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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki kekayaan dan keragaman sumber daya genetik jagung 

yang cukup besar tersebar di berbagai daerah. Kekayaan sumber daya genetik yang 

melimpah dan banyak potensi yang unggul sehingga bagus untuk dikembangkan 

dan dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas dalam sektor 

pertanian.  

Jagung merupakan jenis tanaman pangan yang banyak digunakan untuk 

bahan makanan pokok. Salah satu produk dari tanaman jagung yang memiliki 

prospek yang baik yaitu jagung semi (Baby corn). Jagung semi adalah jagung yang 

dipanen saat kondisinya masih muda dan belum mengalami proses pembuahan 

sehingga belum terbentuk biji, sehingga cocok untuk dijadikan sayuran. Selain itu, 

jagung semi bisa dimanfaatkan sebagai bahan olahan sup, cap jay, salad, semur, 

asinan, crispi jamur dan lain sebagainya. Tidak hanya bagian buah jagung mudanya 

saja yang bisa dimanfaatkan. Ada bagian dari tanaman lainnya yang bisa 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga bisa menambah pendapatan petani. 

Menurut Sutjahjo et all. (2005), Jagung semi merupakan salah satu produk tanaman 

jagung yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. 

Saat ini, produksi dan pasar jagung semi semakin berkembang di seluruh 

dunia. Khususnya di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Beberapa negara yang 

dikenal eksportir baby corn diantaranya Thailand, Sri Lanka, Taiwan, China, 

Zimbabwe, Zambia, Indonesia, Afrika Selatan, Nikaragua, Costa Rica, Guatemala, 

dan Honduras. Sebagian besar pemasaran jagung semi di pasarkan ke negara 

Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Taiwan, Jepang, dan Australia. Menurut 

Gurgaon (2005), jagung semi yang dikalengkang dalam tiga tahun terakhir 

memiliki volume ekspor lebih tinggi dibandingkan jagung semi segar. Jepang 

merupakan negara importir terbesar di dunia sehingga Jepang layak dipilih sebagai 

Negara tujuan ekspor jagung (Market Brief ITPC Osaka,2013) 

Permintaan akan jagung semi sebagai konsumsi dalam negeri maupun ekspor 

terus meningkat namun tingginya konsumsi jagung semi belum dapat terpenuhi 
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oleh produksi dalam negeri. Rendahnya produksi jagung semi salah satunya 

disebabkan karena belum tersedianya varietas unggul jagung semi yang dirakit 

khusus. Sebagian besar produksi jagung semi menggunakan benih jagung pipilan 

yang tersedia di pasar (Sepriliyana, 2010). Ketidakseterdiaan varietas jagung semi 

mendorong penelitian dan pembentukan varietas khusus jagung semi. 

Karakteristik jagung semi yang diharapkan yaitu memiliki kuantitas dan 

kualitas yang lebih baik. Kuantitas yang baik ditunjukkan dengan jumlah tongkol 

banyak (prolific), ukuran tongkol sesuai standart (panjang dan diameter) dan umur 

panen pendek dan kualitasnya berupa rasa manis, warna tongkol kekuningan, dan 

alur baris biji lurus (Sepriliyana, 2010). 

Produksi jagung semi dapat ditingkatkan dengan menggunakan varietas 

jagung bertongkol banyak atau varietas prolifik. Menurut Harris et al. (1976) 

menduga bahwa Karakter prolific pada tanaman jagung dikendalikan oleh gen 

resesi. Gen resesif yang mengendalikan karakter prolifik dapat dimunculkan 

dengan membentuk galur murni melalui selfing (persilangan dalam). 

Keragaan merupakan tahapan penting dalam pemuliaan tanaman jagung 

sebelum kegiatan pelepasan varietas. Keragaan genotipe dilakukan untuk 

mengetahui karakter genotip tanaman, sehingga dapat dijadikan identitas tanaman. 

Apabila identitas tanaman telah diketahui maka kegiatan seleksi mudah dilakukan, 

karena dapat memilih tanaman sesuai dengan karakter yang diinginkan.  keragaan 

genotipe pada suatu populasi tanaman diharapkan dapat memberikan hasil yang 

lebih baik dan ada kemajuan (syukur et all. 2012). Berdasarkan uraian diatas, maka 

perlu dilakukan suatu penelitian mengenai potensi beberapa varietas jagung lokal 

untuk dikembangkan sebagai jagung semi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalahnya yaitu antara 

lain : 

1. Bagaimana karakter kualitatif varietas jagung semi dari varietas jagung lokal ? 

2. Bagaimana karakter kuantitatif varietas jagung semi dari varietas jagung lokal 

? 
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1.3  Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi karakter kualitatif dan kuantitatif, 

serta mendapatkan galur yang berpotensi sebagai galur jagung semi dari beberapa 

varietas jagung lokal. 

 

1.4  Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan sebuah manfaat yang 

berguna diantaranya yaitu : 

1. Memperbanyak sumber genetik varietas jagung 

2. Memberikan karakter – karakter jagung lokal yang dijadikan sebagai benih 

jagung semi.  

3. Memberikan sumber informasi tentang benih lokal yang dapat dijadikan benih 

jagung semi. 

 


