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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Morfologi Tanaman Jagung 

a. Akar  

Tanaman jagung berakar serabut dan memiliki sistem perakaran yang 

terdiri dari tiga bagian yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar penyangga atau 

kait. Akar seminal adalah akar yang tumbuh ke bawah pada saat akar yang 

berkembang dari radikula dan embrio. Saat plumula muncul ke permukaan tanah 

pertumbuhan akar seminal akan melambat dan akan berhenti pertumbuhan akar 

seminal pada saat tanaman berumur 10-18 hari setelah berkecambah. Akar 

adventif adalah akar yang tumbuh keatas secara berurutan dari tiap buku antara 7-

10 buku yang berasal perkembangan dari buku di ujung mesokotil. Akar adventif 

akan berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar adventif berperan dalam 

pengambilan air dan hara. Akar penyangga atau kait adalah akar adventif yang 

muncul pada dua atau tiga buku di atas permukaan tanah, akar penyangga 

berperan untuk menjaga agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini 

juga membantu penyerapan hara dan air. Faktor yang mempengaruhi 

perkembangan akar jagung berdasar kedalaman dan penyebarannya adalah 

varietas, pengolahan tanah, fisik dan kimia tanah, keadaan air tanah dan 

pemupukan (Subekti, dkk. 2012).  

b. Batang  

Batang tanaman jagung tidak bercabang dan terdiri atas ruas-ruas. Ruas-

ruas bagian atas berbentuk silindris, sedangkan bagian bawah berbentuk bulat 

pipih yang terdiri dari sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas 

yang akan berkembang menjadi tongkol.  



5 
 

 
 

 Batang jagung memiliki tiga komponen jaringan utama yaitu kulit 

(epidermis), jaringan pembuluh (bundles vaskuler), dan pusat batang (pith). 

Bundles vaskuler tertata dalam lingkaran batang dengan kepadatan bundles yang 

tinggi namun mendekati pusat batang kepadatan bundles akan berkurang. 

Penyebab batang tanaman jagung tahan rebah dikarenakan konsentrasi bundles 

vaskuler yang tinggi dibawah epidermis. Genotipe jagung yang mempunyai 

batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal di 

bawah epidermis batang dan sekeliling bundles vaskuler (Paliwal, 2000). 

 Menurut Subekti, dkk. 2012 pada batang jagung terdapat mutan yang 

batangnya tidak tumbuh pesat sehingga berbentuk roset, dari buku ruas muncul 

pelepah daun yang membungkus ruas tanaman jagung. Batang jagung tidak 

banyak mengandung lignin namun batang jagung cukup kokoh.  

c. Daun  

Daun jagung memiliki panjang yang bervariasi antara 30-150 cm dan lebar 

4-15 cm. daun muncul dari buku-buku batang, sedangkan pelepah menyelubungi 

ruas batang untuk memperkuat batang dan ibu tulang daun yang sangat keras. 

Tepi helaian daun tanaman jagung pada umumnya halus atau rata namun 

terkadang juga berombak.  Tanaman jagung juga memiliki lidah daun (ligula) 

yang transparan dan tidak mempunyai telinga daun (auriculae). Umumnya bagian 

atas epidermis berbulu dan terdiri dari stomata . Daun menggulung disebabkan 

adanya perubahan pada turgor. Bagian bawah permukaan daun mengandung 

stomata lebih banyak diperkirakan 10.000-16.000/cm2 dibandingkan dengan 

permukaan atas daun sekitar 7000-10.000/cm2, bagian permukaan bawah daun 

tidak berbulu. Jumlah daun tanaman jagung berbeda-beda antara 12-18 helai. 
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Duduk daun bervariasi tergantung genotipe mulai dari hampir mendatar sampir 

vertikal (Muhadjir, 1988). 

Daun jagung berbentuk memanjang merupakan banun pita (ligulatus), 

ujung daun runcing (acutus), tepi daun rata (integer). Tanaman jagung memilii 

lebar helai daun, sudut daun, bentung ujung daun yang beragam dan terdapat dua 

tipe daun jagung, yaitu tegak (erect) dan menggantung (pendant) Terdapat ligula 

diantara pelepah daun dan helai daun. Ibu tulang daun sejajar dengan tulang daun. 

Jagung memiliki stomata berbentuk memanjang (halter). Setiap stomata 

dikelilingi sel epidermis berbentuk kipas yang berperan penting dalam respon 

tanaman dalam deficit air pada sel-sel daun (Subekti, dkk. 2012). 

Menurut Malti, et al. (2011) menyatakan jaringan paling luar daun jagung 

disebut epidermis memiliki kutikula sehingga bersifat kasar. Jaringan epidermis 

selalu berada di luar. Silika Kristal bersebalahan dengan jaringan epidermis yang 

berfungsi sebagai pengikat, silika kristal terdapat dibeberapa tipe daun yang 

bervarietas berbeda. Pada tanaman jagung tidak memiliki jaringan palisade. 

Sistem vaskular dikeliling jaringan parenkim yang keras namun tipis dan 

dikelilingi bundle sheath. Jagung memiliki sel kloroplas yang besar dan tersebar 

secara kaku yang terletak didaerah mesofil daun, bagian tengah jaringan daun. 

d. Bunga  

Tanaman jagung termasuk tanaman berumah satu (monoecious) yaitu 

dimana bunga jantan dan bunga betina terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan 

(tassel) berkembang dari titik tumbuh (aplikal) di ujung tanaman. Bunga betina 

berkembang dari pertengahan batang (Palliwal, 2000).  
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Tanaman jagung memiliki bunga jantan (staminate) terbentuk pada ujung 

batang, sedangkan bunga betina (pistilate) terletak pada pertengahan batang. 

Tanaman jagung termasuk penyerbukan silang dikarenakan sifatnya yang 

protrandy dan bunga jantan dan bunga betina terpisah (Muhadjir. 1988). Menurut 

Subekti, et al. (2012), menyatakan tanaman jagung bersifat protandry yaitu 

dimana pada sebagian besar varietas, bunga jantannya (anthesis) muncul 1-3 hari 

sebelum rambut bunga betina (silking) muncul. 

e. Buah  

Tanaman jagung memiliki satu atau dua tongkol tergantung varietas 

namun pada umumnya satu tanaman hanya menghasilkan satu tongkol produktif 

dan disebut sebagai varietas prolifik meskipun memiliki sejumlah bunga betina. 

Tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umunya lebih dahulu terbentuk 

dan lebih besar disbanding yang terletak pada bagian bawah dikarenakan bagian 

atas lebih dahulu terbentuk Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang 

jumlahnya selalu genap (Subekti, et al. 2012). 

Biji jagung disebut kariopsis, dinding ovari atau perikarp menyatu dengan 

kulit biji atau testa, membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri atas tiga bagian 

utama, yaitu lapisan luar yang tipis atau dinding sel (pericarp), cadangan 

makanan (endosperm), dan embrio (lembaga) (Hardman and Gunsolus, 1998). 

Pada biji yang telah masak, perikarp melekat erat pada kulit biji dan merupakan 

satu lapisan yang disebut hull. Embrio dan endosperm merupakan sumber 

makanan (Muhadjir 1988). 
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2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Jagung (Zea mays L) 

Syarat tumbuh tanaman jagung suhu optimal antara 26-30°C, pH tanah antara 

5,7-6,8 dengan ketinggian antara 1000-1800 m dpl. Dengan ketinggian optimum 

anatara 50-600 m dpl. Air yang dibutuhkan tanaman jagung sekitar 100-140 

mm/bulan. Waktu penanaman harus memperhatikan curah hujan sudah mencapai 

100 mm/bulan untuk mulai penanaman. Dilakukan pengamatan curah hujan dan 

pola distibusinya agar waktu tanam dapat ditentukan dengan baik dan tepat. 

Jagung membutuhkan tanah yang subur dengan unsur hara terutama nitrogen (N), 

fosfor (P), kalium (K) dalam jumlah yang banyak dan cukup untuk dapat 

memproduksi dengan baik (Puslitbangtan, 2007). 

Tanaman jagung yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat dan 

memberikan hasil biji yang kurang baik. Distribusi hujan yang ideal untuk 

pertumbuhan tanaman jagung kurang lebih 200 mm tiap bulan, tanaman jagung 

umumnya ditanama pada awal musim hujan (bulan Oktober-November) dan 

menjelang musim kemarau. Kemasaman erat hubungannya dengan ketersediaan 

unsur-unsur hara tanaman, pH yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung 

berkisar anatara 5,6-7,5. Tanah yang baik untuk jagung yaitu tanah yang gembur, 

subur, dan memiliki aerasi, drainase yang baik. Pengolahan tanah secara optimal 

sehingga aerasi dan ketersediaan air dalam tanah berada kondisi baik (Sutoro dkk, 

1988).   
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2.3 Peranan Unsur Hara Bagi Tanaman  

2.3.1. Nitrogen (N) 

Nitrogen berperan dalam memacu pertumbuhan tanaman terutama pada 

fase vegetatif, berperan dalam pembentukan klorofil serta sebagai komponen 

pembentuk lemak, protein, dan senyawa lain. Absorbsi N oleh tanaman jagung 

berlangsung selama pertumbuhannya. Pada awal pertumbuhan, akumulasi N 

dalam tanaman relatif lambat dan setelah tanaman berumur 4 minggu akumulasi 

N sangat cepat. Pada saat bunga jantan muncul telah mengabsorbsi N sebanyak 

50% dari seluruh kebutuhannya. Oleh karena itu, unsur N dalam tanah harus 

cukup tersedia pada fase pertumbuhan tersebut. Tanaman jagung yang 

kekurangan unsur N akan memperlihatkan pertumbuhan yang kerdil, tongkol 

jagung terbentuk menjadi kecil dan kandungan protein dalam biji rendah 

(Sutoro, dkk. 1988). 

Pupuk nitrogen termasuk jenis pupuk makro, dan termasuk pupuk kimia 

buatan tunggal. Salah satu jenis pupuk nitrogen yang sering digunakan adalah 

urea. Adanya unsur lain di dalamnya lebih bersifat sebagai pengikat atau juga 

sebagai katalisator. Urea merupakan pupuk buatan hasil persenyawaan NH4 

(ammonia) dengan CO2. Bahan dasar biasanya berupa gas alam dan hasil ikatan 

tambang minyak bumi. Kandungan N total berkisar antara 45-46% (Marsono 

dan Sigit, 2001) 

2.3.2. Phospor (P) 

Phosphor disebut sebagai unsur hara terpenting bagi tanaman karena unsur 

ini terlibat langsung dalam proses fotosintesis. Tanaman jagung mengabsorbsi P 

dalam jumlah relatif lebih sedikit daripada unsur hara N dan K. Akumulasi P 
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tanaman jagung hampir sama dengan akumulasi hara N. Pertumbuhan akumulasi 

P relatif lambat pada fase awal, namun meningkat dengan cepat setelah berumur 

4 minggu. Akumulasi P pada tanaman jagung mencapai 35% dari seluruh 

kebutuhan pada saat bunga jantan muncul dan akumulasi menigkat hingga 

menjelang panen. Gejala kekurangan P biasanya tampak pada fase awal 

pertumbuhan daunnya berwarna keunguan. Kekurangan unsur P dapat 

menyebabkan perakaran tanaman menjadi dangkal dan sempit penyebarannya 

serta batang menjadi lemah. Kekurangan unsur P juga mempengaruhi tongkol 

jagung menjadi tidak sempurna dengan ukuran kecil dan barisan biji tidak 

beraturan dengan biji yang kurang berisi (Sutoro, dkk. 1988). Menurut Parker, 

(2004) menambahkan phospor berperan dalam menstimulasi pertumbuhan akar, 

membantu pembentukan biji, berperan dalam proses fotosintesis dan respirasi. 

Kekurangan unsur phospor akan menyebabkan warna keunguan pada daun dan 

batang serta bintik hitam pada daun dan buah. 

2.3.3. Kalium (K) 

Kalium berperan dalam membantu pembentukan protein dan karbohidrat, 

memperkuat jaringan tanaman, berperan membentuk antibodi tanaman terhadap 

peyakit serta kekeringan. Kalium dibutuhkan oleh tanaman jagung dalam jumlah 

paling banyak dibandingkan dengan unsur hara N dan P. Akumulasi hara K telah 

mencapai 60-70% dari seluruh kebutuhannya pada fase pembungaan. 

Kekurangan unsur hara K memperlihatkan pinggiran dan ujung daun menjadi 

berwarna kuning hingga menjadi kering pada fase sebelum pembungaan. 

Kekurangan unsur K akan terlihat pada ruas warnanya kecoklatan apabila 

disayat, dan kekurangan unsur K juga mempengaruhi pembentukan tongkol 
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dimana bagian ujung tongkol bagian atas tidak penuh berisi oleh biji (Sutoro, 

dkk. 1988). Menurut Lakitan, (2004) menambahkan kalium berperan sebagai 

aktivator dari berbagai enzim yang esensial dalam reaksi-reaksi fotosintesis dan 

respirasi, serta untuk enzim yang terlibat dalam sintesis protein dan pati. Kalium 

juga merupakan ion yang berperan dalam mengatur potensi osmotik sel, dengan 

demikian akan berperan dalam mengatur tekanan turgor sel. Berkaitan dengan 

pengaturan turgor sel ini, peran yang penting dalam proses membuka dan 

menutupnya stomata. 




