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I. PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang 

terpenting selain gandum dan padi. Jagung juga menjadi alternarif  sumber pangan 

di Amerika Serikat, penduduk beberapa daerah di Indonesia juga menggunakan 

jagung sebagai pangan pokok (Karya Tani Mandiri, 2010). 

Hampir semua bagian tanaman jagung dimanfaatkan untuk kepentingan 

manusia dan hewan. Produksi utama tanaman jagung adalah buah (tongkol) 

berbiji tua. Jagung stadium tua sangat disukai orang dan biasanya disajikan dalam 

bentuk jagung rebus atau jagung bakar. Jagung merupakan salah satu bahan 

makanan pokok yang mengandung kandungan gizi (nutrisi) yang terdiri dari : 

kadar protein 2,20 %, lemak 0,10%, karbohidrat 7,40 g, kalsium 7,00 mg, fosfor 

500 mg, zat besi 10 mg, vitamin A 200 mg, vitamin B1 0,8 mg, vitamin C 8,00 

mg, dan air 89,50 g (Sineri, 2013)   

Produksi jagung tahun 2015 (ASEM) sebesar 30.870 ton pipilan kering. 

Produksi tersebut mengalami peningkatan, yaitu sekitar 7,74 persen (2.219 ton 

pipilan kering) dibandingkan tahun 2014. Peningkatan produksi terjadi karena ada 

peningkatan luas panen sebesar 368 hektar, atau naik sekitar 3,05 persen 

dibandingkan dengan luas panen tahun 2014 (12.057 hektar). Selain itu, terjadi 

peningkatan produktivitas jagung dari 23,76 kuintal per hektar pada tahun 2014 

menjadi 24,85 kuintal per hektar pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 4,59 

persen (BPS Riau, 2016).Salah satu diantara upaya untuk meningkatkan produksi 

jagung dapat ditempuh dengan pemberian pupuk dan pengaturan jarak tanam. 

Secara umum pupuk dapat dibedakan menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk 

anorganik (Permanasari, dkk. 2012). 

Akhir-akhir ini perhatian pemerintah dialihkan ke lahan tanah gambut 

sebagai upaya memperluas areal pertanian.Provinsi Riau mempunyai lahan tanah 

gambut yang cukup luas. Total luas lahan tanah gambut di Propinsi Riau 

mencapai 4.827.927 ha (51,06 %). Sebagian besar lahan gambut ini tersebar di  

Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Siak (Distan Riau, 2002). 
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Untuk mengatasi permasalahan keasaman tanah yang begitu tinggi pada 

tanah gambut maka dilakukan suatu usaha untuk mengurangi keasaman tanah 

(pH), salah satu cara untuk mengurangi keasaman tanah (pH) ini yaitu dengan 

pemberian kapur.  

Usaha untuk memperbaiki kualitas tanah dapat dilakukan dengan 

penambahan pupuk buatan dan pupuk organik (kompos).Abu boiler merupakan 

limbah padat pabrik kelapa sawit hasil dari sisa pembakaran cangkang dan serat di 

dalam mesin boiler. Umumnya bahan bakar boiler terdiri dari TKKS dan 

cangkang kelapa sawit. Abu boiler diketahui memiliki pH yang cukup tinggi dan 

mengandung hara dalam bentuk oksida.  

Abu boiler juga dapat dijadikan sebagai pupuk organik karena abu boiler 

mengandung unsur hara yang lengkap baik makro maupun mikro, yaitu 

mengandung Ca= 38,06%, K=3,89%, P=2,67% dan Mg=1,89%, Fe=1.05 ppm 

sedangkan kandungan air=4,38%.pemberian kompos TKKS 5 ton/ha dengan 

pengayaan menggunakan abu boiler  1000 kg/ha cendrung meningkatkan C-

organik, pH, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation pada lahan padi sawah 

yang berumur 48 hari (Maryati, dkk. 2014). 

Kendala teknis yang secara umum sering terjadi di Indonesia, antara lain 

adalah jarak tanam yang diterapkan umumnya lebih rapat dibandingkan dengan 

anjuran, pemupukan yang tidak berimbang serta praktik bercocok tanam lainnya 

yang belum sempurna dan disamping unsur-unsur iklim yang tidak 

menguntungkan di daerah-daerah tertentu (Sarwanto dan Widyastuti, 2011). 

Variasi  pengaturan jarak tanam merupakan salah satu cara pengendalian 

gulma secara kultur teknis, yang dapat untuk meningkatkan daya saing tanaman 

budidaya terhadap gulma dan meningkatkan hasil (Bilman, 2001) 

Dalam budidaya tanaman, jarak tanam menentukan kepadatan populasi 

persatuan luas. Jarak tanam yang terlalu rapat atau tingkat kepadatan populasi 

yang tinggi dapat mengakibatkan persaingan antar tanaman. Oleh karena itu jarak 

tanam harus diperhatikan untuk mendapatkan jumlah populasi yang optimum. 

Ukuran tajuk tanaman yang semakin besar membutuhkan jarak tanam yang 

semakin renggang untuk mencegah terjadinya overlapping yang akhirnya dapat 

mengakibatkan terjadinya kompetisi terhadap cahaya matahari (Syafruddin dan 
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Saidah, 2006). Menurut hasil penelitian Hasibuan (2014), menyatakan 

penggunaan jarak tanam 50 × 40 cm memberikan pengaruh nyata terhadap umur 

berbunga pada tanaman jagung.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis ingin melakukan 

penelitian yang berjudul“Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung (Zea mays 

L) dengan Pemberian Abu Boiler dan Jarak Tanam yang Berbeda di Lahan 

Gambut”. 

 

I.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

1. Dosis pupuk abu boiler yang terbaik terhadap tanaman jagung di lahan 

gambut. 

2. Jarak tanam yang terbaik terhadap tanaman jagung di lahan gambut. 

3. Interaksi abu boiler dan jarak tanam terhadap tanaman jagung di lahan 

gambut. 

 

I.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memahami aplikasi teknik budi 

daya tanaman jagung di lahan gambut dengan perlakuan pemberian abu boiler dan 

jarak tanam yang berbeda. 

 

I.4. Hipotesis 

Pemberian dosis pupuk abu boiler dan jarak tanam berbeda menyebabkan 

perbedaan pertumbuhan hasil tanaman jagung di lahan gambut. 

 


