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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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

yang cukup penting bagi kebutuhan manusia. Jagung mempunyai kandungan gizi 

dan serat yang cukup memadai sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Di 

Indonesia jagung merupakan bahan pangan kedua setelah padi. Selain sebagai 

makanan pokok, jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri 

seperti pembuatan tepung jagung, tekstil, perekat dan industri kertas.  

Jenis jagung yang dibudidayakan di Indonesia bermacam-macam, salah 

satu jenis jagung yang perlu dikembangkan, diproduksi dan ditingkatkan di 

Indonesia adalah jagung ketan (Zea mays ceratina). Mahendra dan Tawali (2008) 

menyatakan bahwa jagung ketan memiliki keunggulan karena memiliki pati 

dalam bentuk amilopektin yang besar, memiliki rasa manis, pulen, penampilan 

menarik dan aroma yang tidak dimiliki jagung lain. Penanaman jagung ketan di 

Indonesia masih belum banyak dilakukan. Beberapa wilayah di Indonesia yang 

telah melakukan budiaya tanaman jagung ketan diantaranya Sulawesi, Sumatera 

dan Jawa. Terbatasnya wilayah penanaman jagung ketan ini salah satu 

penyebabnya adalah adanya permasalahan benih di kalangan petani, sehingga 

untuk dapat mengembangkan produksi jagung ketan ini perlu dilakukan upaya 

dalam peningkatan produksi benih. Dalam kurun waktu terakhir produksi tertinggi 

jagung ketan dari daerah Sulawesi Selatan sebesar 4,35 ton/ha untuk jagung ketan 

asal Bulukumba (Muarapey dan Faesal, 2010).   

 Selama ini, upaya peningkatan produksi tanaman jagung dilakukan dengan 

meningkatkan dosis pupuk anorganik, tetapi hasil yang didapat masih rendah. Hal 

tersebut diduga penggunaan pupuk anorganik yang diberikan berlebihan itu tidak 

sepenuhnya dapat digunakan oleh tanaman. Selain itu, pemberian pupuk 

anorganik secara berlebihan dalam jangka panjang akan menaikkan keasaman 

tanah yang berdampak buruk terhadap mikroorganisme yang ada di dalam tanah 

(Yusnaini, 2009). Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu teknologi yang ramah 

lingkungan untuk dapat mengefektifkan pemupukan serta memperbaiki tingkat 

kesuburan tanah melalui pemberian bokashi dan penggunaan mikroba-mikroba 

potensial seperti cendawan mikoriza arbuskular (CMA).  
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Pemberian bahan organik dapat meningkatkan populasi dan aktivitas 

mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman seperti rhizobium dan 

mikoriza. Salah satu pupuk organik yang dapat ditambahkan adalah pupuk 

bokashi. Menurut Lingga dan Marsono (2001) pemberian bokashi memiliki 

kelebihan yaitu memperbaiki struktur tanah, menaikkan daya serap tanah terhadap 

air, meningkatkan populasi mikroorganisme di dalam tanah dan sebagai sumber 

hara bagi tanaman. Bokashi  dibuat dengan menambahkan EM 4 dan dapat dibuat 

dalam beberapa hari serta bisa langsung digunakan sebagai pupuk. Hal tersebut 

sangat berguna bagi petani sebagai pupuk organik yang siap pakai dalam waktu 

singkat, sehingga apabila pupuk bokashi dimasukkan ke dalam tanah, bahan 

organiknya dapat digunakan sebagai nutrisi oleh mikroorganisme efektif untuk 

berkembang biak dalam tanah, sekaligus sebagai tambahan persediaan unsur hara 

bagi tanaman (Seminar  Nasional Pertanian Organik, 1997). 

Selain pengaplikasian bokashi yang dapat memberikan kecukupan bahan 

organik bagi tanah, diperlukan juga suatu mikroba yang dapat mendukung untuk 

meningkatkan hasil tanaman. Salah satu mikroba tanah yang dapat mendukung 

untuk meningkatkan hasil tanaman melalui kemampuannya dalam bersimbion 

dengan akar adalah cendawan mikoriza arbuskular (CMA). Talanca dan Adnan 

(2005) menyebutkan bahwa cendawan mikoriza dapat meningkatkan serapan hara 

N, P, K dan hasil tanaman jagung. Disamping itu, Hendroko dan Prihmantoro 

(2006) menyatakan bahwa cendawan mikoriza arbuskular sebagai agen untuk 

meningkatkan dan mempertahankan kesuburan tanah sangatlah penting. Mikoriza 

arbuskular mampu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, 

meningkatkan penyerapan air ke tanaman melalui jalinan hifa, meningkatkan 

aktivitas mikroba tanah yang berguna seperti Rhizobium serta mampu 

meningkatkan resistensi tanaman terhadap serangan pathogen, terutama yang 

menyerang sistem perakaran.  

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh aplikasi 

cendawan mikoriza arbuskular (CMA) dan bokashi dalam meminimalisir 
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pemberian pupuk anorganik pada produksi benih tanaman jagung ketan (Zea mays 

ceratina) 

1.3 Hipotesis Penelitian 

1. Pemberian CMA dan atau bokashi dapat meningkatkan produksi benih 

tanaman jagung ketan. 

2. Pemberian CMA dan atau bokashi dapat menurunkan penggunaan pupuk NPK  

anorganik 

 


