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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tanamn jagung (Zea mays L.) salah satu tanaman serelia yang merupakan 

sumber karbohidrat setelah beras. Jagung sebagai sumber bahan pangan, yang 

menjadi komoditas nomor dua setelah beras (Purwono 2011). Jumlah produksi 

jagung pada setiap tahun mengalami penurunan di Kecamatan Domulyo Kabupaten 

Malang pada tahun 2014 sebesar 28.438 ton sedangkan pada 2015 jumlah prosuksi 

jagung menurut menjadi 24.906  ton (BPS Kab Malang 2015).   

Sistem pola tanam tumpang sari dapat meningkatan produksi jagung 

Tanaman tumpang sari akan memberikan pengaruh pada penampilan dan hasil 

tanaman tersebut terutama dalam efisiensi penggunan intensitas cahaya (naungan). 

Jagung merupakan adalah tanaman semusim (annual). Siklus hidupnya 

berlangsung mulai 80 sampai 150 hari. Siklus pertama yaitu fase pertumbuhan 

vegetatif dan siklus kedua fase generatif. Morfologi tanaman jagung yaitu akar, 

batang, daun, bunga, dan buah. Jagung tanaman C4 yang dapat menyesuaikan diri 

dengan baik pada faktor pembatas perkembangan dan hasil. karakteristik tanaman 

C4, adalah memiliki tingkat fotosintesis yang tinggi dari pada tanaman C3, 

fotorespirasi dan transpirasi rendah, efisien dalam penyerapan air (Goldsworthy and 

Fisher, 1984). Penerapan pola tanam tumpang sari lebih menguntungkan karena 

akan meningkatkan fungsi lahan, dengan jenis komuditas yang dihasilkan lebih 

varitif, sehingga resiko kegagalan dapat diperkecil (Beets, 1982).  
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Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jagung yang ditanam diantara 

kelapa sawit tidak mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit 

sebagai tanaman utama, apabila dihitung secara ekonomi dapat menambah 

keuntungan dengan B/C ratio antara 1,30-2,05 lebih tinggi dari tanaman lain (Purba, 

1998).  

Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit muda, berumur kurang dari 5 tahun, 

dan masih memiliki produktivitas yang rendah. Secara umum tanaman kelapa sawit 

belum menghasilkan tandan buah pada umur 1, 2 dan 3 tahun. Sementara itu, umur 

4-5 tahun produktivitas tandan buah rendah. Pada kawasan perkebunan memiliki 

sumber daya lahan, air, hara mineral dan cahaya matahari sehingga mendukung 

produktivitas lahan. Produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan di kawasan 

perkebunan kelapa sawit masih rendah padahal potensi ruang tumbuh antara 

tegakan kelapa sawit cukup besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. 

Padahal, ruang termbuh tersebut mempunyai lebar yaitu 9 m antar barisan. Luas 

perkebunan kelapa sawit yang mencapai jutaan hektar dapat dimanfaatkan untuk 

pertanaman tanaman pangan secara tumpangsari (Francis, 1989).  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di susun rumusan permasalahan, belum 

adanya informasi analisis pertumbuhan tanaman jagung (Zea mays L.) secara 

tumpang sari dengan berbagai umur kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq)
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan  penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pertumbuhan tanaman jagung (Zea 

mays L.) secara tumpang sari pada perkebunan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq). 

1.4. Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah diduga naungan kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) 

berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung (Zea mays L.). 


