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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia 

terpenting selain padi dan gandum.Jagung mempunyai peran strategis dalam 

perekonomian nasional, mengingat fungsinya yang multiguna, sebagai sumber 

pangan, pakan, dan bahan baku industri. Tanaman jagung sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia dan hewan,selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga 

merupakan sumber protein yang penting dalam menu masyarakat di Indonesia. 

Jagung kaya akan 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 

(Suarni dan Yasin, 2011). 

Tanaman jagung memiliki banyak manfaat, sebab hampir seluruh bagian 

tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Batang dan 

daun muda dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, batang dan daun tua setelah 

panen dimanfaatkan sebagai pupuk hijau atau kompos, batang dan daun kering 

dimanfaatkan sebagai kayu bakar, buah jagung muda dimanfaatkan sebagai bahan 

masakan rumahan, biji jagung tua dimafaatkan sebagai pengganti nasi, roti 

jagung, tepung, bihun, bahan campuran kopi bubuk, pakan ternak, bahan baku 

industri farmasi, dextrin, perekat, industri textil. 

Permintaan jagung untuk konsumsi secara umum berfluktuasi dari tahun 

ke tahun mulai dari tahun 2003-2012, akan tetapi tidak sebanding dengan 

pertumbuhan tingkat konsumsi jagung nasional, sehingga pada tahun 2012
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Indonesia masih harus melakukan impor jagung. Menurut Badan Pusat Statistik 

(2013), produksi jagung tahun 2012 sebesar 19,387 juta ton pipilan kering atau 

mengalami kenaikan sebesar 1,73 juta ton (9,83%) dibanding tahun 2011. 

Kenaikan produksi tersebut terjadi di wilayah pulau Jawa sebesar 1,24 juta ton 

dan di luar pulau Jawa sebesar 0,49 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena 

peningkatan luas panen seluas 95,22 ribu hektar (2,46%) dan kenaikan 

produktivitas sebesar 3,28 kuintal/hektar (7,19%). 

Penduduk Indonesia yang selalu bertambah di setiap tahunnya menjadi 

penyebab utama kebutuhan akan pangan meningkat. Usaha untuk mengatasi 

ketersediaan pangan dapat dilakukan dengan berbagai upaya seperti dengan 

intensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi pangan.Ketersediaan lahan menjadi 

salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.Hal ini mengingat 

bahwa pencapaian swasembada pangan menjadi salah satu prioritas dalam 

pembangunan nasional, sehingga untuk mencapainya dibutuhkan pula dukungan 

ketersediaan lahan.Pengembangan pertanian lahan kering di Indonesia 

mempunyai harapan yang sangat besar dalam mewujudkan pertanian tangguh di 

masa mendatang mengingat potensi dan luas lahannya yang jauh lebih besar 

daripada lahan sawah atau lahan gambut (Aldrian, 2007).Tanah sebagai tempat 

tumbuh tanaman jagung harus mempunyai kandungan hara yang cukup. 

Tersedianya zat makanan di dalam tanah sangat menunjang proses pertumbuhan 

tanaman hingga menghasilkan atau berproduksi (Sudjana dkk., 1991). Jagung 

tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus, namun tanah yang gembur, 

subur dan kaya humus. pH tanah antara 5,6 – 7,5 dengan aerasi dan ketersediaan 

air baik (Warisno, 1998).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah apakah 

terdapat perbedaan respon pertumbuhan dan hasil panen muda dari sembilan 

varietas jagung yang ditanam pada lahan tadah hujan di Desa Kedung Penggaron 

Kecamatan Kejayang Kabupaten Pasuruan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari respon pertumbuhan dan 

hasil panen muda sembilan varietas tanaman jagung yang dibudidayakan pada 

lahan tadah hujan. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan respon 

pertumbuhan dan panen muda tanaman jagung dari sembilan varietas yang di 

budidayakan pada lahan tadah hujan. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentangvarietas 

jagung yang pertumbuhan dan hasil mudanya paling baik pada lahan tadah hujan 

di desa Kedung Penggaron Kecamatan Kejayaan KabupatenPasuruan. 
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