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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Jagung 

Klasifikasi Tanaman jagung Jagung (Zea mays L.) termasuk tanaman satu 

musim dari jenis rumput rumputan yang memiliki batang tunggal dan termasuk 

tanaman berumah satu. Siklus hidup tanaman jagung yaitu tahap vegetatif dan 

generatif.  Secara umum, klasifikasi jagung adalah: 

Kerajaan    : Tumbuh-tumbuhan 

Divisio   : Tumbuhan berbiji 

Sub Divisio    :  Berbiji tertutup 

Kelas     : Berkeping satu  

Ordo     : Rumput-rumputan 

Keluarga  : Graminaceae  

Genus     : Zea  

Species   : Zea mays saccharata (Farnham, 2003) 

Tanaman jagung memiliki akar serabut yaitu akar seminal, akar adventif, dan 

akar penyangga. Akar seminal adalah akar yang berasal dari radikula dan embrio. 

Akar adventif adalah akar yang berasal dari buku diujung mesokotil dan bentuk 

batang tegak dengan daun tunggal pada setiap buku. (Farnham, 2003).  

2.2. Syarat Tumbuh Jagung  

2.2.1. Iklim  

Jumlah curah hujan yang diperlukan pada pertumbuhan jagung adalah 1200-

1500 mm/tahun dengan bulan basah 7-9 dan bulan kering 4-6 bulan kelembapan 

udara (50% -80%), Temperatur jagung adalah 10 antara 23oC-27oC.
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Temperatur rendah akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung, sedangkan 

temperatur tinggi mengakibatkan pertumbuhan vegetatif berlebihan sehingga akan 

menurunkan produksi. Pada umumnya tanaman jagung memerlukan pencahayaan yang 

tinggi sehingga dapat memaksimalkan pertumbuhan dan produksi (Barnito, 2009). 

2.2.2 Tanah  

Tingkat keasaman tanah (pH) tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman jagung antara 5-7. Saat tanam jagung tergantung pada ketersediaan air yang 

cukup tidak tergantung pada musim. Apabila pengairan cukup, akan memberikan 

pertumbuhan jagung yang hagus pada musim kemarau (Riwandi, 2014). 

2.3.  Budidaya jagung  

Tanamn jagung (Zea mays L.) merupakan tanaman berumah satu yaitu 

keberadaan bunga betina dan bunga jantan terpisah dalam satu tanaman. Jagung salah 

satu  tanaman C4 yang bisa bertahan pada faktor lingkungan seperti musim kemarau, 

atau musim hujan, temperatur tinggi, intensitas cahaya tinggi dengan suhu tinggi pada 

siang dan malam, serta keadaan tanah yang tidak subur. Salah satu sifat dari jagung 

yang termasuk tanaman C4 yaitu aktivitas fotosintesis saat keadaan normal relatif 

tinggi, transpirasi dan fotorespirasi rendah, serta efisien penggunaan air (Muhadjir, 

1988). 

2.4. Tanpa Olah Tanah 

Proses TOT adalah merupakan proses pengolahan lahan untuk budidaya tanaman 

yang dilakukan untuk menjaga  fisik dan biotik tanah. Pada teknik TOT, tanah 
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dibiarkan begitu saja kecuali pada lubang tanam sebagai tempat peletakan benih dan 

pupuk. Sebelum dilakukan penanaman, gulma terlebih dahulu dibersihkan dengan cara 

manual dan pembersihan dengan herbesida. Teknik tanpa olah tanah ini dapat 

meningkatkan kelembapan tanah karena dapat mengurangi proses evaporasi yang di 

akibatkan proses pengolahan tanah. Pada daerah dengan tanah yang kurang maksimal 

menyimpan air dan curah hujan pertahunnya rendah, akan meningkatan kelembapan 

tanah sehingga penyerapan nutrisi menjadi maksimal sehinga jumlah produksi 

pertanamn meningkatkan (Utomo, 2000). 

2.5. Klasifikasi Kelapa Sawit  

Tanaman kelapa sawit dengan nama ilmiah Elaeis Guineensis Jacq, bukan 

tanaman asli Indonesia, Elaeis berasal dari bahasa Yunani apabila di artikan minyak. 

Guinensis berasal dari kata Guinea yaitu Pantai yang berada di Afrika Barat dan Jacq 

singkatan nama seorang Botanist dari Amerika. Klasifikasi tanaman kelapa sawit 

menurut  Sastrosayono (2003) yaitu sebagai berikut:  

Kingdom   : Plant  

Divisi    : Spermatophyta  

Class     : Monocotyledonae  

Ordo    : Palmales  

Famili   : Palmaceae  

Genus   : Elaeis  

Species  : Elaeis guineensis Jacq 
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Cara berkembang kelapa sawit dengan generatif. Apabila buah sawit masak 

terlihat berwarna merah api dan embrionya akan berkecambah, tunas (plumula) mulai 

berkembang membentuk bakal akar (radikula). Saat dewasa sawit mempunyai akar 

serabut berbentuk rapat dan tebal. Sebagian lagi akan menyebar ke arah 

samping/horizontal (Sastrosayono, 2008).   

2.6.  Syarat Tumbuh Tanaman Kelapa Sawit  

2.6.1. Iklim  

Kelapa sawit bisa berkembang dengan baik di daerah tropik, wilayah 

khatulistiwa 120 LU-120 LS.  Tanaman sawit  bisa berkembang dan  menghasilkan buah 

apabila memiliki ketinggian 1000 mdpl. Namun pertumbuhan dan  produktivitas  tinggi  

apabila  ditanam dengan  ketinngian di antara 0-500 mdpl. Dengan ketinggian tempat 

500 mdpl lebih, tanaman sawit akan menghasilkan akan tetapi phasil yang diperoleh 

rendah (Mangoensoekarjo, 2005).  

2.6.2. Tanah  

Tanah termasuk faktor utama setelah faktor klimatologi yang berpengaruh pada 

generatif dan vegetatif kelapa sawit. Pada tanah tersedia unsur - unsur hara bagi 

tanaman dan sekaligus tempat berjangkarnya akar tanaman. Keadaan dan tekstur tanah 

sangat berpengaruh untuk produktivitas kelapa sawit. Wilayah yang cocok untuk 

perkebunan sawit yaitu tanah datar sampai berombak dengan kemiringan lereng 0-8%. 

Secara umum, kelapa sawit dapat berkembang dan berproduksi dengan baagus pada 

jenis tanah apapun adalah tanah ultisol, entisol, inceptisol, andisol dan histosol. 

Memiliki kadar asam tanah 5-7 dan tanah mempunyai drainase yang baik 

(Sastrosayono, 2008).  
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2.7. Tumpang Sari Sawit dan Jagung 

Pada saat ini ada peraturan untuk membudidayakan kelapa sawit dengan 

mengkombinasikan dengan tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS) yaitu 

tanaman multi guna. Tanaman dapat menghasilkan, daun, kayu, buah dan juga 

menguntungkan bagi masyarakat. Tanaman kombinasi tersebut dapat berupa tanaman 

pangan, tanaman perkebunan atau tanaman MPTS (Dirjen Perkebunan, 2014). 

Pada sebagian daerah petani kelapa sawit mengusahakan tanaman sela dari 

jenis tanaman pangan dan hortikultura seperti jagung, ubi kayu, ubi rambat, maupun 

pisang. Sekitar perkebunan yang tidak ditanami tanaman sela umumnya ditanami jenis 

rumput dan leguminosa sebagai penutup tanah contohnya Calopogonium sp, 

Centrosema pubescens, Pueraria phaseoloides, dan Desmodium audifolium (Duke, 

1983; Jalaludin, 1998).  

Pada sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa melakukan tumpang sari 

jagung tidak mengganggu pertumbuhan dan hasil produksi tanaman kelapa sawit 

sebagai tanaman utama, bahkan apbila dihitung secara ekonomi dapat meningkatkan 

keuntungan dengan B/C ratio antara 1,30-2,05 paling tinggi dibandingkan dengan 

tanaman lain (Purba, 1998). Keuntungan lainnya dari pola tanam tumpang sari pada 

perkebunan kelapa sawit adalah menunjang keberlanjutan usaha pertanian untuk 

memaksimal pemanfaatan lahan (Erhabor and Filson, 1999).  

2.8.  Syarat Tumpang Sari  

Dalam melakukan penanaman secara tumpang sari yang harus diperhatikan 

adalah : 
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1. Sistem perakaran tanaman tidak sama apabila perakaran tanaman sama akan 

terjadi perebut unsur hara yang terkandung di dalam tanah.  

2. Tanaman harus berasal dari famili yang berbeda. 

3. Syarat tumbuh tanaman diperhatikan supaya nutrisi dapat terpenuhi 

4. Umur panen tanaman tidak sama (Sunaryo, Hendro. 1984.). 

2.9. Analisis Pertumbuhan Tanaman Jagung  

Secara umumnya perkembangan tanaman meliputi pembelahan sel kemudian 

akan berlanjut pada pertumbuhan awal atau vegetatif. Perkembangan dan pertumbuhan 

yang berhubungan langsung dengan fase perkecambahan, fase pertumbuhan vegetatif 

yang meliputi perbesaran batang, jumlah daun dan panjang akar tanaman akan 

melambat ketika dimulai fase berbuah atau produktif (Aksi Agraris Kanisius, 1993).  

Analisis pertumbuhan tanaman merupakan salah satu cara pengkuran proses 

fotosintesis yang biasa digunakan pada analisis pertumbuhan tanaman yaitu; 

Pengukuran jumlah daun, luas daun, tinggi tanaman, berat basah tanaman, berat kering 

tanaman. Pengukuran luas daun dan jumlah daun bertujuan untuk mengetahui 

banyaknya jumlah karbohidrat yang diserap oleh tanaman sebagai hasil dari proses 

fotosintesis sehingga meningkatkan pertkembang tanaman itu sendiri. Tinggi tanaman 

menyatakan faktor lingkungan dan perlakuan yang diberikan kepada tanaman. Bobot 

basah menyatakan banyaknya air yang terserap di dalam tanaman selain bahan organik, 

sedangkan bobot kering yaitu biomassa dari tanaman itu sendiri. Penghimpunan bahan 

kering menggambarkan kemampuan tanaman dalam menyerap energi matahari melalui 

proses fotosintesis, serta interaksinya dengan faktor-faktor lingkungan. Laju 
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Pertumbuhan (Growth Rate) menunjukkan pertambahan jumlah bahan kering yang 

artinya adalah produk dari proses fotosintesis yang terakumulasi pada tubuh tumbuhan 

per satuan waktu. Indeks Luas Daun (Leaf Area Index), adalah membandingkan antara 

luas total daun dengan luas permukaan tanah yang tertutupi oleh tanaman. Laju 

Pertumbuhan Relatif (Relative Growth Rate) adalah pertambahan bobot kering 

tanaman dalam interval waktu tertentu yang berkaitan dengan bobot kering awal 

tanaman digunakan untuk mengukur efisiensi produktivitas biomassa tanaman 

(Sitompul dan Guritno 1995). 


