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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L.) merupakan komoditi yang penting bagi kehidupan 

manusia dan hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi yaitu karbohidrat 82%, 

lemak 11 % dan protein 7 %. Selain sebagai makanan pokok, jagung merupakan 

bahan baku pakan ternak (Surbakti et al., 2013). Konsumsi nasional rumah tangga 

pada tahun 2015 sebesar 457,24 ribu ton, kemudian meningkat sebesar 23,58% 

akibat peningkatan konsumsi jagung basah berkulit sebagai substitusi bahan 

pangan pokok, serta penggunaan jagung pipilan kering untuk konsumsi rumah 

tangga (Suwandi, 2016). Kebutuhan benih jagung nasional sekitar 80.000 ton-

100.000 ton/tahun. Kebutuhan ini dihitung dari luas areal tanaman jagung 4 juta 

ha dengan asumsi kebutuhan benih 20 kg/ha sampai 25 kg/ha (Sihomping, 2018).  

Rendahnya hasil jagung disebabkan oleh banyak faktor di antaranya faktor 

fisik (iklim, jenis tanah dan lahan) dan faktor biologis (varietas, hama, penyakit 

dan gulma), serta faktor sosial ekonomi (Surtikanti, 2011). Permasalahan yang 

terjadi pada tanaman jagung yaitu serangan orgaanisme pengganggu tanaman 

seperti Fusarium spp., nematoda Pratylenchus spp. pada fase benih (da Silva et 

al., 2016).   Selama masa penyimpanan benih jagung, beberapa jenis jamur dapat 

mengakibatkan deteriorasi benih ataupun benih berjamur ketika berkecambah. 

Beberapa genus jamur tersebut, yaitu Aspergillus, Penicillium, Fusarium, yang 

dapat menghasilkan toksin (Tsedaley dan Adugna, 2016). 
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Salah satu cara mengatasi hama dan penyakit  pada benih jagung adalah 

penggunaan pestisida sintetis. Penggunaan pestisida sintetis berlebih 

meningkatkan resiko kesehatan pada manusia yaitu keracunan hingga kematian, 

mempengaruhi kehidupan organisme tanah, serta menimbulkan residu pada tanah 

dan lingkungan sekitarnya, contohnya pestisida berbahan dasar thiram (Fitriadi 

dan Putri, 2016; Maznah et al., 2016). 

Pelapisan benih merupakan salah satu upaya mencegah serangan penyakit, 

menjaga kualitas dan vigor benih. Pelapisan benih atau seed coating merupakan 

bentuk seed treatment yang sering dilakukan. Pelapisan benih dapat memperbaiki 

mutu benih menjadi lebih baik dengan menambahkan suatu zat terhadap benih 

contohnya insektisida, fungisida, hara mikro, dan komponen lainnya yang dapat 

membantu mengoptimalkan perkecambahan benih di semua kondisi lingkungan 

(Zeng and Luo, 2011). Pestisida kimia berbahan aktif neonics dan lainnya kerap 

digunakan sebagai pelapis benih, yaitu 79-100% pada jagung (Gurian-Sherman, 

2015). Bahan pelapis benih jagung dari neonicotinoids bersifat letal bagi 

keberadaan insekta salah satunya lebah madu (Marzaro et al., 2011). Bahan 

pelapis benih dari pestisida sintetis bersifat tidak ramah lingkungan sehingga 

perlu dicari alternatifnya.  

Bahan pelapis benih yang potensial digunakan adalah kitosan, sirih dan 

lamtoro. Kitosan merupakan polisakarida yang berasal dari limbahpengolahan 

udang (Crustaceae), dan merupakan salah satu senyawa turunan kitin yang 

diperoleh melalui proses deasetilasi (Sukowardojo, 2013). Dengan penambahan 3 

g/liter kitosan pada benih, dapat meningkatkan persentase perkecambahan, 
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panjang hipokotil akar, berat kering hipokotil dan berat kering akar, dalam 

keadaan tanah yang berkadar garam tinggi (AL-Tawaha dan Al-Ghzawi, 2012). 

Daun sirih  mengandung fenol sebesar 82,8%, dan 11,8% senyawa 

lainnya, yaitu betlephenol, eugenol, salinen, farnesen, metileugenol dan 

germaceren, serta mampu mengendalikan cendawan Sclerotium roflsii pada 

perendaman selama 1 jam pada ekstrak sirih konsentrasi 60% (Hidayat et al., 

2015). Selain itu juga mampu menghambat 7 jamur patogen 100% pada media 

tumbuh (Singburaudom, 2015). Lamtoro mempunyai aktivitas antimitotik yang 

mampu menghambat pertumbuhan miselia F. oxysporum f. sp. Carthami dan juga 

menurunkan intensitas serangan penyakit layu pada safflower (Rayati, 2012). 

1.2.Rumusan Masalah 

Hal yang menjadi kendala dalam penyimpanan benih adalah menurunnya 

viabilitas benih jagung, sehingga benih-benih tersebut tidak dapat digunakan 

setelah disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Apabila benih dengan 

viabilitas rendah tetap ditanam dilahan, maka banyak yang tidak berkecambah 

atau terserang penyakit sehingga merugikan petani. Hal ini dikarenakan banyak 

faktor, seperti terurainya senyawa nutrisi dalam benih, meningkatnya kadar air 

yang memicu tumbuhnya jamur, dan lain sebagainya. Banyak cara atau alternatif 

yang dapat diusahakan untuk menjaga viabilitas benih jagung. Penelitian yang 

mengkombinasikan antara ekstrak lamtoro, sirih dan kitosan belum ada 

sebelumnya. Sirih dan lamtoro memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menjadi 

perekat, sedangkan kitosan dapat menjadi perekat, sehingga perlu ada penelitian 

terkait kombinasi ketiga bahan tersebut.   
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1.3.Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  

1. Mengetahui perbedaan efektivitas kombinasi bahan pelapis benih dari 

fungisida nabati berbahan dasar kitosan, ekstrak lamtoro dan sirih terhadap 

viabilitas benih jagung selama masa penyimpanan.  

2. Mengetahui perbedaan efektivitas kombinasi pelapis benih dari fungisida 

nabati berbahan dasar kitosan, ekstrak lamtoro dan sirih terhadap viabilitas 

benih jagung terhadap serangan cendawan.  

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terdapat perbedaan efektivitas dari kombinasi bahan pelapis benih 

fungisida nabati berbahan dasar kitosan, ekstrak lamtoro dan sirih terhadap 

viabilitas benih jagung selama masa penyimpanan. 

2. Diduga terdapat perbedaan efektivitas pelapisan benih jagung dari kombinasi 

bahan pelapis benih yaitu fungisida nabati berbahan dasar kitosan, ekstrak 

lamtoro dan sirih terhadap serangan cendawan. 


