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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jagung  (Zea  mays  L.) termasuk salah satu pangan pokok, jagung  

merupakan bahan pangan pendamping beras dalam upaya diversifikasi pangan, 

dan bahan baku industri pakan ternak lebih dari 50% komposisi makanan ternak 

menggunakan bahan dasar jagung, dan bahan baku industri olahan lainnya 

(Dirjentan,2005). Permintaan jagung terus meningkat sehingga perlu upayakan 

peningkatan produksi jagung diantaranya dengan pemupukan yang tepat untuk 

memenuhi kebutuhan hara bagi pertumbuhan tanaman jagung sehingga hasil 

produksi jagung bisa optimal.  

Jagung memiliki prospek yang bagus, hasil tanaman jagung dapat 

digunakan untuk bahan ternak. Jagung sebagai bahan baku dalam pembuatan 

konsentrat pakan ternak, disamping digunakan untuk pakan ternak jagung juga 

digunakan sebagai bahan makanan seperti nasi jagung dan produk olahan lainnya. 

Di Negara maju jagaung digunakan sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar 

(bioethanol). 

Permintaan jagung  yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah 

penduduk Indonesia. Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 

penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 262 juta orang. Jagung merupakan 

salah satu komoditas utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini 

kementerian pertanian berupaya meningkatkan produksi terus dilakukan dengan 

capaian target meningkat 4-5% per tahun swasembada jagung diharapkan dapat 

terwujud diiringi dengan upaya peningkatan ekspor dan penurunan impor. 

Akibatnya Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan, guna 

mengimbangi laju pertambahan penduduk yang masih cukup tinggi. Salah satu 
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upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil 

jagung perlu diterapkan anjuran pemupukan berimbang sehingga perbandingan 

penyerapan unsur hara oleh tanaman secara seimbang, pemupukan untuk 

memenuhi kebutuhan hara bagi pertumbuhan tanaman jagung sehingga tanaman 

jagung bisa tumbuh optimal. 

Penggunaan pupuk secara efisien antara lain melalui dosis pemberian 

pupuk, cara pemberian dan bentuk pupuk yang digunakan secara tepat. Pemberian 

pupuk anorganik melalui tanah apabila kurang tepat waktu dan dosisnya dapat 

menurunkan efisiensi pemupukan serta menggangu kesimbangan hara dalam 

tanah. Untuk meningkatkan keseimbangan hara dalam tanah, selain pemberian 

pupuk N-anorganik dalam dosis sesuai anjuran, maka diperlukan pemberian 

pupuk P dan K guna meningkatkan produksi tanaman jagung. Dalam 

meningkatkan produktivitas tanaman jagung, peranan pupuk sangat penting 

terutama unsur hara makro N, P, K dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. 

Unsur hara P dalam tanah yang terserap oleh tanaman akan tergantikan dengan 

unsur P yang diberikan melaui pemupukan sehingga unsur P dalam tanah tetap 

tersedia (Fi’liyah et al, 2016). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah 

yaitu manakah dosis pupuk anorganik NPK yang efektif terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung (Zea mays L). 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan penelitian untuk mengetahui dosis pupuk anorganik 

NPK yang efektif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L). 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesa penelitian adalah diduga dengan pemberian dosis pupuk 

anorganik NPK terdapat salah satu dosis yang efektif dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung (Zea mays L). 




