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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Botani dan Morfologi Jagung 

Dalam sistematika tumbuhan, kedudukan tanaman jagung diklasifikasikan 

sebagai berikut :Kingdom: Plantae (tumbuh-tumbuhan), Divisio: Spermatophyta 

(tumbuhan berbiji), Sub Divisio: Angiospermae (berbiji tertutup), Classis : 

Monocotyledone ( berkeping satu), Ordo: Graminae (rumput-rumputan), Family: 

Graminaceae, Genus : Zea, Species: Zea mays L (Karya Tani Mandiri, 2010). 

Jagung termasuk tanaman berakar serabut yang terdiri dari tiga tipe akar, 

yaitu akar seminal, akar adventif, dan akar udara. Akar seminal tumbuh dari 

radikula dan embrio. Akar adventif disebut juga akar tunjang. Akar ini tumbuh 

dari buku paling bawah, yaitu sekitar 4 cm di bawah permukaan tanah. Sementara 

akar udara adalah akar yang keluar dari dua atau lebih buku terbawah dekat 

permukaan tanah. Perkembangan akar jagung tergantung dari varietas, kesuburan 

tanah, dan keadaan air tanah (Purwono dan Hartono, 2011). 

Batang tanaman jagung sangat berbeda dengan batang  tanaman lainnya, 

yaitu batang tanaman jagung berbentuk silindris dan padat (solid) sedangkan 

jagung-jagungan umumnya berlubang. Batang tanaman jagung terisi oleh teras, 

dimana didalam teras tersebut terdapat bekas-bekas pembuluh yang tidak 

beraturan. Di sebelah luar jumlah berkas pembuluh itu lebih banyak sehingga 

dapat menguatkan batang tanaman. Batang tanaman jagung beruas-ruas dengan 

jumlah ruas biasanya 14 (antara 8 - 21). Tinggi batang berbeda-beda dari 90 cm 

untuk varietas-varietas berumur genjah atau varietas yang berhabitus pendek, 

malah pop corn (Zea mays everta) tingginya hanya diantara 30 - 50 cm, 

sedangkan kebanyakan tanaman jagung mempunayai ketinggian antara 1,50 - 3 

meter, kadang-kadang ada yang tingginya lebih dari 3 meter (Nuning, dkk. 2007). 

Menurut Purwono dan Hartono (2011), daun jagung memanjang dan keluar 

dari buku-buku batang. Jumlah daun terdiri dari 8 - 48 helaian, tergantung 

varietasnya. Daun terdiri dari tiga bagian, yaitu kelopak daun, lidah daun, dan 

helaian daun. Kelopak daun umumnya membungkus batang. Antara kelopak dan 

helaian terdapat lidah daun yang disebut ligula. Ligula ini berbulu dan berlemak. 

Fungsi ligula adalah mencegah air mauk ke dalam kelopak daun dan batang. 
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Bunga jagung tidak memiliki petal dan sepal sehingga disebut bunga tidak 

lengkap, bunga jagung juga termasuk bunga tidak sempurna karena bunga jantan 

dan betina berada pada bunga yang berbeda. Bunga jantan terdapat diujung 

batang, adapun bunga betina terdapat di ketiak daun ke-6 atau ke-8 dari bunga 

jantan. Biji jagung tersusun rapi pada tongkol, dalam satu tongkol terdapat 200-

400 biji. Biji jagung terdiri dari tiga bagian. Bagian paling luar disebut pericarp, 

bagian atau lapisan kedua yaitu endosperm yang merupakan cadangan makanan 

biji. Sementara bagian paling dalam yaitu embrio atau lembaga. 

 

2.2.  Syarat Tumbuh Tanaman Jagung 

Tanaman jagung berasal dari daerah tropis yang dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di luar daerah tersebut.Iklim yang dikehendaki oleh sebaian 

besar tanaman jagung adalah beriklim sedang hingga beriklim sub-tropis, tropis 

yang basah.Curah hujan yang dikehendaki oleh tanaman jagung berkisar antara 

85-200 mm/bulan.Jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak diantara 0-50 

derajat Lintang Utara hingga 0-40 derajat Lintang Selatan.Jagung dapat ditanam 

mulaidari dataran rendah sampai dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 

1.000 sampai 1.800 meter dpl. Temperature yang dikehendaki tanaman jagung 

antara 21- 30 C. Akan tetapi temperature optimum adalah antara 23 C- 27 C. 

Penyinaran matahari juga berperan dalam pembentukan batang menjadi lebih 

kokoh (Kanisius, 2007). 

 

2.3.  Pupuk Abu Boiler 

Pupuk adalah bahan yang digunakan untuk merubah sifat fisika, kimia, atau 

biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi tanaman.Secara umum pupuk 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik 

(Permanasari, dkk. 2012).  Menurut Lestari (2009), penggunaan pupuk anorganik 

dalam budidaya hanya mampu meningkatkan produksi tanaman dalam waktu 

yang pendek, namun untuk jangka panjang, dapat menurunkan kesuburan kimia, 

fisika dan biologi tanah. Berbeda dengan penggunaan pupuk organik.pengunaan 

pupuk organik merupakan suatu sistem komplek dan dinamis, memberi pengaruh 

positif terhadap kesuburan tanah, sifat fisik tanah, serta hasil dekomposisi dalam 

konsentrasi rendah mempunyai sifat seperti senyawa perangsang. 
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Pupuk organik dapat berasal dari pupuk kandang, pupuk hijau, dan kompos 

(sampah atau sisa tanaman tertentu) salah satu buangan bahan organik yang besar 

dari pengolahan hasil tanaman yaitu kelapa sawit (Roidah, 2013). Menurut  

Sunarwan dan Juhana (2013) sisa buangan limbah pengolahan kelapa sawit dapat 

berupa tandan kosong, cangkang, limbah cair, dan serabut. 

Abu boiler merupakan limbah padat pabrik kelapa sawit hasil dari sisa 

pembakaran cangkang dan serat di dalam mesin boiler.Hasil analisis abu janjang 

kelapasawit mengandung 28,87% K2O, 4,76% CaO, O,42% MgO, 0,60% P2O5 

dan 61%air (Nelvia, dkk. 2015) 

Cangkang atau tempurung kelapa sawit merupakan limbah pengolahan TBS 

kelapa sawit yang cukup besar, 60% dari produk minyak kemudian akan diproses 

menjadi abu dengan cara karbonisasi suhu 550
o
C  (Fauzi, dkk. 2008). Abu boiler 

yang berupa material padat setelah terjadinya proses pembakaran yang berasal 

dari limbah kelapa sawit pada umum nya dapat dimanfaatkan sebagai ameliorant 

untuk membenahi sifat kimia tanah, mengandung unsur hara mikro dan 

mengandung logam-logam berat yang jumlahnya tidak mencemari lingkungan 

serta tidak bersifat racun yang membahayakan tanah dan tanaman (Sukandar, dkk. 

2014). 

Menurut penelitian Sitorus, dkk. (2014), kandungan unsur hara abu boiler 

yaitu N 0,78%, P2O5 0.81% dan  K2O 2,02%, dan berpotensi dijadikan pupuk 

untuk memperbaiki tanah ultisol. Kandungan kalium dalam abu boiler dapat 

mencapai 30% yang berperan dalam proses metabolisme dan proses fotosintesis. 

Bila kalium kurang pada daun maka kecepatan asimilasi CO2akan menurun. 

Maryati et al. (2014), mengatakan bahwa penggunaan abu boiler dapat 

meningkatkan pH tanah karena dalam bentuk oksida, mempunyai sifat-sifat 

kejenuhan basa tinggi serta memiliki kandungan unsur hara yang lengkap.  

 

2.4.  Jarak Tanam 

Pengaturan jarak tanam merupakan satu cara untuk menciptakan faktor-

faktor yang dibutuhkan tanaman dapat tersedia bagi setiap tanaman dan 

mengoptimalisasi penggunaan faktor lingkungan yangtersedia (Sitompul & 

Guritno 1995). Harjadi (2002) mengatakan bahwa jarak tanam juga 
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mempengaruhi persaingan antar tanaman dalam mendapatkan air dan unsur hara, 

sehingga akan mempengaruhi hasil. 

Pengaturan jarak tanam untuk memanfatkan radiasi matahari yang optimal 

sekaligus berperan memperbaiki penutupan kanopi terhadap permukaan tanah 

diantara barisan tanam, sehingga mengurangi persaingan diantara perakaran 

gulma dengan perakaran tanaman (Gardner, dkk. 1991). 

Kerapatan tanaman merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman, karena penyerapan energi matahari oleh permukaan daun. Jika kondisi 

tanaman terlalu rapat dapat mempengaruhi perkembangan vegetatif dan hasil 

panen akibat menurunnya laju fotosintesa dan menurunnya perkembangan luas 

daun, oleh karena itu dibutuhkan jarak tanam yang optimum untuk memperoleh 

hasil yang maksimum (Mayadewi, 2007). 

 

2.5.  Lahan Gambut 

Lahan gambut di Indonesia diperkirakan mencapai 20 juta ha.Lokasi tanah 

gambut tersebar luas terutama di pulau Sumatera 6, 8 juta ha, dan sebagian besar 

diantaranya berada di Kepulauan Riau (4 juta ha). Penelitian terakhir 

menunjukkan bahwa di Kepulauan Riau sebanyak 200.000 ha lahan gambut sudah 

diusahakan untuk penanaman kelapa sawit (Huan, 2007). 

Lahan gambut cukup luas sekitar 19 juta ha yang tersebar di 

Kalimantan,Sumatera dan Papua.Reklamasi lahan gambut yang telah dilakukan 

sampaisekarang belum menjadi lahan gambut sebagai lahan usaha tani, karena 

banyakfaktor yang mencekam pertumbuhan tanaman seperti ketebalan dan 

tarafdekomposisi, status hara makro dan mikro yang rendah, adanya lapisan pirit, 

tataair yang jelek, kemasaman tanah dan adanya asam-asam organik meracun 

yangtinggi hasil dekomposisi bahan organik secara anaerobik (Alihamsyah, dkk. 

2003). 

Secara alamiah lahan gambut memiliki tingkat kesuburan rendah 

karenakandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam-asam 

organikyang sebagian bersifat racun bagi tanaman. Namun demikian asam-asam 

tersebutmerupakan bagian aktif dari tanah yang menentukan kemampuan gambut 

untukmenahan unsur hara. Karakteristik dari asam-asam organik ini akan 

menentukansifat kimia gambut. Tanah gambut juga mengandung unsur mikro 
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yang sangat rendah dan diikat cukup kuat oleh bahan organik sehingga tidak 

tersedia bagi tanaman. Selain itu adanya kondisi reduksi yang kuat menyebabkan 

unsur mikro direduksi ke bentukyang tidak dapat diserap tanaman. Kandungan 

unsur mikro pada tanah gambutdapat ditingkatkan dengan menambahkan tanah 

mineral atau menambahkan pupuk mikro (Agus dan Subiksa, 2008). 

Lahan gambut tergolong lahan marginaldengan produktivitas biasanya 

rendah dan sangat mudah mengalami kerusakan. Pengembangan pertanian pada 

lahan rawa gambut untuk menunjang pembangunan berkelanjutan memerlukan 

perencanaan yang cermat dan teliti, penerapan teknologi yang sesuai, dan 

pengelolaan yang tepat. Konservasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan rawa 

gambut sesuai dengan karakteristiknya memerlukan informasi mengenai tipe, 

karakteristik, dan penyebarannya (Ratmini, 2012). 

 

 


