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ABSTRAK
Permasalahan yang dihadapi petani jagung adalah tidak tersedianya benih unggul,
sehingga petani hanya menggunakan varietas lokal yang produksinya rendah. Adopsi
penggunaan varietas unggul dan paket teknologi budi daya spesifik lokasi juga belum
banyak tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya paket teknologi sepsifik lokasi dan
upaya mendekatkan sumber produksi benih serta benih varietas unggul ke petani
pengguna. Tujuan kajian ini adalah untuk melihat penampilan, pertumbuhan dan
produksi varietas komposit Bisma di Kota Tomohon. Dari hasil kajian diketahui
persentase tumbuh benih 81,80%, hasil 7,5 ton/ha, dan R/C ratio 2,7. Artinya
usahatani jagung varietas Bisma layak dan sesuai dikembangkan di Kota Tomohon.
Kata kunci: Jagung, komposit, varietas.

PENDAHULUAN
Kebutuhan
jagung
terus
meningkat, baik untuk pangan dan pakan
maupun sebagai bahan baku industri.
Pada saat produksi dalam negeri tidak
memadai, impor terpaksa dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan. Pada tahun
2005 Indonesia mengimpor jagung
sebanyak 1,80 juta ton dan pada tahun
2010 diperkirakan mencapai 2,20 juta
ton kalau produksi nasional tidak segera
dipacu (Badan Litbang Pertanian 2008).
Dengan
meningkatnya
permintaan
jagung maka kebutuhan akan benih
jagung semakin meningkat. Dalam
rangka memenuhi produksi dalam negeri
maka perlu peningkatan produksi
melalui peningkatan luas panen dan
peningkatan
produktivitas
melalui
perbaikan teknologi budidaya. Diantara
komponen teknologi produksi jagung,
varietas unggul mempunyai peranan
penting dalam upaya peningkatan
produktivitas jagung. Peranannya yang
menonjol adalah dalam peningkatan
produktivitas per satuan luas.
Penyebaran penggunaan varietas
jagung pada tahun 2002 adalah 28%
hibrida, 47% komposit unggul, dan 25%
komposit lokal (Damardjati et al. 2005).
Untuk mewujudkan Indonesia sebagai
produsen jagung yang tangguh dan
mandiri, strategi kebijakan diutamakan
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pada peningkatan produktivitas dengan
memperluas penggunaan benih bermutu
di tingkat petani yang direalisasikan
melalui program pengembangan jagung
komposit dan hibrida.
Penggunaan
Varietas
jagung
Hibrida yang memiliki potensi produksi
yang lebih tinggi belum mampu
memenuhi kebutuhan benih dalam
dalam negeri sehingga ketersediaan
benih ditingkat petani masih terbatas.
Selain itu harga benih varietas jagung
Hibrida yang relatif mahal sehingga
sebagian petani belum bisa untuk
membeli. Sehingga petani cenderung
menggunakan varietas lokal.
Suherman dan Awaludin (2007)
mengatakan benih jagung bermutu yang
murni dari varietas jagung komposit
dapat
menjamin
tercapainya
produktivitas tinggi. Selanjutnya Saidah
et al. (2004) melaporkan bahwa
penanaman varietas unggul komposit
yang sesuai dengan kondisi agroekologi
dapat meningkatkan hasil 42,3-49,8%
dibandingkan penanaman varietas lokal.
Berbeda dengan beberapa jenis tanaman
jagung lainnya, jagung varietas unggul
mempunyai batang yang lebih tinggi
dibandingkan dengan jagung varietas
lokal, sehingga diduga boros asimilat
(Azrai 2004).

Dibandingkan jenis komposit,
jagung hibrida umumnya mempunyai
kelebihan dalam hal potensi hasil yaitu
lebih tinggi dan pertumbuhan tanaman
lebih
seragam.
Meskipun
jagung
komposit potensi hasilnya lebih rendah
dibandingkan hibrida, namun jagung
komposit yang dilepas oleh Balai
Penelitian Tanaman Pangan Bogor masih
mampu berdaya hasil tinggi mencapai
7,6-8,4 ton/ha (Balai Penelitian Tanaman
Serealia 2007). Kelebihan jagung
komposit adalah produksi benihnya
dapat dilakukan dengan mudah oleh
petani/kelompok tani dan lebih mampu
beradaptasi pada kondisi lahan marginal
(Suwarno 2008).
Peluang pengembangan usahatani
jagung komposit masih sangat besar hal
ini disebabkan karena benih komposit
mudah dan sederhana dikembangkan,
benih dapat secara cepat diperbanyak
oleh petani atau kelompok tani sehingga
memungkinkan menyebar, mengurangi
ketergantungan petani kepada pihak lain
karena dapat menyimpan benih sendiri
dan biaya produksi lebih murah.
Beberapa alasan kenapa sebagian besar
petani masih menggunakan jagung
komposit varietas unggul, antara lain :
daya adaptasi yang luas, dapat
dikembangkan pada lahan marginal
maupun lahan subur, harga benih relatif
murah, benih dapat digunakan beberapa
generasi tanpa mengalami degenerasi
(kemunduran hasil), umur genjah dan
daya hasil cukup tinggi (Anonim 2010)
Data (BPS Sulawesi Utara 2009)
menunjukkan luas panen jagung di
Sulawesi Utara sebesar 131.971 Ha. Kota
Tomohon merupakan salah satu daerah
atau kota di Sulawesi Utara dengan luas
tanam jagung 4.406 ha yang terdiri dari
(BPS Kota Tomohon, 2008). Dari data
tersebut peluang untuk pengembangan
usahatani di Kota Tomohon cukup besar.
Permasalahan
yang
dihadapi
ditingkat
petani
adalah
masalah
ketersediaan benih khususnya benih
unggul,
sehingga
petani
hanya
menggunakan varietas lokal yang
produksinya lebih rendah, serta adopsi
penggunaan varietas unggul dan paket
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teknologi budidaya spesifik lokasi yang
belum banyak tersedia. Oleh karena itu,
perlu adanya paket tenologi sepsifik
lokasi dan upaya mendekatkan sumber
produksi benih serta benih varietas
unggul ke petani pengguna.
Tujuan kajian ini untuk melihat
penampilan,pertumbuhan dan produksi
varietas komposit Bisma dan apakah
layak atau sesuai untuk dikembangkan di
Kota Tomohon.
BAHAN DAN METODE
Kajian kelayakan penangkaran
benih komposit Varietas Bisma 2
dilaksanakan di Kelurahan Matani
Kecamatan Tomohon Timur Kota
Tomohon Sulawesi Utara barlangsung
dari Bulan Juni sampai September 2010.
Dilaksanakan secara partisipatif dan
bermitra dengan kelompok tani dimana
lahan dan tenaga kerja dari kelompok
tani dan teknologi serta input produksi
(benih, pupuk dan obat-obatan) dari
BPTP. Budidaya jagung dilakukan dengan
cara petani yaitu dibajak dengan
menggunakan sapi dengan jarak tanam
100 cm x 20 cm,benih ditanam dengan
cara menyimpan benih diantara alur
bajakan sebanyak 2 benih per jarak
tanamnya, penyiangan dilakukan dengan
menggunakan sapi.
Dan dosis pemupukan yaitu 300
kg NPK/ha, 200 urea/ha dan 75 kg
KCL/ha. Pengamatan dilakukan pada
petak ulangan sebanyak 5 ulangan
dengan luas 5 m x 5 m. Adapun
parameter pengamatan yang diamati
adalah sebagai berikut :
1. Persentase Tumbuh (%)
2. Penampilan pertumbuhan
a. Tingkat Kesuburan dengan skoring
yaitu (1). Sangat Subur (2). Subur
(3). Cukup Subur (4).Kurang Subur
(5). Tidak Subur
b. Tingkat
Kemerataan
dengan
skoring yaitu (1). Sangat Rata (2).
Rata (3). Cukup Rata (4).Kurang
Rata (5). Tidak Rata
3. Produksi Ton/ha
4. Harga Jual
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pengamatan
maka di peroleh hasil sebagaimana yang
tertera pada Tabel 1.
Pada
Tabel
1
tersebut
menunjukkan persentase daya tumbuh
81,80%, persentase daya tumbuh
dipengaruhi oleh faktor benih itu sendiri
dan
faktor
lingkungan.
Lokasi
pengamatan merupakan lokasi yang
memiiliki kelembaban dan ketersediaan
air yang cukup, serta kondisi struktur
tanah yang gembur sehingga benih dapt
berkecambah dengan baik. Daya tumbuh
tanaman lebih dipengaruhi oleh keadaan
benih masing-masing varietas. Benih
dengan kualitas yang prima (daya
tumbuh dan vigornya cukup tinggi)
diperlukan untuk memacu keseragaman
dan kecepatan pertumbuhan. Benih
dengan kualitas fisiologi yang tinggi
(daya tumbuh minimal 90 %) juga lebih
toleran pada kondisi lingkungan tumbuh
yang kurang optimal dibanding benih

dengan kualitas fisiologi yang lebih
rendah. Benih akan lebih efektif
memanfaatkan pupuk dan hara-hara lain
yang ada di dalam tanah. Pada
lingkungan pertumbuhan yang sama,
benih dengan vigor yang tinggi akan
tumbuh
lebih
baik
dibanding
pertumbuhan tanaman yang berasal dari
benih yang kurang vigor (Saenong dan
Subandi 2002). Sebelum dilakukan
penanaman tanah diolah atau dibajak
dengan menggunakan sapi sehingga
struktur tanah menjadi baik, pengolahan
tanah sangat bepengaruh terhadap
persentase daya kecambah benih.
Sebagaimana yang dikatakan Mursito
dan Kawiji (2007) bahwa tujuan
pengolahan tanah untuk memberikan
lingkungan tumbuh yang optimum bagi
perkecambahan
benih
dan
perkembangan
akar
tanaman,
mengendalikan
gulma
dan
memungkinkan infiltrasi air, sehingga air
tersedia bagi tanaman.

Tabel 1. Persentase daya Tumbuh Varietas Bisma di Kota Tomohan Tahun 2010
No.
1
2
3
4
5

Ulangan
I
II
III
IV
V
Rata-rata

Daya Tumbuh (%)
85
80
80
81
83
81,80

Tabel 2. Penampilan Pertumbuhan Jagung Varietas Bisma di Kota Tomohon 2010
Pengamatan I
No.
1
2
3
4
5

Ulangan

I
II
III
IV
V
Rata-rata

Kesuburan Pertumbuhan
(1)
2
3
3
3
2
2,6

Kemerataan Pertanaman
(2)
2
3
2
3
2
2,4

Ket (1) : 1= Sangat Subur, 2=Subur, 3=Cukup Subur, 4=Kurang Subur, 5= Tidak Subur
(2) : 1=Sangat Rata, 2=Rata, 3=Cukup Rata 4=Kurang Rata 5=Tidak Rata
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Pada Tabel 2, menunjukkan adanya
perbedaan tingkat kesuburan dan
kemerataan dengan Tabel 3. Pada Tabel
3, memperlihatkan rata-rata tingkat
kesuburan lebih subur daripada pada
tabel 2, hal ini disebabkan karena
pengaruh pemberian pupuk. Dengan
pemupukan ketersediaan unsur hara
khususnya unsur hara makro lebih
tersedia sehingga kebutuhan akan hara
dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman

untuk
tumbuh
dan
berkembang
tepenuhi.
Pada Tabel 4, menunjukkan adanya
perbedaan tingkat kesuburan dan
kemerataan dengan tabel 5. Pada tabel 5,
memperlihatkan
rata-rata
tingkat
kesuburan lebih subur daripada pada
tabel 4. Hal ini disebabkan karena
kondisi tanaman pada saat pengamatan
pada tabel 4, terserang penyakit hawar
daun
sehingga
menyebabkan
pertumbuhan tanaman kurang maksimal.

Tabel 3. Penampilan Pertumbuhan Jagung Varietas Bisma di Kota Tomohon 2010
Pengamatan II
No.
1
2
3
4
5

Ulangan
I
II
III
IV
V
Rata-rata

Kesuburan Pertumbuhan
(1)
2
3
2
3
2
2,4

Kemerataan Pertanaman
(2)
2
3
2
2
2
2,2

Ket (1) : 1= Sangat Subur, 2=Subur, 3=Cukup Subur, 4=Kurang Subur, 5= Tidak Subur
(2) : 1=Sangat Rata, 2=Rata, 3=Cukup Rata 4=Kurang Rata 5=Tidak Rata

Tabel 4. Penampilan Pertumbuhan Jagung Varietas Bisma di Kota Tomohon 2010
Pengamatan III
No.
1
2
3
4
5

Ulangan
I
II
III
IV
V
Rata-rata

Kesuburan Pertumbuhan
(1)
2
3
3
3
2
2,6

Kemerataan Pertanaman
(2)
3
3
2
3
2
2,6

Ket (1) : 1= Sangat Subur, 2=Subur, 3=Cukup Subur, 4=Kurang Subur, 5= Tidak Subur
(2) : 1=Sangat Rata, 2=Rata, 3=Cukup Rata 4=Kurang Rata 5=Tidak Rata

Tabel
No.

5. Penampilan Pertumbuhan Jagung Varietas Bisma di Kota Tomohon 2010
Pengamatan IV
Ulangan

1
2
3
4
5

I
II
III
IV
V
Rata-rata

Kesuburan Pertumbuhan
(1)
2
2
3
2
3
2,4

Kemerataan Pertanaman
(2)
2
2
2
3
2
2,2

Ket (1) : 1= Sangat Subur, 2=Subur, 3=Cukup Subur, 4=Kurang Subur, 5= Tidak Subur
(2) : 1=Sangat Rata, 2=Rata, 3=Cukup Rata 4=Kurang Rata 5=Tidak Rata
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Dari
tabel
penampilan
pertumbuhan jagung varietas Bisma di
Kota Tomohon 2010 Pengamatan hasil
scoring tingkat kesuburan yaitu subur,
salah satu faktor yang mempengaruhi
tingkat
kesuburan
yaitu
tingkat
kesuburan tanah dan ketersedian hara
dalam tanah serta kondisi lingkungan
yang
sesuai,
lokasi
pengkajian
merupakan lokasi yang memiliki tanah
yang subur dan gembur sehingga
memungkinkan tanaman untuk tumbuh
dan berkembang dengan baik. Hal ini
sesuai dengan pendapat Suprapto
(1999), Tanaman jagung dapat dapat
tumbuh baik pada semua jenis tanah
akan tetapi tanaman ini akan tumbuh
lebih baik pada tanah gembur kaya akan
humus.
Sedangkan tingkat kemerataan
memperlihatkan scoring rata ini salah
satu faktor yang mempengaruhi tingkat
kemerataan faktor ketersediaan hara
dalam tanah serta faktor pemberian
pupuk,
pemberian
pupuk
yang
berimbang sangat mempengaruhi tingkat
pertumbuhan
tanaman.
Dengan
pemupukan ketersediaan unsur hara
khususnya unsur hara makro lebih
tersedia sehingga kebutuhan akan hara
dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman
untuk
tumbuh
dan
berkembang
tepenuhi.
Tabel 6.

Hasil produksi
(ton/ha)
varietas Bisma di Kota
Tomohon Tahun 2010
No.
1
2
3
4
5
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Ulangan

I
II
III
IV
V
Rata-rata

Produksi
Ton/Ha
7,7
7,8
7,2
7,3
7,5
7,5
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Tabel 6, memperlihatkan hasil
produksi 7,5 ton/ha hasil ini sudah diatas
rata-rata produksi jagung khususnya di
kota Tomohon yaitu 3,6 ton/ha
berdasarkan data dinas pertanian kota
Tomohon (2008). Hasil produksi
ditingkat
petani
masih
perlu
ditingkatkan dengan input teknologi
budidaya yang lebih baik. Di lokasi
pengkajian teknik budidaya yang
diterapkan sesuai dengan kebiasaan
petani setempat, belum sesuai dengan
rekomendasi BPTP dan dinas pertanian.
Jarak tanam yang digunakan petani yaitu
100 cm x 20 cm, dengan jarak tanam
seperti ini jumlah populasi dalam luasan
tesebut sedikit. Jarak tanam 100 cm x 20
cm jumlah populasi perhektarnya
sebanyak 50.000 tanaman sedangkan
dengan rekomendasi jarak tanam 70 cm
x 20 cm jumlah populasi perhektarnya
sebanyak 71.428 jadi ada perbedaan
yang cukup jauh antara jumlah populasi
dengan jarak tanam cara petani dan
dengan rekomendasi. Jumlah populasi
sangat berpengaruh terhadap produksi
semakin banyak jumlah populasi maka
produksi akan meningkat sebagaimana
yang dikatakan Harjadi (2002) bahwa
Kerapatan tanaman, yang ditentukan
oleh jarak tanam dalam barisan dan
antar
barisan
tanaman,
akan
mempengaruhi penampilan dan produksi
tanaman terutamakarena keefisienan
penggunaan cahaya. Pada umumnya,
produksi yang tinggi persatuan luas akan
dicapai dengan populasi yang tinggi,
karena tercapainya penggunaancahaya
secara
maksimum
pada
awal
pertumbuhan.
Akan
tetapi
pada
akhirnya,penampilan
masing-masing
tanaman secara individu menurun
karena persainganterhadap cahaya dan
faktor-faktor tumbuh lainnya.

Tabel 7. Analisis usahatani Jagung Varietas Bisma di Kota Tomohon 2010
Uraian
Sarana Produksi
a. Benih
b. Pupuk
- Urea
- NPK
- TS-4
c. Herbisida
d. Basmilang
Tenaga Kerja
a. Olah Tanah
b. Penanaman
c. Penyiangan/pembumbunan
d. Pemupukan I
e. Pemupukan II
f. Aplikasi Pestisida
Panen dan Pasca Panen
a. Panen
b. Kupas
c. Pipil
d. Penjemuran
Total Biaya
Produksi
Keuntungan
R/C ratio

Banyaknya

Satuan

Harga
Satuan

Jumlah

20

Kg

5.000

Rp.100.000

300
200
75
500
500

Kg
Kg
Kg
cc
cc

1.750
2.000
2.200
150
55

RP. 525.000
Rp. 400.000
Rp. 165.000
Rp. 75.000
RP. 27.500

10
10
10
5
5
4

OH
OH
OH
OH
OH
OH

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

Rp. 500.000
Rp. 500.000
RP. 500.000
RP. 250.000
Rp. 250.000
Rp. 250.000

14
14
14
16

OH
OH
OH
OH

50.000
50.000
50.000
50.000

Rp.700.000
Rp.700.000
Rp.700.000
Rp.800.000
Rp.5.642.500
Rp.15.000.000
Rp. 9.357.500
2,7

7.500
kg
2000
Rp.15.000.000-Rp5.642.500

Tabel 7. Menunjukkan hasil
analisis usahatani tani jagung komposit
Bisma kota Tomohon, dari hasil analisis
usahatani per hektarnya memberikan
keuntungan bagi petani. Hasil analisis
R/C ratio yaitu 1,6 ini berarti usahatani
jagung komposit Bisma layak untuk
diusahakan. Ada beberapa hal yang
mempengaruhi
usahatani
jagung
sehingga dapat memberi keuntungan
bagi petani yaitu input sarana produksi
yaitu
penggunaan
benih
unggul,
penggunaan benih unggul yang memiliki
potensi produksi yang tinggi sangat
berpengaruh terhadap hasil akhir atau
produksi, penggunaan sarana pupuk
sesuai dengan dosis anjuran sangat
bepengaruh terhadap hasil dibanding
penggunaan pupuk yang tidak sesuai
dengan dosis anjuran, pemberian pupuk
sesuai anjuran hasil produksi lebih tinggi
dibanding dengan pemberian dosis
pupuk yang tidak sesuai dengan dosis
anjuran, petani yang mengelolah lahan
sendiri dapat mengurangi dari out put
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biaya produksi terutama sewa lahan,
harga hasil panen sangat mempengaruhi
terhadap keuntungan yang diperoleh
atau
pendapatan
petani
dalam
mengelolah usahataninya. Respon petani
terhadap usahatani jagung komposit
Bisma di kota setelah melihat dan
menyaksikan performa tanaman di
lapangan sangat baik, dilihat dari segi
pertumbuhan tanaman yang subur.
Minat petani untuk menanam jagung
komposit Bima sangat Besar. Kendala
yang dihadapi dalam usahatani jagung di
Kota Tomohon yaitu masalah pasca
panen, kondisi cuaca dengan kelembaban
tinggi sehingga menyulitkan petani
untuk pengeringan sehingga biji jagung
yang telah dipanen mudah berjamur
kondisi tersebut membuat petani lebih
memilih untuk menjual dalam bentuk
jagung muda akan tetapi keuntungan
yang diperoleh lebih sedikit dibanding
dijual dengan jagung pipil karena
pedagang hanya membeli dengan harga
murah.
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KESIMPULAN
Usahatani jagung komposit Bisma
di
kota
Tomohon
layak
untuk
dikembangkan
dilihat
dari
segi
persentase daya tumrbuh, kesuburan
tanaman, kemerataan tanaman dan
produksi tanaman perhektarnya serta
keuntungan yang diperoleh ditingkat
petani. Kendala yang dihadapi pada
usahatani yang dihadapi yaitu kondisi
iklim yang curah hujan dan kelambaban
yang tinggi sehingga menyulitkan dalam
proses pascanen khususnya pengeringan
biji jagung setelah dipipil.
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