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II TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Botani Tanaman Jagung Manis 

Menurut Koswara (1986) sistematika tanaman jagung manis sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub Devisi: Angiospermae, Class: 

Monocotyledonae, Ordo: Graminales, Familli: Graminacea, Genus: Zea, Species: 

Zea mays L Saccharata Sturt.  Seperti pada jenis rumput-rumputan yang lain, akar 

tanaman jagung dapat tumbuh baik pada kondisi tanah yang memungkinkan untuk 

pertumbuhan tanaman.  Perbedaannya dengan jenis rumput lain adalah akar utama 

dari embrio jagung tidak mati, tetapi tetap berkembang. Pada saat tanaman 

berumur 6-10  hari, akar yang sebenarnya mulai tumbuh. Akar tersebut bersifat 

permanen dan tumbuh kurang lebih 2,5 cm dari permukaan tanah. Akar adventif 

merupakan bentukan akar lain yang tumbuh dari pangkal batang, di atas 

permukaan tanah (soil surface), kemudian menembus dan masuk kedalam tanah. 

Fungsi dari akar adventif  adalah memperkuat tegaknya batang jagung dan 

menambah organ  penghisap air dari dalam tanah (AAK, 2007). 

Batang tanaman jagung bulat silindris dan tidak berlubang seperti halnya 

tanaman padi, tetapi padat dan berisi berkas-berkas pembuluh sehingga makin 

memperkuat berdirinya batang sebagai media pengikat zat-zat makanan dari atas 

ke bawah atau sebaliknya.  Selain itu kuatnya batang juga didukung oleh adanya 

jaringan kulit yang tipis dan keras yang terdapat pada batang dan bagian luarnya 

(kulit luar batang). Batang tanaman jagung beruas- ruas, pada bagian pangkal 

batang ruasnya cukup pendek dengan jumlah sekitar 8-20 ruas.  Jumlah ruas 

tersebut tergantung pada varietas jagung yang ditanam dan umur tanam (AAK, 

2007). 

Daun jagung menempel pada batang yang jumlahnya antara 12-18 helai, hal 

ini tergantung pada varietas dan umur tanaman jagung. Panjang daun bervariasi 

antara 30-150 cm sedangkan lebarnya dapat mencapai 15 cm. Adapun tangkai 

daun/pelepah daun normal biasanya berukuran 3-6 cm. Besar kecilnya daun dan 

panjang atau pendeknya daun biasanya dipengaruhi letak daun terhadap batang. 

Daun yang pertama kali terbentuk berukuran kecil. Daun jagung muncul dari 

buku-buku batang, sedangkan pelepah daun menyelubungi ruas batang untuk 

memperkuat batang. Bagian bawah permukaan daun tidak berbulu dan umumnya 
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mengandung stomata lebih banyak dibandingkan dengan permukaan atas (AAK, 

2007). 

Bunga jantan terletak dipucuk yang ditandai dengan adanya rambut atau 

tassel dan bunga betina terletak diketiak daun dan akan mengeluarkan stil dan 

sigma, bunga jagung tergolong bunga tidak lengkap karena struktur bunganya 

tidak mempunyai petal da sepal dimaana organ bunga jantan (staminate) dan 

organ bunga betina (pestilate) tidak terdapat dalam satu bunga (Idris dkk.,1982). 

Biji jagung mempunyai bentuk, warna dan kandungan endosperm yang bervariasi, 

tergantung pada jenisnya. Pada umumnya biji jagung tersusun dalam barisan yang 

melekat secara lurus atau berkelok-kelok dan berjumlah antara 8-20 baris biji. Biji 

jagung terdiri atas tiga bagian utama, yaitu kulit biji (seed coat), endosperm  dan 

embrio (Rukmana, 1997). 

 

1.2. Kandungan Gizi Jagung Manis 

Iskandar (2003) menjelaskan bahwa jagung manis disukai oleh masyarakat 

karena rasanya enak, mengandung karbohidrat, protein dan vitamin yang tinggi 

serta kandungan lemak yang rendah (Tabel 2.1). 

Table 2.1 Kandungan zat gizi jagung manis 

Kandungan zat gizi (Tiap 100 g bahan) 

No  Zat Gizi  Jagung biasa Jagung manis 

1 Energi 129 96,00 

2 Protein 4,1 3,50 

3 Lemak 1.3 1,00 

4 

5 

Karbohidrat 

Kalsium 

30.3 

5,00 

22,80 

3,00 

6 Fosfor 108,00 111,00 

7 Besi 1,10 0,70 

8 Vitamin A (S) 117,00 400,00 

9 Vitamin B (mg) 0,80 0,15 

10 Vitamin C (mg) 9,00 12,00 

11 Air (g) 63,50 72,70 
Sumber: Iskandar , (2003) 

 

1.3. Syarat Tumbuh 

Iklim yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung adalah daerah-

daerah beriklim sedang hingga daerah beriklim subtopis/tropis yang basah. Jagung 
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dapat tumbuh di daerah yang terletak antara 0
0
-50

0 
 lintang utara hingga 0

o
-40

0 

lintang selatan. Jagung dapat ditanam mulai dari dataran rendah sampai dataran 

tinggi yang memiliki ketinggian antara 1.000-1.800 meter dpl. Temperatur yang 

dikehendaki tanaman jagung antara 21
0
C-30

0
C. Akan tetapi temperatur optimum 

adalah antara 23
0
C-27

0 
C. Penyinaran matahari juga berperan dalam pembentukan 

batang menjadi lebih kokoh. pH tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan 

optimal pada tanaman jagung adalah 5,5-6,5. Tanah yang bersifat asam yaitu pH 

kurang dari 5,5 dapat dilakukan pengapuran/limin (AAK, 2007). 

 

2.4. Kompos Tandan Kosong Kelapa Sawit 

Ketersediaan tandan kosong sawit sangat banyak seiring dengan 

bertambahnya luas areal perkebunan kelapa sawit. Riau menduduki posisi pertama 

dengan luas lahan 1,409 juta ha, disusul Sumatra Utara dengan luas lahan 1,044 

juta ha dan Sumatra Selatan dengan luas lahan 606.606 ha. Kompos tandan 

kosong kelapa sawit mengandung  unsur hara yang cukup tinggi selain kandungan 

hara relatif tinggi seperti seperti N 2,45%, P 0,25%, dan K 0,82%, kompos TKS 

memiliki nilai pH yang tinggi (mencapai pH 8) sehingga berpotensi sebagai bahan 

pembenah kemasaman tanah (Darnoko dkk., 1993). 

Kompos TKS memilki kandungan kalium yang cukup tinggi, tanpa 

penambahan starter dan bahan kimia, mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah serta memperkaya unsur hara pada tanah.  Pengujian kompos TKS 

masih terbatas pada tanaman kelapa sawit, pangan maupun tanaman hortikultura 

dan belum ada pengujian pada tanaman kehutanan (Darmoko dan Sutarta, 2006). 

Kompos TKKS sebagai sumber bahan organik berperan dalam perkembangan 

akar, efisiensi penggunaan air, dan meningkatkan stabilitas struktur tanah dan 

kompos TKKS sebagai sumber bahan organik dalam berusaha tani dapat menjaga 

kesehatan agroekosistem terutama mencegah terjadinya degradasi lahan. Kompos 

TKKS dapat memperbaiki kesuburan tanah karena kompos TKKS merupakan 

bagian integral dari tanah yang mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi tanah 

(Sutanto, 2002). 
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2.5. Mulsa Jerami  

Salah satu teknik konservasi tanah yang mudah diterapkan adalah 

penggunaan sisa tanaman sebagai mulsa, karena mulsa dapat diperoleh dari sisa-

sisa hasil tanaman pertanian seperti sisa pemanenan tanaman padi atau jagung.  

Mulsa secara langsung melindungi permukaan tanah dari pukulan butir hujan, 

sehingga mengurangi energi pukulan hujan, volume, kecepatan aliran permukaan, 

meningkatkan aktivitas fauna tanah, dan meningkatkan pembentukan agregat 

tanah (Mayun, 2007). 

Keunggulan lain dari mulsa antara lain dapat mempertahankan atau 

memperbaiki sifat fisik tanah, memperkecil proses dispersi, meningkatkan 

stabilitas agregat tanah, dan memperbaiki struktur tanah dan pada gilirannya dapat 

mempercepat laju infiltrasi.  Fungsi dan pengaruh mulsa (penutup tanah), Mulsa 

atau penutup tanah adalah sangat penting dan berpengaruh positif terhadap 

tanaman maupun tanah itu sendiri, baik diterapkan pada pertanian organik 

maupun pertanian biasa. Dalam peranannya untuk peningkatan kesuburan tanah 

mulsa yang paling baik adalah mulsa yang berasal dari limbah pertanian, tidak 

dari plastik, Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai mulsa adalah jerami 

(Adisarwanto dan Wudianto, 1999 dalam Mariano, 2003). 

Mulsa yang berasal dari limbah pertanian seperti jerami padi, seresah, 

ilalang dan lain-lain sangatlah membantu meningkatkan kesuburan tanah. Selain 

fungsinya untuk menjaga kelembaban tanah juga setelah mulsa membusuk akan 

berguna sebagai pupuk organik, memperbaiki struktur dan tekstur tanah (Mayun, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 


