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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Jagung Manis 

  Menurut Yasin dkk. (2010), jagung adalah salah satu tanaman pangan yang 

dikomsumsi sebagian penduduk, baik sebagai makanan pokok maupun pakan. 

Menurut Sahil dan Sirajudin (2014), jagung merupakan sumber karbohidrat kedua 

setelah padi. Menurut Zulkarnain (2013) menyatakan, klasifikasi jagung manis 

adalah sebagai berikut: Divisi: Spermatophyta; Sub divisi: Angiospermae; Kelas: 

Monokotiledon; Ordo: Poales; Famili: Poaceae; Genus: Zea; Spesies: Zea mays; 

Varietas: Zae mays Saccharata Sturt.  

 Menurut Subekti dkk. (2007), jagung mempunyai akar serabut dengan tiga 

macam akar, yaitu akar seminal, akar adventif dan akar kait atau penyangga. 

Rukmana (2009), batang tanaman jagung beruas-ruas (berbuku-buku) dengan 

jumlah ruas bervariasi antara 10 – 40 ruas, ruas-ruas batang bagian atas berbentuk 

silindris dan ruas-ruas batang bagian bawah berbentuk bulat agak pipih. Menurut 

Syukur dan Rifianto (2013), jagung memiliki daun-daun panjang, berbentuk rata 

meruncing dan memiliki tulang daun yang sejajar seperti daun-daun tanaman 

monokotil pada umumnya. Zulkarnain (2013), tanaman jagung merupakan 

tanaman berumah satu (monoecious), di mana bunga jantan (berupa malai atau 

tessel) dan bunga betina (berupa tongkol atau pistil) terletak pada bagian yang 

berbeda pada tanaman yang sama. Subekti dkk. (2007), tanaman jagung 

mempunyai satu atau dua tongkol, tergantung varietas. Tongkol jagung diselimuti 

oleh daun kelobot dan tongkol jagung yang terletak pada bagian atas umumnya 

lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibandingkan yang terletak pada bagian 

bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang jumlahnya selalu genap. 

Rukmana (2009), biji jagung manis mirip dengan kaca (glassy) dan mengandung 

pati yang rasanya manis.  

 Menurut BPTP Riau (2010), tanaman jagung manis tidak memerlukan 

persyaratan tanah khusus, namun akan memberikan produksi optimum pada tanah 

yang gembur, subur dan kaya humus. Menurut Wirosoedarmo dkk. (2011), 

tanaman jagung dapat tumbuh baik dengan ketinggian antara 0 – 800 m dpl dan 

800 – 1200 m dpl. Menurut Syukur dan Rifianto (2013), kondisi pH tanah yang 
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cocok untuk pertumbuhan jagung manis berkisar 6,0 – 6,5, suhu tanah optimum 

untuk perkecambahan biji adalah 21°C – 27°C dan pertumbuhan bibit tanaman 

terbaik pada suhu antara 21°C – 30°C.   

 

2.2. Budidaya Tanaman Jagung Manis 

2.2.1. Persiapan Benih 

Menurut BPTP Riau (2010), dalam persiapan benih jagung manis gunakan 

benih bermutu tinggi baik genetik, fisik dan fisiologi (benih hibrida) dan berdaya 

tumbuh >90%, kebutuhan benih antara 20 – 30 kg/ha. Menurut Zulkarnain (2013), 

sebelum menanam di tanah yang lembab (agak basah) hendaknya benih diberi 

perlakuan fungisida terlebih dahulu.  

 

2.2.2. Persiapan Lahan 

Menurut Zulkarnain (2013) menyatakan, langkah awal persiapan lahan 

adalah pembersihan areal tanam dari sisa – sisa tanaman dan gulma. BPTP Riau 

(2010), gemburkan tanah hingga kedalaman 30 – 40 cm, buat bedengan dengan 

lebar 1 m dan panjangnya disesuaikan dengan kondisi lahan, jarak antar bedengan 

30 cm. Larosa dkk. (2014), pengerjaan olah tanah merupakan persiapan tanam dan 

sering dikelompokkan menjadi olah tanah pertama yang tujuannya untuk menata 

ulang bongkahan tanah dan struktur tanah menjadi remah, sehingga air lebih 

cepat, pertukaran udara yang cukup, serta dapat mengendalikan gulma. Olah tanah 

kedua untuk menciptakan kondisi tanah yang lebih halus.  

 

2.2.3. Penanaman 

Menurut BPTP Riau (2010), penanaman jagung manis dilakukan pada jarak 

tanam 75 x 25 cm, masukkan benih sebanyak 2 benih per lubang tanam dan 

lubang ditutup kembali dengan tanah. Menurut Pratama dkk. (2014) menyatakan, 

kedalaman tanam terbaik benih jagung manis adalah 5 cm. Zulkarnain (2013), 

jarak tanam yang digunakan bervariasi tergantung pada kesuburan tanah, samakin 

subur tanahnya maka jarak tanam hendaknya semakin lebar. Larosa dkk. (2014) 

menyatakan, kerapatan tanaman akan mempengaruhi penampilan dan produksi 

tanaman terutama efisiensi penggunaan cahaya.  
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2.2.4. Pemupukan 

Pemupukan tanaman jagung berfungsi sebagai penambah unsur hara di 

dalam tanah yang belum tercukupi bagi tanaman. Menurut Trisnadewi dkk. 

(2012), dosis pupuk kandang terbaik dalam pemupukan jagung manis adalah 20 

ton/ha. Hasil penelitian Jumini dkk. (2011) menunjukan, pertumbuhan dan hasil 

jagung manis yang terbaik dijumpai pada kombinasi dosis pupuk Urea 500 kg/ha, 

TSP 350 kg/ha dan KCl 300 kg/ha. Menurut BPTP Riau (2010), pemupukan 

pertama dilakukan dengan tugal pada jarak 5 cm dari lubang tanam, pemupukan 

seterusnya dilakukan pada jarak 10 cm dari lubang tanam. Menurut Zulkarnain 

(2013), pupuk diberikan di dalam alur antara barisan pada jarak ± 15 cm dari 

tanaman dengan kedalaman 5 – 10 cm.  

 

2.2.5. Pemeliharaan  

 Kegiatan pemeliharaan tanaman jagung manis terdiri dari pengairan, 

penyiangan, penjarangan, pembumbunan dan pengendalian hama dan penyakit. 

Menurut BPTP Riau (2010), kegiatan pengairan diberikan sesuai kebutuhan, yang 

penting dijaga agar tanaman tidak kekurangan atau kelebihan air, selanjutnya 

penyiangan dilakukan sebanyak tiga kali, pada umur 21 HST, 42 HST dan 

menjelang panen. Menurut Admaja (2006), penjarangan tanaman dilakukan pada 

3 minggu setelah tanam (MST). Menurut Syofia dkk. (2014), pembumbunan 

dilakukan saat tanaman berumur empat minggu setelah tanam dengan tinggi 5 cm. 

Menurut BPTP Sulawesi Tengah (2007), untuk pengendalian hama dan penyakit 

tanaman jagung maka direkomendasikan menggunakan komponen pengendalian 

yang meliputi varietas tahan, kultur teknis, musuh alami dan pestisida. 

 

2.2.6. Panen  

Panen jagung manis dilakukan tergantung varietas yang digunakan. Menurut 

Suntoro dan Astuti (2014), panen dilakukan apabila tanaman menunjukkan gejala 

yaitu rambut jagung mengalami perubahan warna menjadi coklat dan tongkol 

telah berisi penuh. Pemanenan dilakukan dengan mematahkan tongkol jagung 

tanpa mematahkan batang utama (Larosa dkk., 2014).  
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2.3.  Tinjauan Umum Tanaman Pegagan 

 Menurut Direktorat Obat Asli Indonesia (2008), klasifikasi tanaman 

pegagan sebagai berikut: Divisi: Spermatophyta; Sub divisi: Angiospemae; Kelas: 

Dicotyledone; Ordo: Apiales; Famili: Apiaceae; Genus: Centella; Spesies: 

Centella asiatica (L.) Urban. Menurut Santa dan Prajogo (1992), nama ilmiah 

lama Hydrocotyle asiatica L., sekarang nama ini dianggap sinonim. Tumbuhan ini 

berasal dari Asia tropik dan dewasa ini tumbuh tersebar di berbagai negara, 

misalnya Filipina, Madagaskar, Sri Lanka, India dan Indonesia. 

 Di Indonesia tanaman pegagan memiliki nama beragam disetiap daerah. 

Menurut Direktorat Obat Asli Indonesia (2010), pegagan disebut Pegaga (Aceh); 

Daun kaki kuda, daun penggaga, penggaga, rumput kaki kuda, pegagan, kaki kuda 

(Melayu); Pegago, pugago (Minangkabau); Cowet gompeng, antanan, antanan 

bener, antanan gede (Sunda); Gagan-gagan, ganggangan, kerok batok, 

panegowang, panigowang, rendeng, calingan rambat, pacul gowang (Jawa); 

Ganggangan (Madura); Bebele (Sasak); Paiduh panggaga (Bali); Kelai lere 

(Sawo); Sarowati (Halmahera); Kolotidi manora (Ternate); Pagaga, wisu-wisu  

(Makasar); Cipubalawo (Bugis); Hisu-hisu (Salayar); Dogauke, gogauke, 

sandanan (Irian). Tanaman pegagan dibeberapa negara juga memiliki nama yang 

berbeda. Menurut Januwati dkk. (2002), pegagan juga dikenal dengan nama takip-

kohot (Filipina), brahma butu (India), Indian Hydrocotyle atau Indian Pennywort 

(Inggris). Menurut Brinkhaus et al. (2000), pegagan dikenal dengan nama Luei 

Gong Gen (China), Hydrocotyle asiatique (Francis), Asiatischer Wassernabel 

(German), Idrocotile (Italia), Tsubo-kusa (Jepang), Bavilacqua (Mauritius) dan 

Blasteostimulina (Spanyol).  

 Tanaman pegagan tergolong suatu herba atau terna yang menahun dan 

aromatik. Batangnya sangat pendek, sehingga dianggap tidak mempunyai batang. 

Pada bagian batang akan tumbuh geragih – geragih (stolon) yang melata 

horizontal di atas tanah dan berbuku – buku. Buku – buku yang menyentuh tanah 

akan keluar akar dan tunas dan tumbuh menjadi tumbuhan baru (anakan). Daun 

tunggal, letak basalis atau rozet dengan 2 – 10 daun. Bentuk daun seperti ginjal 

(reniformis), ukuran 2 – 5 cm kali 3 – 7 cm, tangkai daun tegak dan sangat 
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panjang, ukuran 9 – 17 cm, bagian dalam dari tangkai daun berlubang (Santa dan 

Prayogo, 1992). 

 Menurut Winarto dan Subakti (2005), daun pegagan berwarna hijau, 

berbentuk seperti kipas, buah pinggang atau ginjal, permukaan dan punggungnya 

licin, tetapi agak melengkung ke atas, bergerigi dan kadang – kadang berambut, 

tulangnya terpusat dipangkal dan tersebar ke ujung, serta berdiameter 1 – 7 cm. 

Menurut Direktorat Obat Asli Indonesia (2008), pembungaan pada pegagan 

berupa payung tunggal atau tiga sampai lima bersama-sama keluar dari ketiak 

daun, gagang perbungaan 5 – 50 mm, lebih pendek dari tangkai daun. Bunga 

umumnya tiga, yang di tengah duduk, yang disamping bergagang pendek, daun 

pelindung dua, panjang 3 – 4 mm, bentuk bundar telur, tajuk berwarna merah 

lembayung, panjang 1 – 1,5 mm, lebar sampai 0,75 mm. Buah pipih, lebar ± 7 mm 

dan tinggi ±3 mm, berlekuk dua, jelas berusuk, berwarna kuning, kecoklatan dan 

berdinding agak tebal. 

 Tanaman pegagan memiliki banyak kandungan senyawa kimia dan khasiat 

untuk kesehatan. Menurut Winarto dan Subakti (2005), kandungan kimia pegagan 

yaitu asiaticoside, thankunside, isothankuside, madecassoside, brahmaside, 

brahmic acid, modasiatic, meso-inosetol, centellose, carotenoids, garam K, Na, 

Ca, Fe, vellarine, tannin, mucilago, resin, pektin, gula, protein, fosfor dan vitamin 

B. Menurut Sihombing dkk. (2015), beberapa bahan aktif yang terkandung dalam 

pegagan antara lain triterpenoid saponin dengan unsur utamanya terdiri dari 

asiatikosida dan madekassosida, genin triterpen, minyak esensial, flavonoid, 

fitosterol, dan gula. Hasil penelitian Widowati dkk. (1992) menunjukkan, tanaman 

(Centella asiatica (L.) Urban) secara empirik mempunyai banyak khasiat, 

diantaranya adalah penyembuh luka, radang, rematik, bronchitis, asma, udem, 

wasir, tuberkulosis, lepra, disentri, demam, sebagai penambah nafsu makan dan 

dapat menimbulkan efek sedasi. 

 Menurut Bermawie dkk. (2008) menyatakan, tanaman pegagan merupakan 

tanaman kosmoplit ditemukan di Asia Tropis sampai daerah sub tropis, mulai dari 

dataran rendah sampai dataran tinggi 100 – 2.500 m dpl. Menurut Darwati dkk. 

(2012),  ketinggian optimum untuk tanaman ini adalah 200 – 800 m dpl, di atas 

1.000 m dpl produksi dan mutunya lebih rendah. Tanaman ini dapat tumbuh dan 
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berpoduksi dengan baik hampir pada semua jenis tanah. Pada tanah Latosol 

dengan kandungan liat sedang, tanaman ini tumbuh subur dan kandungan bahan 

aktifnya cukup baik. Menurut Januwati dan Muhammad (1992), tanaman akan 

dapat tumbuh baik dengan naungan yang cukup. Pada tempat ini, tanaman akan 

tumbuh dengan helaian daun lebih besar dan tebal dibanding apabila tanaman 

tumbuh di tempat terbuka, sedangkan di tempat kurang cahaya helaian daun akan 

menipis dan warna memucat.  

 

2.4.  Budidaya Tanaman Pegagan 

2.4.1. Persiapan Bibit  

 Menurut Sugiarso dan Hutapea (1992), pengadaan bibit (Centella asiatica 

(L.) Urban) dapat dilakukan secara vegetatif baik dengan menggunakan stolon 

bertunas dan tunas akar tunggang. Menurut Darwati dkk. (2012), bibit sebaiknya 

berasal dari induk yang telah berumur minimal setahun. Menurut Januwati dan 

Muhammad (1992), stek tunas akar disemaikan pada tempat ternaungi atau dapat 

pula dibuat petak – petak kecil dengan ukuran 50 cm x 100 cm dan di atasnya 

diberi naungan dari anyaman daun kelapa sehingga tunas akar tidak kering dan 

mati karena terlalu kuat terkena sinar matahari. Lama penyemaian ini antara 3 – 4 

minggu, setelah tumbuh tanaman dapat dipindahkan ke lapangan atau tempat yang 

telah dipersiapkan. 

 

2.4.2. Persiapan Lahan 

 Menurut Darwati dkk. (2012) menyatakan, pengolahan tanah dilakukan 

sedalam 30 cm, digemburkan dan dibersihkan dari gulma dan ranting – ranting, 

lalu dibuat bedengan dan saluran pembuangan agar tidak terjadi genangan di 

lahan. Menurut Januwati dan Muhammad (1992), pada tanah yang agak luas, 

maka untuk memudahkan dalam pemungutan hasil (panen) serta penyiraman 

tanaman, ada baiknya dibuat bedengan dengan ukuran yang dapat terjangkau 

untuk pemungutan hasil, misalnya: 1 m x 2 m atau 1,5 m x 2,5 m. Tanah yang 

sudah gembur, dicampurkan dengan pupuk kandang secukupnya dalam 

pembuatan bedengan (ukuran bedengan dapat disesuaikan juga dengan lahan yang 

tersedia). 
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2.4.3. Penanaman 

 Menurut Januwati dan Muhammad (1992), sebelum penanaman dilakukan, 

bedengan disiram dengan air secukupnya, serta dibuat naungan diatasnya yang 

dapat menggunakan anyaman (dengan anyaman yang tidak terlalu rapat) dari daun 

kelapa atau dari bambu. Bedengan yang terletak di bawah tegakan pohon atau 

telah ternaungi oleh pohon, maka pemberian naungan tidak diperlukan lagi, hanya 

perlu diatur agar sinar matahari tidak terlalu kuat (tanaman akan lebih subur di 

tempat dengan naungan yang sedang). Menurut Darwati dkk. (2012), penanaman 

sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan. Jarak tanam pegagan antar baris 20 

– 30 cm, dan di dalam baris 20 – 25 cm.  

 

2.4.4. Pemupukan 

 Menurut Januwati dan Muhammad (1992), untuk menjaga agar daun yang 

dihasilkan mempunyai kualitas yang baik (mempunyai helaian yang lebar serta 

tebal), maka dibutuhkan bahan organik untuk pertumbuhan tanaman, hal ini dapat 

dipenuhi dengan memberikan pupuk kandang. Menurut Darwati dkk. (2012), 

pupuk dasar diberikan seminggu sebelum tanam yang terdiri dari 20 ton pupuk 

kandang, 150 – 200 kg SP-36 dan 150 – 200 kg KCl per hektar. Pada umur 1, 2 

dan 3 bulan setelah tanam diberikan sepertiga bagian pupuk Urea dengan dosis 

150 – 300 kg per hektar.  

 

2.4.5. Pemeliharaan Tanaman 

 Pegagan tidak memiliki hama dan penyakit yang berarti, namun gulma perlu 

mendapat perhatian. Pada kemarau panjang harus dilakukan penyiraman atau 

dilakukan penanaman tanaman peneduh sejak awal tanam. Sebaliknya, jika 

tanaman peneduh terlalu rindang harus dilakukan pemangkasan (Darwati dkk., 

2012).  

 

2.4.6. Panen  

 Menurut Sidiane (1997), panen pegagan mulai dilakukan pada saat tanaman 

berumur 3 bulan setelah tanam (BST). Menurut Januwati dan Muhammad (1992), 

melihat cepatnya pertumbuhan tanaman ini, maka pertanaman yang telah berumur 
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satu tahun perlu dilakukan penjarangan, agar kualitas daun yang dihasilkan dapat 

tetap terjaga. Penjarangan juga dapat berfungsi untuk perbanyakan tanaman.  

 

2.5. Tanaman Sela (Interculture) 

Tanaman sela merupakan teknik budidaya pemanfaatan areal kosong pada 

tanaman utama dengan menanam jenis tanaman berbeda. Menurut Setyaningrum 

dan Saparinto (2014) menyatakan, tanaman sela adalah menanam tanaman lain di 

sela-sela tanaman pokok. Menurut Warisno (2003), tanaman yang digunakan 

sebagai tanaman sela harus dipilih tanaman yang cepat memberikan hasil, selain 

itu tanaman tidak boleh menyaingi atau merintangi pertumbuhan tanaman pokok. 

Manfaat penanaman tanaman sela di antaranya: dapat meningkatkan produktivitas 

dan hasil, efisien dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian (lahan, tenaga kerja, 

waktu, cahaya, air dan hara); dapat mengurangi kehilangan hasil karena hama, 

penyakit dan gulma; dan dapat menigkatkan manfaat sosial dan ekonomi yang 

meliputi stabilitas produksi, stabilitas ekonomi, stabilitas nutrisi dan stabilitas 

ekologi (Malezieux et al., 2009). 

Penanaman tanaman sela pada tanaman pokok telah banyak diusahakan 

dibidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dikarenakan, penanaman dengan 

sistem tersebut memiliki prospek yang menjanjikan. Menurut Ferry dan Wardiana 

(2012), penanaman tanaman sela di antara tanaman lada perdu merupakan salah 

satu strategi dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pertanian 

dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan usahatani. Hasil penelitian 

Agustina dkk. (2015) menunjukkan, pengusahaan tanaman karet berbasis tanaman 

sela memberikan keuntungan bagi petani. Hasil pengkajian Sahuri dan Rosyid 

(2015), menunjukkan pertumbuhan tanaman karet tidak mengalami kelambatan 

dan tumbuh lebih dari kondisi normal karena adanya tanaman sela cabai rawit. 

Menurut Barus (2013), penanaman tanaman sela tidak menurunkan produksi 

kelapa. Ferry dkk. (2013), alternatif lainnya yang dapat dilakukan adalah pada 

areal-areal yang tanaman karetnya telah ditebang selanjutnya tidak dibiarkan 

kosong (bera), tetapi ditanami berbagai jenis tanaman sela seperti jagung dan 

kacang tanah, sehingga pendapatan petani tetap berkesinambungan. Menurut 

Sugiyarto dkk. (2002), pada tegakan sengon dengan sistem tumpangsari 
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didapatkan berbagai tanaman sela, antara lain jagung, nenas, rumput gajah, 

pepaya, cabai, labu siam, ubi kayu dan berbagai jenis kacang-kacangan. 

Menurut Tarigans (2005), dalam penerapan usahatani secara horizontal 

menuntut pemilihan tanaman sela yang dikembangkan didasarkan kepada prospek 

pasar, sehingga tanaman terpilih mampu berperan sebagai sumber pendapatan 

yang potensial. Hal ini menunjukkan bahwa semua pola dengan tanaman sela 

secara finansial layak untuk diusahakan karena pendapatan yang diterima lebih 

besar dari biaya yang dikeluarkan. Menurut Abdurachman dan Mulyani (2003), 

dari segi ekonomis cukup kuat alasan untuk menanam tanaman sela (palawija, 

tanaman perkebunan, pakan ternak) di antara tanaman kelapa, karena dapat 

meningkatkan pendapatan, diversifikasi pangan, kontinuitas pendapatan, lapangan 

pekerjaan dan penanggulangan hama. Menurut Pantilu dkk. (2012) menyatakan, 

pengembangan tanaman kedelai sebagai tanaman sela di bawah tegakan karet, 

hutan tanaman industri (HTI), atau tumpangsari dengan tanaman pangan semusim 

lain merupakan alternatif andalan untuk meningkatkan produksi kedelai. Hal yang 

perlu diperhatikan dalam pemanfaatan tanaman sela adalah tidak mempengaruhi 

memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman utama yang 

diusahakan. Menurut AKK (1993), tanaman pokok serta tanaman sela dapat hidup 

dengan tidak saling merugikan.  

 

2.6. Pupuk Anorganik 

 Menurut Kepmentan (2003), pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses 

rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau 

pabrik pembuat pupuk. Menurut Najiyati dkk. (2005), keuntungan penggunaan 

pupuk anorganik adalah jumlah pupuk yang diperlukan lebih sedikit dibandingkan 

pupuk organik, respon tanaman lebih cepat dan tidak menjadi sumber hama dan 

penyakit bagi tanaman. Pemupukan merupakan salah satu program intensifikasi 

yang dapat memperbaiki produktivitas lahan dan tanaman (Idawanni dan 

Ferayanti, 2014).  

 Menurut Balai Penelitian Tanah (2004) menyatakan, kandungan hara dalam 

pupuk anorganik terdiri atas unsur hara makro utama yaitu nitrogen, fosfor, 

kalium; hara makro sekunder yaitu: sulfur, calsium, magnesium; dan hara mikro 
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yaitu: tembaga, seng, mangan, molibden, boron, dan kobal.  Pemupukan 

anorganik harus didasarkan pada aspek – aspek yang berhubungan dengan konsep 

pemupukan yang berimbang. Menurut Balai Penelitian Tanah (2003), upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah mengefisienkan penggunaan 

pupuk melalui perbaikan takaran rekomendasi pupuk N, P, K berdasarkan konsep 

pemupukan berimbang. Menurut Barus dan Ernawati (2014), kelebihan pemberian 

pupuk selain merupakan pemborosan dana, juga mengganggu keseimbangan 

unsur hara dalam tanah dan pencemaran lingkungan, sedangkan pemberian pupuk 

yang terlalu sedikit tidak dapat memberikan tingkat produksi yang optimal. 

Pemberian pupuk yang optimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

tanaman cabai (Alviana dan Susila, 2009).  

 Penggunaan rekomendasi dosis pupuk anorganik telah banyak diteliti pada 

komoditas pertanian dan menunjukkan hasil yang beragam. Hasil penelitian Jufri 

dan Rosjidi (2012), penggunaan pupuk Zeolit dengan dosis 75 – 80% hara N 

masih menghasilkan produksi padi yang sama dengan penggunaan pupuk 

konvensional atau rekomendasi. Penelitian Fitriatin dkk. (2009) menunjukkan, 

penurunan dosis 100 kg P₂O5/ha ke 75 kg P₂O5/ha mampu meningkatkan P 

tersedia tanaman hingga 20,66% dan hasil panen tanaman padi gogo hingga 

15,23%. Hasil penelitian Dariah dan Nurida (2012), pengurangan dosis pupuk 

menjadi ¾ dosis rekomendasi tidak menyebabkan terjadinya penurunan 

pertumbuhan tanaman. Hasil tertinggi dijumpai pada perlakuan pemupukan 50% 

pupuk organik dan 50% pupuk anorganik, tetapi tidak berbeda nyata dengan 

100% pupuk organik (Hayati dkk., 2011). Pupuk yang digunakan sesuai anjuran 

diharapkan dapat memberikan hasil yang secara ekonomis menguntungkan 

(Napitupulu dan Winarto, 2010). Dosis pemupukan N untuk tanaman jagung 

berdasarkan kurva respon pemupukan adalah 90 kg N, 75 kg N dan 57 kg N/ha 

atau setara dengan 196 kg Urea, 163 kg Urea dan 124 kg Urea/ha, masing-masing 

untuk status hara N sangat rendah, N rendah dan N sedang (Sirappa, 2003). 

 

 

 

 


