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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Klasifikasi Tanaman Jagung (Zea mays L.) 

 Klasifikasi tanaman Jagung menurut (USDA, 2018) yaitu: 

Kingdom   : Plantae – Plants 

Subkingdom   : Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivisi : Spermatophyta – Seed plants 

Divisi  : Magnoliophyta – Flowering plants 

Kelas    : Liliopsida – Monocotyledons 

Subclass   : Commelinidae 

Ordo  : Cyperales 

Famili : Poaceae – Grass family 

Genus   : Zea L. – corn P 

Species   : Zea mays L. – corn P 

2.2. Botani Tanaman Jagung (Zea mays L.) 

 Jagung adalalah tanaman tahunan, bersifat monoecious atau berumah 

satu dan determinate. Jagung tergolong tumbuhan C4 dan memiliki ketinggian 1-4 

meter. Akar tanaman jagung terdiri dari akar seminal (yang berkembang dari 

radikula ada dalam jangka waktu lama), akar adventif (akar berserat berkembang 

dari batang bawah di bawah permukaan tanah yang merupakan akar tanaman yang 

efektif dan aktif), dan akar penopang yang diproduksi dari dua ruas bawah. Akar 

tanaman jagung tumbuh ke arah samping maupun bawah tanaman. Akar jagung 

dapat mencapai kedalaman 60 cm. Batang tanaman jagung berdiameter 3-4 cm 
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dan beruas-ruas. Daun jagung berukuran besar, sempit, berhadap-hadapan, dan 

tumbuh disepanjang ruas batang. Satu individu biji jagung secara botani adalah 

caryopsis, yaitu buah kering yang mengandung satu biji menyatu jaringan bagian 

dalam kulit buah. Biji mengandung dua struktur yaitu organ tumbuh yang 

mengandung radikula dan plumula serta endosperm, sebagai penyedia nutrisi 

untuk pertumbuhan bibit jagung hingga calon daun tumbuh dan tanaman dapat 

menghasilkan makanan sendiri. Endosperm memenuhi dua pertiga volume biji 

jagung atau sekitar 86% berat kering. Komponen utama endosperm yaitu pati dan 

protein yang berguna sebagai sumber nutrisi bagi biji (Tripathi et al., 2011). 

 Stadia tumbuh jagung terbagi menjadi dua yaitu fase vegetatif dan fase 

generatif. Fase vegetatif jagung terdiri dari fase bibit, yaitu seminggu setelah 

penyemaian, tumbuhan jagung memiliki 2-4 daun pada fase ini. Kemudian tahap 

pertumbuhan yaitu 35-45 hari setelah penyemaian, serta  tahap inisiasi bunga 

yaitu kondisi dimana tassel atau bunga jantan mulai tumbuh. Umunya tumbuhan 

jagung telah mencapai ketinggian maksimal pada stadia ini. Adapun fase 

reproduksi yaitu stadia ketika ujung tongkol jagung tumbuh benang-benang halus, 

sekitar 2-3 hari setelah bunga jantan tumbuh. Polinasi terjadi saat benang halus 

tersebut terkena butir-butir pollen dari bunga jantan. Kemudian biji jagung akan 

tumbuh setelah polinasi berakhir. Awalnya biji jagung tumbuh namun belum 

mengeras dan bagian benang-benang halus diatas tongkol belum mongering serta 

bewarna hijau kekuningan. Umumnya jagung dipanen saat benang-benang di 

ujung tongkol mengering dan bewarna kecoklatan. Jagung adalah tumbuhan 

berumah satu, dengan ciri alat kelamin jantan dan betina terpisah. Bunga jantan 
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umumnya masak lebih cepat daripada bunga betina. Satu bunga jantan dapat 

mengandung 42,500 pollen. Umumnya jagung mengalami polinasi dari serbuk 

sari tanaman lain mengingat ukuran pollen yang amat kecil sehingga 

penyerbukannya dibantu oleh angin (Tripathi et al., 2011). 

2.3. Viabilitas,Vigor dan Deteriorasi Benih 

 Vigor benih sering diartikan sebagai kemampuan benih untuk tumbuh 

normal pada keadaan lingkungan yang suboptimal (Hidayat et al., 2015). 

Kemajuan pengetahuan tentang vigor benih, kematangan benihd an kemunduran 

atau deteriorasi menghasilkan diversifikasi pendekatan penelitian berbagai tema 

yang terkait erat dengan potensi fisiologis benih, antara lain benih rekalsitran, 

aktivitas perbaikan mekanisme benih,  dan konsep priming atau invigorasi. Selain 

itu, istilah vigor tidak dapat diidentifikasi sebagai satu proses fisiologi benih, tapi 

mengarah pada peningkatan perkecambahan  atau daya simpan yang lebih besar. 

Vigor benih adalah interaksi karakteristik yang juga dapat dianggap sebagai 

atribut independen dari potensi fisiologis seperti kecepatan perkecambahan, 

pertumbuhan bibit, kemampuan untuk berkecambah di atas atau di bawah suhu 

optimal, dan aspek lain dari toleransi terhadap tekanan atau stress (Marcus-Filho, 

2015). 

 Ada berbagai teknik untuk menentukan penilaian vigor benih, termasuk 

yang secara langsung atau tidak langsung mengevaluasi kondisi metabolisme 

benih kaitannya dengan munculnya bibit dan daya simpan; pengujian tersebut 

termasuk (i) konduktivitas listrik, (ii) tetrazolium, dan (iii) pengujian yang 

mengevaluasi pertumbuhan semai. Pengujian berdasarkan kinerja pembibitan 
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meliputi hitungan pertama uji perkecambahan, kecepatan perkecambahan atau 

kemunculan bibit, pertumbuhan bibit (panjang atau berat kering), klasifikasi vigor 

bibit, dan baru-baru ini tingkat kemunculan akar primer. Setidaknya salah satu tes 

ini telah dimasukkan dalam penelitian tentang pengujian vigor benih untuk 

menunjukkan bahwa keseragaman dan kecepatan pengembangan bibit adalah 

komponen yang diterima dari vigor benih (Marcus-Filho, 2015).  

 Viabilitas benih adalah kemampuan embrio untuk berkecambah dan 

dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Beberapa faktor yang mempengaruhi viabilitas 

benih adalah kerusakan akibat pathogen, dan kondisi lingkungan. Usia benih juga 

mempengaruhi kesehatan dan kemampuan berkecambah benih. Benih adalah 

embrio hidup dan seiring waktu sel dapat mati dan tidak dapat digantikan 

(Shaban, 2013). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi viabilitas benih selama penyimpanan 

dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup sifat 

genetik (ortodoks atau rekalsitran), daya kecambah dan vigor, kondisi fisik dan 

kadar air benih awal serta tingkat kematangan benih. Faktor eksternal antara lain 

suhu dan kelembaban ruang simpan, komposisi kimia benih dan kebersihan 

mikroflora (Umar, 2012).  

 Deteriorasi benih adalah hilangnya kualitas, viabilitas dan vigor 

benih.Perubahan deterioratif meningkat ketika paparan benih terhadap tantangan 

eksternal meningkat dan mengurangi kemampuan benih untuk bertahan hidup 

(Jyoti dan Malik, 2013). Semakin lama umur simpan, daya tumbuh benih semakin 

menurun. Hal tersebut dikarenakan benih mengalami imbibisi sehingga uap air 
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masuk kedalam benih dan kadar air benih meningkat. Peningkatan kadar air benih 

menyebabkan terjadinya aktivasi enzim yang berperan dalam metabolisme benih. 

Enzim yang aktif akan memicu terjadinya respirasi, respirasi menggunakan 

substrat dari cadangan makanan dalam benih, sehingga cadangan makanan untuk 

pertumbuhan embrio saat perkecambahan berkurang (Immawati et al., 2013). 

Secara umum kombinasi dari penyimpanan dalam kelembaban antara 3-7% dan 

suhu kurang dari 8°C dapat menyimpan benih dalam jangka waktu lama. Namun 

beberapa benih yang disimpan dalam kondisi terkendali dapat mengalami 

penurunan viabilitas akibat proses deteriorasi (Shaban, 2013). 

2.4. Penyakit Penyimpanan Benih Jagung 

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). Pengembangan jamur 

tersebut disebabkan kadar air benih. Suhu, waktu penyimpanan dan derajat 

kontaminasi jamur sebelum penyimpanan, serangga dan aktivitas kutu 

menyebabkan penyebaran jamur tersebut. Aspergillus flavus merupakan salah satu 

jenis jemur penghasil alfatoksin yang pada benih jagung yang rusak dan bibit 

jagung. Fusarium dapat menyerang hingga 50% benih jagung sebelum pemanenan 

dan memproduksi mikotoksin. Aspergillus spp adalah jamur penyimpanan paling 

dominan yang diisolasikan, diikuti oleh Fusarium   spp (Tsedaley dan Adugna, 

2016).  Aspergillus flavus adalah jamur dapat ditemukan dimana-mana dan 

mampu berkembangbiak di berbagai kondisi lingkungan. Jamur ini adalah 
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pathogen saprofotik dan oportunistik dan … banyak nutrisi organic dengan 

monosakarida dan disakarida. Aspergillus flavus mampu bertahan pada suhu 12-

48°C dengan suhu optimal tumbuh yaitu 28-37°C dengan kelembaban tinggi 

mencapai 80%. Meskipun sering dijumpai sebagai jamur penyimpanan pada 

produk pertanian, Aspergillus flavus menyerang dan menginfeksi benih jagung di 

lahan sebelum panen, saat panen dan masa penyimpanan (Thatana, 2017).  

2.5. Pelapis benih 

Salah satu perlakuan benih adalah pelapisan benih. Pelapisan dalam 

industri benih efektif untuk memperbaiki penampilan benih, meningkatkan daya 

simpan, mengurangi resiko tertular penyakit benih dari lingkungan sekitarnya, dan 

dapat digunakan sebagai pembawa zat aditif diantaranya antioksidan, mikroba 

antagonis, zat pengatur tumbuh, pupuk dan lain-lain (Saipulloh et al., 2017). 

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 (Muchtar et al., 2014) 

Ada dua teknologi pelapisan benih, yaitu pelleting dan lapis tipis. Pelleting 

(pelapisan benih) ditujukan untuk memudahkan penanaman benih yang ukurannya 

sangat kecil dan menyeragamkan ukuran benih (Sumadi, 2014). Seedballs adalah 

salah satu teknik  pelleting benih yang mudah dan terjangkau yang 

mengkombinasikan material lokal seperti pasir, liat, air dan benih dalam rasio 

tertentu yang menyediakan sumber nutrisi dan kebutuhan benih untuk memacu 

perkecambahan. Penambahan bahan seperti pupuk dan pestisida kerap dilakukan 
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tergantung pada target dan masalah local yang dihadapi. Seedballs berukuran 

sekitar 2 cm dan dapat dibuat secara manual dengan tenaga manusia. Seedballs 

menjadi solusi bagi permasalah seperti rendahnya curah hujan, kesuburan  dan 

kapasitas menahan air (Water Holding Capacity) tanah, yang berakibat pada 

rendahnya perkecambahan benih di lapang (Nwankwo dan Herrmann, 2018). 

Berbeda dengan teknologi lapis tipis dengan menggunakan larutan kimia, 

di samping untuk melindungi benih dari patogenjuga untuk memperbaiki daya 

berkecambah benih. Seed coating atau pelapisan benih dapat berupa aplikasi 

senyawa kimia seperti fungisida, insektisida, nutrisi dan zat pengatur tumbuh 

(sehingga benih akah lebih vigor saat ditumbuhkan di lapangan (Sumadi, 2014). 

2.6. Kitosan 

Kitosan (CH) adalah bahan kimia yang banyak digunakan sebagai 

pelindung tanaman. Biopolimer ini adalah sebuah polisakarida kationik yang 

besar, kebanyakan diperoleh dari limbah sisa prosessing makanan laut dengan 

kemampuan anti jamur, anti bakteri dan anti virus. Ketika CH diaplikasikan pada 

benih tanaman, indeks perkecambahannya bertambah, rata-rata waktu 

perkecambahan menjadi lebih cepat, panjang akar, panjang kecambah  dan vigor 

bibit meningkat (Lizarraga Paulin et al., 2014). 

Kitin dan kitosan adalah bahan alami yang berpotensi mengendalikan 

penyakit tanaman. Kitosan dapat meningkatkan panjang kecambah, panjang akar 

dan berat kering kecambah dan akar pada dua kultivar jagung, tapi kitosan tidak 

menujukkan efek signifikan dibawah suhu yang rendah. Kitosan juga dapat 

meningkatkan vigor dari bibit jagung. Semua percobaan menggunakan kitosan 
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meningkatkan panjang hipokotil pada semua konsentrasi salinitas, dibandingkan 

kontrol (Al-Tawaha dan Al-Ghzawi, 2012). 

Pelapisan membran kitosan pada benih jagung dapat menghambat 

pembusukan dan menurunkan sifat water adsorption pada benih jagung (Lestari et 

al., 2015). Penggunaan pelapisan kitosan pada benih, harapannya dapat 

memberikan kondisi simpan yang sesuai untuk menghambat perubahan kadar air 

benih, menekan perkembangan mikrobia, dan mengurangi suplai oksigen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kitosan mempunyai potensi yang cukup baik 

sebagai pelapis pada benih dan buah-buahan misalnya pada leci (Sukowardojo, 

2013). 

2.7. Lamtoro 

 L. leucocephala dari familia Leguminaceae tersebar secara luar di area 

tropis dan subtropis. Lamtoro adalah pohon penambat nitrogen yang multifungsi 

karena memiliki banyak kegunaan yaitu sebagai pakan ternak, suplemen vitamin 

K dan  β-carotene, sebagai kayu bakar, pupuk hijau dan sebagai penahan 

kekeringan. DAEE dan komponen isolat flavonoidal memiliki aktivitas signifikan 

melawan bakteri gram negatif khususnya Escherichia coli dan Salmonella 

typhimurium (Mohammed et al., 2015). 

 L. leucocephala mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, mimosin, 

leukanin, protein, asam lemak dan serat. Senyawa yang terkandung pada isolat 

aktif antibakteri dari daun petai cina diperkirakan adalah lupeol (Sartinah et al., 

2010). Minyak esensial dari daun Leucaena leucocephala mengandung komponen 

bioaktif yang dapat menghambat laju tumbuh bakteri yang diujikan (Staphylococcus 
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aureus dan Klebsielia Pneumonia) pada konsenstrasi maksimal (Umaru et al., 2018). Lamtoro 

mempunyai aktivitas antimitotik yang mampu menghambat pertumbuhan miselia 

F. oxysporum f. sp. Carthami dan juga menurunkanintensitas serangan penyakit 

layu pada safflower (Rayati, 2012). 

2.8. Sirih 

Ekstrak mentah ethanol dari daun sirih Piper betel Linn. pada keluarga 

Piperaceae diujikan secara in vitro sebagai anti jamur terhadap jamur patogen 

tanaman pada tanaman budidaya. Semua bahan aktif yang terkandung pada 

ekstrak mental dari P. betel ini menujukkan adanya penghambatan tumbuh 

antimiselial sebesar 100% terhadap semua jamur patogen tanaman 

(Colletotrichum gloeosporioides, F. oxysporum f.sp. cubense dan 

Sphacelomaampelinum)  pada konsentrasi 1%. Salah satu bahan aktif  yang 

diketahui sebagai penghambat pestisida pada daun sirih adalah Hydroxychavicol 

(Singburaudom, 2015). Daun sirih  mengandung fenol sebesar 82,8%, dan 11,8% 

senyawa lainnya, yaitu betlephenol, eugenol, salinen, farnesen,metileugenoldan 

germaceren, serta mampu mengendalikan cendawan Sclerotium roflsii pada 

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

2015). Ekstrak tanaman sirih dapat dimanfaatkan sebagai bahan fungisida nabati 

yang mampu menekan bahkan membunuh perkembangan jamur Colletotrichum 

capsic (Nurhayati, 2011). 
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2.8.Perkembangan Penelitian Pelapis Benih 

 Sejak agen pelapis benih untuk tanaman tadah hujan pertama kali di tahu 

1930, penelitian dan pengembangan mengenai agen pelapis benih telah 

menyebabkan keuntungan ekonomis bagi benih tanaman agronomis. Namun agen 

pelapis benih konvensional yang menggunakan karbofuran dan thiram telah 

membawa dampak bagi lingkungan (Zeng dan Luo, 2011). 

 Pestisida kimia berbahan aktif neonics dan lainnya kerap digunakan 

sebagai pelapis benih, yaitu 79-100% pada jagung. Menurut Marzaro et al., (2011) 

salah satu bahan pelapis benih jagung dari neonicotinoids bersifat letal bagi 

keberadaan insekta, salah satunya lebah madu. Hal ini didukung oleh Cook, 

(2019) paparan neonicotinoid merupakan komponen dari sejumlah faktor pemicu 

stres yang saling terkait (misalnya, paparan pestisida, kurangnya nutrisi), yang 

merupakan faktor signifikan yang dapat menyebabkan koloni lebah mengalami 

kematian.  

Pelapisan benih jagung dengan membran kitosan  dapat menghambat 

pembusukan dan menurunkan sifat water adsorption (Lestari et al., 2015). 

Pelapisan benih oleh  H2O2 meningkatkan laju perkecambahan, panjang batang 

pada varietas jagung protein berkualitas. Adapun penyemprotan oleh H2O2 dan 

kitosan mampu meningkatkan kandungan protein in varietas jagung protein 

berkualitas maupun jagung biasa  (Lizarraga Paulin et al., 2014). 

 


