 

berasa dari variasi genotip tanaman.   

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah apakah terdapat 

perbedaan respon pertumbuhan dan hasil muda dari sembilan varietas jagung yang 

ditanam dengan sistem jajar legowo di Desa Kedung Penggaron Kecamatan Kejayaan 

Kabupaten Pasuruan.  

1.3 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari respon pertumbuhan dan hasil 

panen muda sembilan varietas tanaman jagung yang dibudidayakan dengan sistem 

jajar legowo.  

1.4 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah diduga terdapat perbedaan respon 

pertumbuhan dan hasil muda dari sembilan varietas jagung yang ditanam dengan 

sistem jajar legowo. 

1.5 Manfaat  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang varietas jagung 

yang pertumbuhan dan hasil mudanya paling baik pada sistem jajar legowo di Desa 

Kedung Penggaron Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan. 


