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II.TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Botani, Klasifikasi, dan Syarat Tumbuh Tanaman Jagung 

Tanaman jagung (Zea mays L.) termasuk tanaman semusim dari jenis 

graminae yang memiliki batang tunggal dan monoceous. Siklus hidup tanaman ini 

terdiri dari fase vegetatif dan generatif. Secara lengkap jagung dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta  

Sub Divisio : Angiospermae  

Classis  : Monocotyledone  

Ordo   : Graminae  

Familia  : Graminaceae 

Genus   : Zea 

Species  : Zea mays L. 

(Pratama., 2015). 

Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam akar yaitu akar 

seminal, akar adventif, dan akar kait atau penyangga. Akar pertama kali muncul 

disebut dengan radikula (akar kecambah) setelah itu muncul calon batang dan akar 

primer yang biasa disebut akar seminal, akar seminal adalah akar yang berkembang 

dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah 

plumula muncul ke permukaan tanah dan pertumbuhan akar seminal akan berhenti 

pada fase V3. Setelah berumur 10 hari akan tumbuh akar adventif, akar adventif 

adalah akar yang berkembang dari buku diujung mesokotil, kemudian akar adventif
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berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus keatas antara 7-10 buku, 

semuanya dibawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut 

akar tebal, yang berfungsi sebagai pengambil air dan hara didalam tanah. 

Sedangkan akar seminal tidak terlalu berperan aktif dalam siklus jagung. Akar kait 

atau akar penyangga adalah akar adventif yang muncul diatas permukaan tanah, 

berperan sebagai penjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah pohon. 

Perkembangan akar jagung bergantung pada varietas, pengolahan tanah, fisik dan 

kimia tanah, keadaan air tanah dan pemupukan (Subekti dkk., 2008). 

Batang tanaman jagung berbentuk silindris, tidak bercabang, dan terdiri dari 

ruas dan buku ruas. Dimana buku ruas terdapat tunas yang akan berkembang 

menjadi tongkol yang produktif. Pada batang terdapat tiga jaringan yaitu kulit 

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

jagung terdiri dari beberapa bagian yaitu helaian daun, ligula dan pelepah daun yang 

melekat pada batang jagung. Jumlah daun sama dengan jumlah buku jagung, 

umumnya berkisar 8-10 helai. Umumnya daun terbuka sempurna setelah 3 sampai 

4 hari setiap daun. Lebar helai daun dikategorikan mulai dari sempit (<5 cm), 

sempit (5,1 – 7 cm), sedang (7,1 – 9 cm), lebar (9,1 – 11cm), dan sangat lebar (> 11 

cm). Bentuk ujung daun terdapat beberapa bentuk yaitu runcing, runcing agak bulat, 

bulat, bulat agak tumpul, dan tumpul. Berdasarkan letak posisi daun (sudut daun) 

terdapat dua tipe daun jagung, yaitu tegak (erect) dan menggantung (pendant). 

Daun erect biasanya memiliki sudut kecil hingga sedang, pola helai daun bias lurus 

atau bengkok sehingga dapat ditanam dengan populasi yang tinggi, sedangakan 
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daun tipe pendant  umumnya memiliki sudut lebar dan pola daun bervariasi dari 

lurus sampai bengkok. (Subekti dkk., 2008) 

Jagung merupakan tanaman berumah satu (monocious) karena bunga jantan 

dan bunga betina terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina muncul pada tajuk 

tanaman sedangan bunga jantan berkembang dari titik tumbuh apikal diujung 

tanaman. Pada tahap awal kedua bunga memiliki primordia bunga biseksual, 

selama proses perkembangan, primordia stamen pada axilliary bunga tidak 

berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula dengan primordia 

ginaecium pada apical bunga tidak berkembang dan menjadi bunga jantan. 

(Palliwal., 2000). Serbuk sari (pollen) adalah trinukleat yang memiliki sel 

vegetative, dua gamet jantan dan menggandung butiran pati. Dinding tebalnya 

berbentuk dari dua lapisan yaitu exine dan intin. Karena adanya perbedaan 

perkembangan bunga pada spikelet jantan yang terletak diatas dan bawah 

menyebabkan matangnya sipke tidak bersamaan, maka pollen pecah secara kontinu 

dari setiap tassel dalamwaktu seminggu atau lebih. Rambut jagung (silk) adalah 

pemanjangan dari saluran stylar ovary yang matang pada tongkol. Panjang rambut 

jagung bergantung pada panjangnya tongkol dan keloboot. (Subekti dkk., 2008) 

Tanaman jagung termasuk dalam tanaman protandry, dimana bunga jantan 

muncul sebelum rambut betina muncul. Serbuk sari terlepas mulai dari spikelet 

yang terletak pada spike yang ditengah, 2 – 3 cm dari ujung malai kemudian turun 

kebawah. (Subekti dkk., 2008) Penyerbukan pada tanaman jagung terjadi ketika 

serbuk sari menempel pada rambut tongkol. Hampir 95% dari persarian tersebut 
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berasal dari serbuk sari tanaman lain, dan 5% berasal dari serbuk sari tanaman 

sendiri. Oleh karena itu tanaman jagung disebut tanaman bersari silang dimana 

sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain. (Subekti dkk., 2008). 

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol tergantung varietas. Tongkol 

jagung dibalut oleh daun kelobot, dan umunya tongkol jagung yang terletak 

dibagian atas lebih besar daripada tongkol pada bagian bawah. Biji jagung disebut 

kariopsis, dinding oval atau pericarp menyatu dengan kulit biji atau testa, 

membentuk dinding buah. (Subekti dkk., 2008) 

Tanaman jagung memiliki beberapa syarat tumbuh yang akan menunjang 

produktivitas dan hasil panen diantaranya adalah tanah yang gembur dan kaya akan 

humus menjadikan tanaman jagung tumbuh dengan optimal, dan dengan derajat 

keasamaan (pH) tanah antara 5,5 – 7,5, dengan kedalaman air tanah 50 – 200 cm 

dari permukaan tanah dan kedalaman efektif tanah mencapai 20 - 60 cm dari 

permukaan tanah (Nurhidayah, 2015). Tanaman jagung dapat tumbuh diberbagai 

jenis tanah mulai dari lempung berdebu sampai dengan liat, namun jagung lebih 

menghendaki jenis tanah lempung berdebu (Dongoran., 2009). 

2.2. Fase Pertumbuhan Tanaman Jagung 

Pola pertumbuhan jagung secara umum sama, yang membedakanhanya 

interval waktu disetiap tahap pertumbuhan dan jumlah daun disetiap tanaman bisa 

berbeda. Pertumbuhan jagung dibedakan menjadi beberapa tahap yaitu tahap 

perkecambahan dan stadia pertumbuhan. 
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a.  Fase Perkecambahan 

Proses perkecambahan benih jagung, mula-mula benih menyerap air 

melalui proses imbibisi dan benih membengkak yang diikuti oleh kenaikan 

aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi. Perubahan awal sebagian besar 

adalah katabolisme pati, lemak, dan protein yang tersimpan dihidrolisis 

menjadi zat-zat yang mobil, gula, asam-asam lemak, dan asam amino yang 

dapat diangkut kebagian embrio yang tumbuh aktif. Pada awal 

perkecambahan, koleoriza memanjang menembus perikarp, kemudian 

radikula menembus koleoriza. Setelah radikula muncul, kemudian empat 

akar seminal lateral juga muncul. Pada waktu yang sama atau sesaat 

kemudian plumula tertutupi oleh koleoptil. Koleoptil terdorong keatas oleh 

pemanjangan mesokotil, yang mendorong koleoptil kepermukaan tanah. 

Mesokotil berperan penting dalam pemunculan kecambah keatas tanah. 

Ketika ujung koleoptil muncul keluar permukaan tanah, pemanjangan 

mesokotil terhenti dan plumula muncul dari koleoptil dan menembus 

permukaan tanah. Benih jagung umumnya ditanam pada kedalaman 5-8 cm. 

Bila kelembaban tepat, pemunculan kecambah seragam dalam 4-5 hari 

setelah tanam. Semakin dalam lubang tanam semakin lama pemunculan 

kecambah keatas permukaan tanah. Pada kondisi lingkungan yang lembab, 

tahap pemunculan berlangsung 4-5 hari setelah tanam, namun pada kondisi 
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yang dingin atau kering, pemunculan tanaman dapat berlangsung hingga 

dua minggu setelah tanam atau lebih. (Subekti dkk., 2008) 

 

b. Fase Vegetatif 

Pada fase vegetatif, tanaman jagung mengalami fase berikut ini: 

Fase V3-V5 (jumlah daun yang terbuka sempurna 3-5), fase ini 

berlangsung pada saat tanaman berumur antara 10-18 hari setelah 

berkecambah. Pada fase ini akar seminal sudah mulai berhenti tumbuh, akar 

nodul sudah mulai aktif, dan titik tumbuh di bawah permukaan tanah. Suhu 

tanah sangat mempengaruhi titik tumbuh. Suhu rendah akan memperlambat  

keluar daun, meningkatkan jumlah daun, dan menunda terbentuknya bunga 

jantan (Subekti dkk., 2008). 

Fase V6-V10 (jumlah daun terbuka sempurna 6-10), fase ini 

berlangsung pada saat tanaman berumur antara 18-35 hari setelah 

berkecambah. Titik tumbuh sudah diatas permukaan tanah, perkembangan 

akar dan penyebarannya ditanah sangat cepat, dan pemanjangan batang 

meningkat dengan cepat. Pada fase ini bakal bunga jantan (tassel) dan 

perkembangan tongkol dimulai (Lee., 2007). Tanaman mulai menyerap 

hara dalam jumlah yang lebih banyak, karena itu pemupukan pada fase ini 

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara bagi tanaman. 

Fase V11-Vn (jumlah daun terbuka sempurna 11 sampai daun 

terakhir15-18), fase ini berlangsung pada saat tanaman berumur antara 33-
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50 hari setelah berkecambah. Tanaman tumbuh dengan cepat dan 

akumulasi bahan kering meningkat dengan cepat. Kebutuhan hara dan air 

relatif sangat tinggi untuk mendukung laju pertumbuhan tanaman. 

Tanaman sangat sensitif terhadap cekaman kekeringan dan kekurangan 

hara. Pada fase ini, kekeringan dan kekurangan hara sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan tongkol, dan bahkan akan 

menurunkan jumlah biji dalam satu tongkol karena mengecilnya tongkol, 

yang akibatnya menurunkan hasil (Lee., 2007). Kekeringan pada fase ini 

juga akan memperlambat munculnya bunga betina (silking). 

Fase Tasseling (bunga jantan), fase tasseling biasanya berkisar 

antara 45-52 hari, ditandai oleh adanya cabang terakhir dari bunga jantan 

sebelum kemunculan bunga betina (silk/rambut tongkol). Tahap bunga 

jantan dimulai 2-3 hari sebelum rambut tongkol muncul, di mana pada 

periode ini tinggi tanaman hampir mencapai maksimum dan mulai 

menyebarkan serbuk sari (pollen). Pada fase ini dihasilkan biomas 

maksimum dari bagian vegetatif tanaman, yaitu sekitar 50% dari total 

bobot kering tanaman, penyerapan N, P, dan K oleh tanaman masing-

masing 60-70%, 50%, dan 80-90%. (Subekti dkk., 2008) 

c. Fase Reproduktif 

 Pada fase reproduktif, tanaman jagung mengalami berbagai fase 

berikut: 
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Fase R1 (silking), tahap silking diawali oleh munculnya rambut dari 

dalam tongkol yang terbungkus kelobot, biasanya mulai 2-3 hari setelah 

tasseling. Penyerbukan (polinasi) terjadi ketika serbuk sari yang dilepas 

oleh bunga jantan jatuh menyentuh permukaan rambut tongkol yang masih 

segar. Serbuk sari tersebut membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk 

mencapai sel telur (ovule), dimana pembuahan (fertilization) akan 

berlangsung membentuk bakal biji. Rambut tongkol muncul dan siap 

diserbuki selama 2-3 hari. Rambut tongkol tumbuh memanjang 2,5-3,8 

cm/hari dan akan terus memanjang hingga diserbuki. Bakal biji hasil 

pembuahan tumbuh dalam suatu struktur tongkol dengan dilindungi oleh 

tiga bagian penting biji, yaitu glume, lemma, dan palea, serta memiliki 

warna putih pada bagian luar biji. Bagian dalam biji berwarna bening dan 

mengandung sangat sedikit cairan. Pada tahap ini, apabila biji dibelah 

dengan menggunakan silet, belum terlihat struktur embrio di dalamnya. 

Serapan N dan P sangat cepat, dan K hampir komplit (Lee., 2007). 

Fase R2 (blister), fase R2 muncul sekitar 10-14 hari seletelah 

silking, rambut tongkol sudah kering dan berwarna gelap. Ukuran tongkol, 

kelobot, hampir sempurna, biji sudah mulai nampak dan berwarna putih 

melepuh, pati mulai diakumulasi ke endosperm, kadar air biji sekitar 85%, 

dan akan menurun terus sampai panen (Subekti dkk., 2008). 

Fase R3 (masak susu), fase ini terbentuk 18-22 hari setelah silking. 

Pengisian biji semula dalam bentuk cairan bening, berubah seperti susu. 
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Akumulasi pati pada setiap biji sangat cepat, warna biji sudah mulai terlihat 

(bergantung pada warna biji setiap varietas), dan bagian sel pada endosperm 

sudah terbentuk lengkap. Kekeringan pada fase R1-R3 menurunkan ukuran 

dan jumlah biji yang terbentuk, kadar air biji dapat mencapai 80% (Subekti 

dkk., 2008). 

Fase R4 (dough), fase R4 mulai terjadi 24-28 hari setelah silking. 

Bagian dalam biji seperti pasta (belum mengeras). Separuh dari akumulasi 

bahan kering biji sudah terbentuk, dan kadar air biji menurun menjadi 

sekitar70%. Cekaman kekeringan pada fase ini berpengaruh terhadap bobot 

biji (Subekti dkk., 2008). 

Fase R5 (pengerasan biji), fase R5 akan terbentuk 35-42 hari setelah 

silking. Seluruh biji sudah terbentuk sempurna, embrio sudah masak, dan 

akumulasi bahan kering biji akan segera terhenti, kadar air biji 55% (Subekti 

dkk., 2008) 

Fase R6 (masak fisiologis), tanaman jagung memasuki tahap masak 

fisiologis 55-65 hari setelah silking. Pada tahap ini, biji-biji pada tongkol 

telah mencapai bobot kering maksimum. Lapisan pati yang keras pada biji 

telah berkembang dengan sempurna dan telah terbentuk lapisan absisi 

berwarna coklat atau kehitaman. Pembentukan lapisan hitam (black layer) 

berlangsung secara bertahap, dimulai dari biji pada bagian pangkal tongkol 

menuju kebagian ujung tongkol. Pada varietas hibrida, tanaman yang 

mempunyai sifat tetap hijau (stay-green) yang tinggi, kelobot dan daun 
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bagian atas masih berwarna hijau meskipun telah memasuki tahap masak 

fisiologis. Pada tahap ini kadar air biji berkisar 30-35% dengan total bobot 

kering dan penyerapan NPK oleh tanaman mencapai masing-masing 100%. 

(Subekti dkk., 2008). 

 2.3. Pemupukan 

Pemupukan merupakan suatu tindakan pemberian unsur hara pada tanaman, 

baik pada tempat tumbuh atau pada bagian tanaman dengan tujuan untuk 

mendapatkan pertumbuhan yang normal dan subur sehingga mampu memberikan 

pertumbuhan dan produksi yang baik (Charta dkk., 2013). Pupuk yang ditambahkan 

dapat berupa pupuk anorganik maupun pupuk organik. Pada umumnya, pemupukan 

bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah sehingga tanaman 

dapat tumbuh lebih cepat, subur dan sehat. (Marvelia dkk., 2006) 

2.3.1. Pupuk organik 

Pupuk organik merupakan salah satu pupuk yang digunakan untuk 

meningkatkan kesuburan dan bahan organik tanah. Pupuk organik perlu 

mengalami proses dekomposisi terlebih dahulu agar bisa diserap oleh tanaman. 

Pupuk organik mempunyai manfaat antara lain mampu menyediakan unsur 

hara makro dan mikro, meningkatkan aerasi tanah, memperbaiki drainase 

tanah, meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air, memperbaiki struktur 

tanah, meningkatkan KTK tanah, meningkatkan aktifitas mikroorganisme 

tanah serta pada tanah masam dapat membantu meningkatkan pH tanah. 

Keadaan tersebut dapat menjadikan pupuk anorganik seperti Urea, TSP/Sp-36 
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dan KCl yang diberikan menjadi lebih efisien karena lebih mudah diserap oleh 

tanaman jagung. (Novira dkk., 2015). 

2.3.2. Pupuk anorganik 

Pupuk anorganik merupakan pupuk sintetis yang diproduksi oleh 

pabrik. Pupuk ini berbahan dasar dari mineral dan udara. Bahan dasar pupuk 

nitrogen adalah nitogen dari udara, sedangkan pupuk P, K,Ca, Mg dari 

tambang. Pupuk anorganik bisa dibedakan menjadi pupuk kimia tunggal dan 

pupuk kimia majemuk. Pupuk kimia tunggal adalah pupuk kimia yang hanya 

mengandung satu jenis unsur hara, misalnya pupuk Urea yang hanya 

mengandung unsur N, dan pupuk SP-36 yang hanya mengandung unsur hara 

P. Sedangkan pupuk kimia majemuk yaitu pupuk yang mengandung lebih dari 

satu jenis unsur hara, misalnya N + P, N + K, N + P + K, dan sebagainya 

(Besari., 2015).  

Menurut Fahmi, dkk. (2010), Nitrogen (N) dan Fosfor (P) merupakan 

unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar. 

Nitrogen merupakan anasir penting dalam pembentukan klorofil, 

protoplasma, protein, dan asam-asam nukleat. Nitrogen (N) berguna bagi 

tanaman untuk memacu pertumbuhan tanaman secara umum, terutama pada 

fase vegetatif (Hidayati dan Armaini., 2015). Nitrogen pada umumnya diserap 

tanaman dalam bentuk NH4
+ atau NO3

-, yang dipengaruhi oleh sifat tanah, 

jenis tanaman dan tahapan dalam pertumbuhan tanaman. Nitrogen adalah 

unsur yang mobil, mudah sekali tercuci dan mudah menguap, sehingga 
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tanaman seringkali mengalami defisiensi. Unsur P berperan penting dalam 

proses fotosintesis, respirasi, transfer dan penyediaan energi kimia yang 

dibutuhkan pada hampir semua kegiatan metabolisme tanaman. Sehingga 

tersedianya unsur P ini dapat mempercepat pembungaan dan pemasakan buah 

dan biji (Karnilawati dkk., 2013). Sedangkan unsur K berperan penting dalam 

proses pembentukan gula dan pati, translokasi gula, aktifitas enzim dan 

pergerakan stomata. 

Peningkatan bobot dan kandungan gula pada tongkol dapat dilakukan 

dengan cara mengefisienkan proses fotosintesis pada tanaman dan 

meningkatkan translokasi fotosintat ke bagian tongkol (Haris dan Krestiani., 

2010). Pada umumnya pupuk anorganik memiliki kandungan unsur hara yang 

tinggi, memberikan efek yang lebih cepat, mudah dalam penentuan 

konsentrasi serta praktis dalam pemakaian. Namun, penggunaan pupuk kimia 

berkonsentrasi tinggi dan dengan dosis yang tinggi dalam kurun waktu yang 

panjang menyebabkan ketimpangan hara lainnya dan menyebabkan 

merosotnya kandungan bahan organik tanah (Hartoyo., 2008). 

Saat ini pupuk anorganik tidak hanya dalam bentuk padat namun juga 

dalam bentuk serbuk dan cair. Hal ini terjadi dikarenakan perkembangan 

ilmu pengetahuan yang sangat pesat di era modern ini yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam pengaplikasiannya. Pupuk anorganik cair dalam 

pengaplikasinnya dilakukan dengan cara disemprot ke tanaman secara 

langsung sehingga apabila kondisi lingkungan tidak mendukung atau 
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sedang terjadi kekeringan maka pupuk tetap bisa diserap tanaman melalui 

stomata daun dan batang. Pupuk anorganik cair ini selain menggandung 

unsur hara makro juga terdapat unsur hara mikro yang sangat halus sehingga 

sangat mudah diserap tanaman. Nutrisi makro yang dibutuhkan dalam 

jumlah banyak seperti Nitrogen (N), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), 

Magnesium (Mg), serta nutrisi mikro yang hanya diperlukan dalam jumlah 

sedikit seperti Arsenic (As), Mercury (Hg), Lead (Pb), Cadmium (Cd). 

Pupuk anorganik cair mampu memberi nilai tambah bagi tanaman pada saat 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman, selain itu pupuk ini juga 

bermanfaat dalam memperbaiki tanah yang rusak dikarenakan 

pengaplikasiannya. Tanaman dapat memanfaatkan semaksimal mungkin 

unsur hara dari pupuk melalui minimalisasi pencucian dan penguapan. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindaripenguapan dan 

pencucian pupuk adalah melakukan pemupukan yang berulang, atau dengan 

kata lain mengatur frekuensi pemupukan pada tanaman (Sitorus dan 

Rahmawati., 2015).


