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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanaman jagung manis merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

telah banyak dibudidayakan. Hal ini dikerenakan jagung tersebut memiliki rasa 

lebih manis dan umur panen yang cepat dibandingkan jagung biasa. Tanaman 

jagung manis bila dikembangkan secara intensif oleh petani, maka akan 

menambah pendapatan akibat permintaan yang cukup tinggi saat ini. Menurut 

Surtinah (2012), pasar jagung manis masih terbuka luas seiring dengan 

permintaan yang terus meningkat. Menurut Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian (2015), produksi jagung tahun 2014 kembali meningkat menjadi 19,009 

juta ton atau naik sebesar 2,68% dan tahun 2015 kembali terjadi peningkatan yang 

cukup signifikan menjadi 20,667 juta ton atau naik sebesar 8,72%.  Meningkatnya 

permintaan pasar akan jagung manis harus diiringi dengan produksi secara 

berkesinambungan, hemat biaya dan efisien, serta ramah lingkungan. 

Permasalahan budidaya tanaman pertanian saat ini adalah produktivitas 

lahan yang belum optimal, di mana efisiensi lahan pertanian sangatlah diperlukan 

untuk menunjang efektivitas lahan, tanaman budidaya dan lingkungan. Budidaya 

tanaman jagung manis secara monokultur memiliki banyak faktor resiko, terutama 

pemanfaatan lahan produksi. Ketersediaan lahan di antara tanaman jagung manis 

perlu dimanfaatkan secara maksimal dengan menanam tanaman sela. Salah satu 

tanaman yang potensial dijadikan tanaman sela adalah pegagan. Menurut Darwati 

dkk. (2012) menyatakan, tanaman pegagan akan tumbuh baik dengan intensitas 

cahaya 30 – 40%, sehingga dapat dikembangkan sebagai tanaman sela misalnya di 

antara tanaman jagung, kelapa, kelapa sawit dan buah – buahan yang tidak terlalu 

rindang. 

Keunggulan pegagan sebagai tanaman sela adalah adanya agensia hayati 

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) yang bersimbiosis mutualistik dengan akar 

tanaman. Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) merupakan jenis fungi yang 

menguntungkan pertumbuhan tanaman terutama pada tanah-tanah yang 

mengalami kekurangan fosfor (Rivana dkk., 2016). Menurut Wang dan Qui 

(2006), FMA dapat berasosiasi dengan sekitar 80 – 92% tanaman darat. Hasil 
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penelitian Hartoyo (2012) menunjukkan, jenis FMA yang berhasil diisolasi dan 

diidentifikasi pada rizosfer tanaman pegagan pada tiga lokasi yang berbeda 

terdapat variasi tipe spora di Kebun Percobaan (KP) Cicurug terdapat 4 jenis 

FMA (Glomus sp-1, Glomus sp-2, Glomus sp-3 dan Acaulospora sp), di KP. 

Gunung Putri ditemukan 5 jenis FMA (Acaulospora sp, Glomus sp-1, Glomus sp-

2, Glomus sp-3, dan Glomus sp-4), dan di KP. Sukamulya ditemukan 4 jenis FMA 

(Glomus sp-1, Glomus sp-2, Glomus sp-3, dan Acaulospora sp). 

Keunggulan lain penanaman pegagan sebagai tanaman sela adalah dapat 

menekan pertumbuhan gulma pada tanaman jagung manis. Tanaman pegagan 

habitusnya yang rendah dapat menjadi biomulsa pada tanaman jagung manis. 

Tumbuhnya gulma akan berdampak negatif terhadap tanaman jagung akibat 

adanya persaingan faktor tumbuh. Menurut Mayadewi (2007) menyatakan, dalam 

suatu pertanaman sering terjadi persaingan antar tanaman maupun antara tanaman 

dengan gulma untuk mendapatkan unsur hara, air, cahaya matahari maupun ruang 

tumbuh. Menurut Bilman (2001), gulma yang dibiarkan tumbuh pada tanaman 

jagung manis dapat menurunkan hasil 20-80%. Hasil penelitian Amin (2006) 

menunjukkan, bahwa penanaman pegagan dua minggu sebelum penanaman cabai 

merah memberikan hasil terbaik pada persentase penutupan lahan oleh 

pertumbuhan pegagan.  

Selain pemanfaatan pegagan sebagai tanaman sela, pupuk juga berperan 

penting dalam keberhasilan budidaya tanaman pertanian. Pupuk anorganik 

menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hara di dalam tanah yang tidak 

mencukupi untuk pertumbuhan tanaman. Menurut Nazirah (2014), salah satu 

upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kurangnya unsur hara tersebut 

adalah pemberian pupuk anorganik seperti Urea, TSP/SP-36 dan KCl yang sangat 

nyata pengaruhnya terhadap tanaman, utamanya pupuk Urea sehingga petani lebih 

cenderung menggunakan pupuk Urea dibandingkan pupuk TSP dan KCl.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan 

penelitian dengan judul “Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis (Zea mays 

Saccharata Sturt) yang Ditanam dengan Tanaman Sela Pegagan (Centella 

asiatica (L.) Urban) pada Beberapa Taraf Dosis Pupuk Anorganik 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Pola tanam yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman jagung manis 

2) Dosis pupuk anorganik yang terbaik pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman jagung manis  

3) Interaksi pola tanam dan dosis pupuk anorganik yang terbaik pengaruhnya 

terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada 

petani tentang penanaman pegagan sebagai tanaman sela pada tanaman jagung 

manis dengan beberapa taraf dosis pupuk anorganik. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1) Pola tanam jagung manis dengan tanaman sela pegagan memberikan 

pengaruh yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung 

manis  

2) Pemberian dosis pupuk anorganik 50% rekomendasi yang ditanam dengan 

tanaman sela pegagan tidak menurunkan pertumbuhan dan hasil tanaman 

jagung manis. 

 

 

 

 


