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RINGKASAN 

Teknik Produksi Benih Jagung Manis (Zea mays L.) di CV. One Tani 

Jember, Andika Nurul Huda, NIM. A41172218, Tahun 2021, Produksi Pertanian, 

Politeknik Negeri Jember, Dr. Ir. Rahmat Ali Syaban, M.Si. 

 Praktik kerja lapang atau yang bisa disebut PKL adalah salah satu bentuk 

implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di 

perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja yang bekerja sama dengan 

perusahaan untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. PKL wajib diikuti oleh 

semua mahasiswa aktif Program Studi Teknik Produksi Benih Politeknik Negeri 

Jember sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan 

Pertanian (S.Tr.P) 

CV. One Tani merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pembenihan tanaman hortikutura. Beberapa benih yang diproduksi oleh 

perusahaan ini adalah kacang panjang, mentimun, sawi, buncis, tomat, cabai dan 

paria. CV. One Tani juga merupakan salah satu anggota dari IPBH (Ikatan 

Produksi Benih Hortikultura) yang beranggotakan produsen benih diseluruh 

wilayah Indonesia. CV. One Tani juga turut serta dalam pengembangan sumber 

daya manusia melalui kegiatan pelatihan petanian, praktek kerja lapangan, 

magang kerja serta penelitian, bekerja sama dengan pihak terkait seperti dinas 

pertanian, perguruan tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, 

kelompok tani serta pihak swasta lainnya. 

 Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan 

mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Februari 2021. Lokasi Praktek 

Kerja Lapang (PKL) dilakukan di perusahaan benih CV. One Tani yang 

beralamatkan di Jl. Raya Watu Ulo no. 50 Dusun Kebonsari-Sabrang, Kec. 

Ambulu, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur. Kegiatan umum perusahaan pada saat 

kegiatan PKL berlangsung yaitu produksi benih jagung manis, benih mentimun 

dan benih sawi.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Praktik kerja lapang atau yang bisa disebut PKL adalah salah satu bentuk 

implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di 

perkuliahan dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui 

kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja yang bekerja sama dengan 

perusahaan untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Melalui Praktik Kerja 

Lapang ini, mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara 

berpikir, menambah ide-ide yang berguna dan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa terhadap apa yang di tugaskan kepadanya. Diharapkan mahasiswa 

akan memperoleh keterampilan yang tidak semata-mata bersifat psikomotorik 

akan tetapi skill yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, sosial dan 

manejerial. Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini, Mahasiswa 

disiapkan untuk mengerjakan serangkaian tugas keseharian di tempat kerja 

tersebut yang menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh dibangku 

kuliah yang menghubungkan pengetahuan akademis dang keterampilan. 

 Politeknik Negeri Jember (Polije) merupakan perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan pendidikan vokasional, yaitu suatu program pendidikan yang 

mengarahkan proses belajar mengajar pada tingkat keahlian secara spesifik yang 

dibutuhkan sektor industri. Pelaksanaan kegiatan PKL diwajibkan untuk semua 

mahasiswa aktif Politeknik Negeri Jember baik program diploma III maupun 

diploma IV.  

 Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan 

mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Februari 2021. Lokasi Praktek 

Kerja Lapang (PKL) dilakukan di perusahaan benih CV. One Tani yang 

beralamatkan di Jl. Raya Watu Ulo no. 50 Dusun Kebonsari-Sabrang, Kec. 

Ambulu, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur. CV. One Tani merupakan perusahaan 

benih yang bergerak dalam bidang benih khususnya produksi benih hortikultura. 

Perusahaan benih ini memproduksi banyak benih hortikultura meliputi produksi 
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benih jagung manis, produksi benih mentimun, produksi benih kacang panjang, 

produksi benih sawi, produksi benih buncis, dan lain-lain.  

Tanaman jagung manis merupakan salah satu komoditi tanaman 

hortikultura yang diproduksi di CV. One Tani. Jagung manis di Indonesia atau 

yang lebih dikenal dengan sweet corn mulai dikembangkan pada awal tahun 1980 

melalui hasil persilangan. Jagung manis merupakan salah satu jenis tanaman yang 

dipanen muda dan banyak diusahakan di daerah tropis. Jagung manis sangat 

digemari karena memiliki rasa yang lebih manis, aroma lebih harum, mudah 

diolah, dan kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan jagung biasa. 

Kandungan protein jagung manis adalah sebesar 10.3 g/100 g. Karena jagung 

manis banyak digemari oleh masyarakat dan penanamannya yang sederhana 

sehingga di Indonesia mulai dibudidayakan secara komersial. 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapang  

1.2.1 Tujuan umum  

a. Melatih mahasiswa untuk berfikir kristis dan tanggap terhadap perbedaan 

metode antara yang di dapat di kampus dengan praktik kerja sesungguhnya di 

perusahaan benih. 

b. Menambah wawasan mahasiswa terhadap ilmu dan keterampilan yang didapat 

diluar bangku kuliah di lokasi Praktik Kerja Lapang. 

c. Menyiapkan mahasiswa sehingga lebih memahami kondisi pekerjaan nyata di 

lapang. 

d. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalama kerja sesuai dengan 

bidang keahlian dan juga mampu menerapkan teknik produksi benih. 

e. Melatih mahasiswa agar selalu tanggap dan cekatan dalam menengani masalah  

yang ada di lapang.  

f. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, sikap mental, etika yang baik serta 

dapat bersosialisasi dengan lingkunga kerja perusahaan. 
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1.2.2 Tujuan khusus 

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan tentang kegiatan teknik produksi 

benih tanaman jagung manis (Zea mays L.) di CV. One Tani.  

b. Menambah pemahaman tentang pentingnya kegiatan teknik produksi benih 

tanaman jagung manis (Zea mays L.)  di CV. One Tani 

c. Menambah keterampilan tentang kegiatan teknik produksi benih tanaman 

jagung manis (Zea mays L.)  di CV. One Tani.  

1.3 Manfaat praktik kerja lapang  

a. Mahasiswa lebih terlatih dan terampil dalam pekerjaan lapang karena 

bertambahnya wawasan serta ilmu pengetahuan baru baik secara teori maupun 

praktik di lapang dibidang produksi benih khususnya benih tanaman 

hortikultura. 

b. Mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis dan mampu menggunakan daya 

nalarnya untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah di lapang. 

c. Memiliki pengalaman kerja secara nyata dalam perusahaan atau organisasi 

profesi guna melatih dan meningkatkan soft skill dan hard skill yang dimiliki 

mahasiswa. 

d. Membangun hubungan kerja sama yang baik antara perusahaan dan perguruan 

tinggi sehingga diharapkan mahasiswa memiliki peluang untuk mendapatkan 

kesempatan kerja di perusahaan yang bersangkutan nantinya. 

e. Membantu mahasiswa untuk menumbuhkan sikap kerja yang berkarakter. 

1.4 Lokasi dan jadwal kerja lapang  

1.4.1 Lokasi PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL), ini telah dilaksanakan selama ± 4 

bulan dimulai pada 1 Oktober 2020 – 31 Januari 2021. Bertempat di CV. One 

Tani Jl. Raya Watu Ulo no. 50 Dusun Kebonsari-Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. 

Jember, Prov. Jawa Timur. Komoditi yang di produksi merupakan benih 

hortikultura meliputi produksi benih jagung manis, produksi benih mentimun, 



4 

 

 

 

produksi benih kacang panjang, produksi benih sawi, produksi benih buncis, dan 

lain-lain. Peta lokasi PKL terdapat pada lampiran 2, 

1.4.2 Jadwal kerja lapang 

Waktu kerja di CV One Tani dimulai dari Hari Senin sampai Sabtu 

disetiap minggunya. Untuk waktu kegiatan dimulai dari pukul 07.00 – 11.00 dan 

pukul 13.00 – 16.00 pada Hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk Hari Sabtu 

waktu kegiatan dimulai pukul 07.00 – 11.00. Jadwal kergiatan Praktik Kerja 

Lapang terdapat pada lampiran 1.  

1.5 Metode pelaksaan  

a. Praktik lapang 

Praktik lapang dilaksanakan atas instruksi dari pembimbing di lapangan 

dengan pertimbangan materi yang diwajibkan pada peserta Praktek Kerja Lapang 

(PKL), kemudian mahasiswa diharuskan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan bersama karywan atau pekerja untuk melakukan budidaya produksi 

benih hortikultura, prosesing benih hingga benih siap dipasarkan. Mahasiswa juga 

harus mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

b. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan ketika berada di area produksi, prosesing, 

dan kantor mengenai kegiatan praktek yang sedang dilaksanakan serta 

permasalahannya. Metode ini dilakukan dengan menanyakan permasalahan dan 

pelaksanaan kegiatan langsung kepada narasumber baik pembimbing lapang, 

pemulia, para staff dan karyawan atau pekerja yang ada di PT. Wira Agro 

Nusantara Sejahtera. 

c. Studi pustaka  

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi 

secara teoritis dari buku dan laporan kegiatan dari instansi yang terkait ataupun 

literature pendukung lainnya yang memiliki relevansi sebagai penunjang literatur 

untuk menyelesaikan permasalahan yang dikaji 

b. Observasi 
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Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat segala sesuatu 

yang berhubungan dengan proses atau tahapan dalam budidaya dengan baik yang 

didalamnya meliputi keadaan atau sejarah lahan, karakter tanaman, umur panen, 

pengendalian hama penyakit, kegiatan panen dan pasaca panen. 
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BAB 2. KEADAAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah perusahaan  

 CV. One Tani merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pembenihan tanaman hortikutura. Perusahaan ini memiliki merek dagang yang 

terkenal, yaitu Panah Emas. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Calik Minarno 

A. Md. pada tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan benih perusahaan ini 

menanam sendiri tanaman untuk perbenihan dan menjalin mitra dengan petani. 

Beberapa benih yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah kacang panjang, 

mentimun, sawi, buncis, tomat, cabai dan paria.  

CV. One Tani juga merupakan salah satu anggota dari IPBH (Ikatan 

Produksi Benih Hortikultura) yang beranggotakan produsen benih diseluruh 

wilayah Indonesia. Tujuan utana dari perusahaan ini yaitu mensejahterakan petani 

dengan menyediakan benih yang bermutu tinggi. 

Produksi benih tanaman hortikultura pada CV. One Tani dilakukan 

melalui kemitraan dengan para petani dan intansi terkait seperti BPSB dan 

perguruan tinggi. Beberapa benih yang diproduksi oleh perusahaan ini adalah 

mentimun, sawi, kacang panjang, jagung manis, buncis, paria, tomat dan cabai. 

Dalam memasarkan produknya, perusahaan ini memiliki merek dagang yaitu 

Panah Emas. 

CV. One Tani juga turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia 

melalui kegiatan pelatihan petanian, praktek kerja lapangan, magang kerja serta 

penelitian, bekerja sama dengan pihak terkait seperti dinas pertanian, perguruan 

tinggi, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, kelompok tani serta 

pihak swasta lainnya. 

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan utama 

perusahaan. Visi dari CV. One Tani adalah menyediakan benih varietas unggul 

maupun lokal, berorientasi pada benih bersertifikat dan bermutu tinggi. Selain itu 

perusahaan memiliki misi sebagai berikut:  

a.  Meningkatkan mutu sumberdaya manusia baik internal maupun eksternal  
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b. Mengadakan pelatihan terhadap karayawan dan petani binaan agar dapat 

menghasilkan benih bermutu tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.  

c. Mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas 

tanaman pangan dan hortikultura. 

2.2 Struktur perusahaan 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian 

sesuai posisi yang ada di perusahaan dalam menjalankan tugas masing-masing 

sesuai bidangnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

CV. One Tani memiliki beberapa divisi manajemen dalam menjalankan 

kegiatan usahanya yaitu sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Struktur perusahaan CV. One Tani 

No. Jabatan Nama Pendidikan 
Pengalaman 

Bidang Perbenihan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pimpinan 

Lapangan 

Prosesing 

Gudang 

Laboratorium 

Administrasi 

Pemasaran 

Riset 

Riset 

Calik Minarno, A.Md 

Wendi Agus Setiawan 

Utim Mahmudah 

Misianah 

Eni Fatmawati 

Mohammad Eno 

Yudi, A.Md 

Calik Minarno, A.Md 

Erik Arifian, S.P 

D3 

SMA 

SMA 

SMA 

SMA 

D3 

D3 

D3 

S1 

23 tahun 

4 tahun 

9 tahun 

9 tahun 

20 tahun 

9 tahun 

9 tahun 

23 tahun 

9 tahun 

 

2.3 Kondisi lingkungan 

2.3.1 Lingkungan Fisik  

Kantor CV One Tani Ambulu di Jalan Watu Ulo, Gg Mawar, No 09, 

Kebonsari, Sabrang, Ambulu Jember. Lokasi perusahaan berada dekat dengan 

pemukiman warga dengan areal persawahan yang terletak sekitar 500 m dari 

lokasi perusahaan. Persawahan disekitar perusahaan tersebut sawah tadah hujan 
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sehingga banyak masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani menanam 

tanaman hortikultura dan ketika musim penghujan menanam padi. Desa dari 

lokasi perusahaan sendiri terletak pada ketinggian 35 meter diatas permukaan laut.  

2.3.2 Lingkungan Non Fisik  

Penduduk di sekitar lokasi perusahaan bekerja sebagai pegawai negeri, 

wiraswasta, dan petani. Namun mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai 

petani. Mayoritas masyarakat di sekitar lokasi perusahaan beragama Islam. 

Bahasa yang sering digunakan masyarakat setempat dalam berkomunikasi sehari 

–hari adalah bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. 

2.4 Cara produksi benih 

2.4.1 Menggunkan lahan milik perusahaan  

 Lahan milik perusahaan di gunakan sebagai tempat budidaya produksi 

benih dengan sistem membayar tenaga kerja atau petani untuk melakukan 

produksi benih milik perusahaan.  

2.4.2 Melalui kemitraan dengan petani mitra  

 Produksi benih yang dilukakan juga dengan cara bekerja sama atau 

membangun mitra dengan petani dengan cara benih dari perusahaan ditanam oleh 

petani di lahan petani dengan bimbingan petugas lapang dari CV. One Tani 

setalah panen benih di setorkan pada perusahaan.  
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BAB 3. KEGIATAN UMUM PERUSAHAAN 

 Kegiatan produksi benih dilakukan di petani mitra CV. One Tani yang 

merupakan kegiatan produksi benih tanaman hortikultura meliputi produksi benih 

tanaman mentimun, produksi benih tanaman sawi, dan produksi tanaman jagung 

manis.  

3.1 Produksi benih tanaman mentimun  

3.1.1 Pengolahan lahan  

 Kegiatan pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan 

(Land preparation) yang bertujuan untuk membuat kondisi lingkungan yang 

sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Lahan yang akan digunakan produksi benih 

sebelum ditanami harus bersih dan bebas dari gulma serta bebas dari tanaman 

volunteer. Mempunyai batas-batas yang jelas seperti parit dan pematang sawah. 

Selain itu harus sesuai dengan persyratan yang di tetapkan dalam pedoman khusus 

produksi benih pada setiap varietas. Kegiatan pengolahan lahan meliputi 

penggemburan tanah dengan cara membalik atau membajak tanah menggunakan 

traktor atau cangkul, pembuatan bedengan atau guludan, pengukuran pH dan 

pemberian pupuk dasar, pemasangan mulsa dan pembuatan lubang tanam. 

3.1.2 Persiapan benih  

Untuk memproduksi benih tanaman mentimun perlu disiapkan benih yang 

akan di tanam. Benih yang akan digunakan merupakan kelas benih Stock Seed 

(SS). Sebelum di tanam, benih harus dihitung kebutuhannya terlebih dahulu sesuai 

dengan jumlah populasi yang akan ditanam. Tujuan dari penghitungan kebutuhan 

benih yaitu untuk mengefisienkan penggunaan benih, sehingga benih tidak 

terbuang sia-sia. 

3.1.3 Penanaman 

Kegiatan penananman dalam kegiatan budidaya, CV. One Tani 

menggunakan dua sistem penanaman yaitu tanam dengan benih langsung atau 

dengan bibit. Untuk produksi benih tanaman mentimun, sistem penananman di 
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lakukan dengan cara tanam bibit. Untuk mendapatkan bibit yang siap ditanam 

benih harus disemai terlebih dahulu. Pembibitan dilakukan untuk memperoleh 

keserempakkan tumbuhnya tanaman. 

3.1.4 Pemeliharaan  

a. Penyulaman  

Kegiatan penyulaman dilakukan pada saat tanaman berumur 3-7 HST. 

Penyulaman dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan populasi tanaman 

dengan cara mengganti tanaman yang mati saat ditanam.  Penyulaman dilakukan 

menggunakan bibit yang memiliki umur tanam yang sama dengan tanaman di 

lapang. Penyulaman dilakukan pada sore hari yang bertujuan untuk mengurangi 

stres pada tanaman akibat terkena panas matahari secara langsung. 

b. Pemasangan ajir  

Pemasangan ajir dilakukan saat tanaman berumur 3-5 hari setelah tanam 

(HST) agar tidak merusak perakaran tanaman atau sebelum dilakukan pindah 

tanam. Ajir yang digunakan terbuat dari bahan bambu yang dibelah-belah dengan 

tinggi berkisar antara 160 cm. Pemasanagan ajir dilakukan dengan cara 

menancapkan ajir disebelah tanaman mentimun atau di sebelah lubang tanam 

dengan sudut kemiringan sekitar 45˚. Tujuan pemasangan ajir yaitu sebagai 

tempat merambatnya tanaman dan untuk menyangga tanaman saat sudah dewasa. 

c. Pengairan  

Pengairan dilakukan dengan melihat kondisi lahan dan kondisi tanaman. 

Pada saat musim kemarau panjang pengairan perlu dilakukan secara rutin agar 

tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Pengairan dilakukan dengan cara 

menggenangi lahan atau bedengan hingga tanah jenuh dengan air. Pengairan 

dilakukan menggunakan mesin diesel dengan cara mengambil atau menyedot air 

dari sumur yang bereda di sekitar lahan budidaya tanaman mentimun, kemudian 

di salurkan menggunakan paralon atau selang plastik pada setiap bedengan 

tanaman.  

 

 



11 

 

 

 

d. Pemasangan tali PE 

Pemasangan tali gawar dilakukan untuk menguatkan ajir dan sebagai 

penyangga tambahan tanaman agar tidak mudah roboh saat diterpa angin maupun 

hujan. Khususnya tanaman merambat yang memiliki banyak sulur seperti tanaman 

mentimun. Pemasangan tali PE dilakukan dengan cara melilitkan tali PE pada ajir 

dari ajir pertama hingga ajir terakhir pada baris tanaman. 

e. Pemupukan  

Pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi 

tanaman yang tidak tersedia dalam tanah. Pemupukan dilakukan dengan dua cara 

yaitu dikocor atau ditugal yang disesuaikan dengan umur tanaman. Pemupukan 

dilakuakan sesuai dengan jadwal, pupuk, dan dosis yang disesuaikan dengan SOP 

(Standart Operating Procedure) perusahaan. Pupuk yang diberikan pada produksi 

benih tanaman mentimun pada CV. One Tani merupakan jenis pupuk majemuk 

seperti berikut :  

Tabel 3. 1 Pemupukan susulan tanaman mentimun 

Pemupukan Periode 
Pemupukan per tanaman (gr) 

Aplikasi Ket. 
NPK Mutiara SP-36 KCl 

Susulan 1 7 HST 3 3 1,5 Dikocor 200ml air 

Susulan 2 25 HST 7,6 11,5 3,8 Ditugal Antara tanaman 

Susulan 3 40 HST 5 10 1 Dikocor 200ml air 

Susulan 4 50 HST 5 10 1 Dikocor 200ml air 

Sumber : CV. One Tani 

f. Pengendalian HPT 

Pengendalian dilakukan dengan melihat jenis hama atau penyakit yang 

menyerang dan tingkat serangannya agar pestisida yang digunakan tepat sasaran 

dan penggunaan. Kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan 

dengan tujuan untuk menekan intensitas serangan dari hama dan penyakit yang 

dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pengendalian 

tanaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari menggunakan sprayer dengan 

bahan aktif sipermetrin untuk pengendalian hama, sedangkan untuk pengendalian 

penyakit menggukan bahan aktif fipronil.   
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g. Penyiangan  

Penyiangan merupakan kegiatan untuk menghilangkan atau membersihkan 

gulma (Tanaman yang tumbuh tidak di kehendaki) di area tanaman budidaya 

untuk menjaga kemurnian benih yang di produksi, selain itu penyiangan dapat 

dilakukan untuk mencegah tumbuhnya HPT ditanaman produksi karena gulma 

dapat menjadi habitat yang baik bagi HPT sehingga dapat berkembang biak 

dengan baik dan berpotensi untuk menyerang tanaman budidaya. Penyiangan 

dilakukan dengan cara mencabut gulma-gulma yang ada di sekitar areal lahan 

produksi dengan menggunkan tangan, sabit, koret atau cangkul.  

h. Rouguing 

Roguing dilakukan pada fase vegetatif dan generative tanaman dengan 

cara melihat penampang dari tanaman. Jika terdapat tanaman offtype atau tanaman 

simpang yang tidak sesuai dengan deskripsi tanaman yang diproduksi maka 

tanaman tersebut harus dicabut sebelum berbuah. Tujuan Roguing yaitu untuk 

mempertahankan kemurnian benih agar tidak tercampur dengan benih-benih dari 

tanaman lain. 

3.1.5 Panen  

Buah mentimun siap di panen pada umur sekitar 55-60 hst, dengan ciri-ciri 

tanaman mulai menguning dan buah mentimun mulai berubah warna dari 

berwarna hijau menjadi kuning kecoklatan. Pemanenan buah mentimun dilakukan 

pada pagi hari dan di panen secara berkala setiap harinya hingga buah mentimun 

habis. Cara pemanenan yaitu dengan memutar tangkai buah pada tanaman atau 

dengan menggunakan gunting pangkas.    

3.1.6 Penanganan pasca panen  

a. Ekstraksi benih  

Buah mentimun yang sudah di panen dikumpulkan dan kemudian 

diekstrak. Ekstraksi bertujuan untuk memisahkan biji dari bagian buah. Ekstraksi 

basah dilakukan untuk benih yang memiliki daging buah basah. Ekstraksi 

dilakuan secara manual menggunakan pisau yaitu dengan cara membelah buah 

mentimun secara vertikal kemudian benih di pisahkan dari buah dengan cara 
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dikerok menggunakan sendok atau tangan. Benih yang yang sudah dipisahkan 

kemudian di fermentasi untuk menghilangkan pulp atau zat inhibitor yang 

menempel pada benih. Setelah benih diperam kemudian benih dicuci bersih 

menggunakan air, kemudian benih di rambang untuk memisahkan benih bernas 

dengan benih hampa. 

b. Pengeringan benih 

Benih yang sudah diekstraksi kemudian dikeringkan. Pengeringan 

dilakukan secara manual yaitu dengan bantuan sinar matahari langsung (Sun 

drying). Pengeringan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB sampai 

sore hari pukul 15.00 WIB, namun pada saat siang 11.00-13.00 WIB tidak 

dilakukan penjemuran yang bertujuan untuk menghindari kerusakan benih akibat 

paparan panas yang berlebih. Penjemuran dilakukan selama kurang lebih 3 hari 

apabila cuaca sedang terik, apabila cuaca mendung atau hujan maka benih hanya 

di kering anginkan di dalam ruangan dan pengeringan pada cuaca seperti ini 

membutuhkan waktu kurang lebih selama 7 hari. Pengeringan dilakukan hingga 

kadar air benih mencapai standar yang di perlukan yaitu 8-11% untuk benih 

mentimun.  

c. Sortasi  

Sortasi benih dilakukan untuk memilih dan memisahkan benih bernas, 

sehat, tidak keriput, tidak cacat, benih varietas lain dan kotoran benih. sortasi 

benih bertujuan untuk mengelompokkan keseragaman benih dalam ukuran, 

bentuk dan faktor mutu. Sortasi dilakukan secara manual dengan cara dipilih 

langsung menggunakan tangan dan ditampah untuk memisah benih yang bernas 

dan tidak bernas. Benih yang sudah disortasi kemudian di tempatkan pada wadah 

terpisah. 

3.2 Produksi Benih Tanaman Sawi   

3.2.1 Pemeliharaan  

a. Penyiangan  

Kegiatan penyiangan dilakukan secara manual menggunakan sabit, koret, 

atau di cabut langsung menggunakan tangan. Penyiangan dilakukan pada area 
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sekitar tanaman sawi dan pematang sawah. Tujuan dari dilkukannya penyiangan 

adalah untuk mengurangi persaingan unsur hara pada tanaman sawi dan gulma 

serta untuk meminamilisir terbentuknya habitat bagi hama. Gulma yang rimbun 

diantara tanaman budidaya berpotensi untuk menjadi habitat yang baik hama. 

b. Pemupukan  

Pemupukan dilakukan dengan tujuan untuk menambah unsur hara yang 

terdapat didalam tanah, agar dapat memenuhi kebutuhan tanaman untuk tumbuh 

dan berkembang. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman sawi berada di fase 

vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif pemupukan dilakukan dengan 

menggunakan pupuk NPK dan KNO3 Merah, sedangkan pada saat fase generatif 

pemupukan dilakukan dengan menggunakan pupuk NPK dan KNO3 Putih. 

c. Pengendalian HPT 

Pengendalian dilakukan dengan melihat jenis hama atau penyakit yang 

menyerang dan tingkat serangannya agar pestisida yang digunakan tepat sasaran 

dan penggunaan. Pada produksi benih tanaman sawi, pengendalian HPT intensif 

dilakukan pada saat tanaman sawi masuk fase generatif. Hal ini dilakukan karena 

tanaman sawi rentan terserang hama ulat ketika buah mulai terbentuk. 

Pengendalian tanaman dilakukan pada pagi hari atau sore hari menggunakan 

sprayer dengan bahan aktif sipermetrin untuk pengendalian hama.  

3.2.2 Panen  

Kegiatan pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur kurang lebih 

90hst atau ketika tanaman mulai berubah warna menjadi kecoklatan dan polong 

pada tangkai mulai mengering dan berwana coklat. Pemanenan dilakukan dengan 

cara memotong tangkai yang terdapat polong sawi yang telah siap panen, 

selanjutnya dikumpulkan pada satu tempat untuk selanjutnya diproses pada 

pengolahan pasca panen. 

3.2.3 Penanganan pasca panen 

a. Ekstraksi benih  

Ekstraksi merupakan kegiatan memisahkan benih dengan komponen-

komponen tanamn yang menempal pada biji. Ekstraksi benih pada tanaman sawi 
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dilakukan secara manual menggunakan tangan yaitu dengan cara mengupas 

polong dan mengeluarkan benih sawi dari dalam polong.  

b. Pengeringan  

Setelah benih di ekstraksi kemudian benih dilakukan pengeringan. 

Pengeringan benih sawi dikakukan menggunakan matahari secara tidak langsung 

atau di hamparkan di tempat yang beratap namun terbuka (kering angin) hingga 

kadar air sesuai dengan yang ditentukan yaitu 8% untuk benih sawi. Pengeringan 

dengan metode kering angin ini dilakukan karena benih sawi tergolong benih 

kecil sehingga jika dikeringkan dengan sinar matahari langsung benih berpotensi 

mengalami kerusakan.   

3.3 Produksi Benih Tanaman Jagung Manis 

3.3.1 Persiapan lahan  

Persiapan lahan pada produksi benih jagung manis antara lain : 

a. Sejarah lahan 

Sebelum melakukan produksi benih jagung manis alangkah baiknya untuk 

mengetahui sejarah lahan yang akan di gunakan sebagai lahan produksi  

b. Isolasi  

Isolasi terdiri dari isolasi jarak, isolasi waktu, dan isolasi barier. Dalam 

kegiatan produksi benih jagung manis, penerapan sistem isolasi harus di sesuaikan 

dengan keadaan lahan agar kemurnian benih dapat terjaga. 

3.3.2 Pengolahan lahan  

Kegiatan pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan 

(Land preparation) yang bertujuan untuk membuat kondisi lingkungan yang 

sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan dilakukan dengan cara membajak 

sawah dan membalik tanah hingga lahan sesuai untuk di tanami 

3.3.3 Persiapan benih 

Dalam produksi benih jagung manis, kelas benih yang ditanam yaitu kelas 

stock seed (SS).  Persiapan benih dilakukan dengan cara menghitung kebutuhan 

benih sesuai dengan populasi yang akan ditanam 
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3.3.4 Penanaman  

Penanman dilakukan dengan mengisi setiap lubang tanam dengan dua 

benih jagung manis dengan jarak tanam 60 x 25 cm. Dalam produksi jagung 

manis penanaman dilakukan dengan menggunakan benih langsung. 

3.3.5 Pemeliharaan tanaman  

Kegiatan pemeliharaan tanaman pada produksi benih jagung manis terdiri 

dari kegiatan penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, dan pengendalian 

HPT. 

3.3.6 Panen  

Kegiatan panen jagung manis dilkaukan pada saat tanaman berumur 90 

HST ketika tanaman memasuki fase masak fisiologis dengan ciri tanaman mulai 

berubah warna, kelobot berubah warna, dan daun mulai mengering.  

3.3.7 Pasca panen 

Pasca panen merupakan tahap akhir pada kegiatan produksi benih jagung 

manis. Penanganan pasca panen harus dilakukan dengan baik untuk meminimlasir 

kerusakan pada benih dan meminimalisir terjadinya tingkat kehilangan hasil 

panen. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan pasca panen 

benih jagung manis yaitu ekstraksi benih, pengeringan, sortasi, pengujian, 

treatment benih, pengemasan, serta pelabelan. 

 

 

 



17 

 

BAB 4. PRODUKSI BENIH TANAMAN JAGUNG MANIS 

Jagung manis merupakan komoditas hortikultura yang saat ini memiliki 

permintaan yang sangat tinggi di pasar tradisional mupun pasar modern seperti 

shopping center. Permintaan akan jagung manis terus meningkat, hal ini 

dipengaruhi oleh kelebihan dan keunggulan dari jagung manis. Dimana kelebihan 

dan keunggulan dari jagung manis ini adalah memiliki rasa yang lebih manis dari 

jagung biasa, memiliki aroma yang lebih harum, rendah lemak dan memiliki 

kandungan gula sukrosuka sehingga baik dikonsumsi oleh penderita kencing 

manis (Putri, 2011).  

Jagung manis merupakan salah komoditi hasil pertanian yang termasuk 

dalam kelompok serealia yaitu kelompok tanaman dalam family Gramineae atau 

rumput-rumputan. Jagung merupakan jenis tanamann hortikultura yang di panen 

dalam dalam bentuk muda untuk dikonsumsi dengan cara di rebus, untuk lauk 

pauk serta bahan baku industri makanan seperti ice cream dan minuman sereal 

yang memiliki cita rasa manis. Selain itu limbah dari jagung segar setelah dipanen 

juga bisa di manfaatkan oleh petani untuk pakan ternak. 

Di Indonesia, jagung manis merupakan salah satu komoditas favorit yang 

banyak ditanam oleh petani. Jagung manis mulai dikembangkan di Indonesia pada 

awal tahun 1980, diproduksi untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran yang 

diusahakan secara komersil dalam skala kecil (Purnama, 2015).  

4.1 Jagung Manis 

Siregar (2014) menyatakan jagung manis (Zea mays) merupakan tanaman 

herba monokotil atau tanaman biji berkeping tunggal dan tanaman semusim. 

Jagung manis termasuk dalam semusim karena ditanam dan dipanen pada musim 

yang sama. Tanaman jagung manis berasal dari daerah tropis sehingga banyak di 

dibudidayakan di negara-negara tropis seperti Indonesia.  
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Klasifikasi tanaman jagung manis dalam sistematika tumbuhan, dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Purnama, 2015) : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio  : Monocotyledoneae 

Ordo   : Poales  

Famili   : Graminae 

Genus   : Zea  

Spesies  : Zea mays L. 

Morfologi dari tanaman jagung manis terdari dari akar, batang, daun, 

bunga, dan buah (Purnama, 2015).  

a. Akar 

Warisno (1998) menyatakan akar tanaman jagung manis terdiri dari tiga 

sistem perakaran yaitu akar seminal atau akar primer, akar koronal atau adventif 

dan akar udara atau akar layang. Benih jagung manis yang tumbuh dan 

berkecambah akan mengeluarkan akar radikal atau akar primer yang umumnya 

tumbuh ke arah bawah, berjumlah 3-5. Disusul dengan tumbuhnya akar-akar yang 

muncul pada buku pangkal batang tanaman jagung manis yang di sebut akar 

adventif, akar ini tumbuh ke atas jaringan batang setelah plumula muncul. Akar 

udara atau akar layang merupakan akar yang tumbuh pada buku permukaan 

batang tanaman jagung manis, namun daput masuk ke dalam tanah sebagai akar 

penopang untuk memperkokoh batang terhadap kerebahan dan juga berfungsi 

pada saat proses asimilasi untuk menyerap unsur hara.  

b. Batang  

Tanaman jagung manis memiliki batang beruas-beruas atau berbuku 

dengan jumlah ruas atau buku antara 10-40 ruas, dengan panjang berkisar antara 

60-300 cm tergantung pada tipe jagung manis. Berkembangnya tunas batang akan 

menghasilkan tajuk bunga betina.  

c. Daun  

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

keluar dari buku-buku batang. Daun pada tanaman jagung manis bertulang duan 
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sejajar, daun berukuran panjang dan berbentuk rata meruncing. Jumlah daun 

terdiri dari 4-48 helaian, terganung dari varietas. Daun terdiri dari tiga bagian, 

yaitu kelopak daun, lidah daun, dan helaian daun. Kelopak daun pada umumnya 

membungkus batang. Antara kelopak dan helaian terdapat lidah daun yang disebut 

ligula. Fungsi dari ligula yaitu mencagah air masuk ke dalam kelopak daun dan 

batang.  

d. Bunga  

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. Jagung manis termasuk tanaman 

menyerbuk silang (allogam) dan berumah stau (monoecius) yaitu tipe 

pembungaan yang letak bunga jantan dan betinanya terpisah pada bunga yang 

berbeda tetapi pada satu tanaman. Pada batang utama tempat tumbuhnya bunga 

jantan sebagai perbungaan ujung (malai), sedangkan bunga betina tumbuh terpisah 

sebagai pembungaan samping (tongkol) yang berkembang pada ketiak daun. Pada 

tanaman jagung manis kemungkinan terjadinya penyerbukan sendiri yaitu kurang 

1%, sehingga dalam proses penyerbukan membutuhkan bantuan seperti angin, 

serangga, dan manusia.  

e. Buah dan biji  

Menurut Siregar (2014), tanaman jagung manis memiliki buah matang 

berbiji tunggal yang di sebut karyopsis. Buah jagung manis terdiri dari beberapa 

bagian yaitu tongkol, biji, rambut pembungkus, dan kelobot. Biji jagung manis 

banyak mengandung sukrosa sehingga rasanya menjadi lebih manis dari pada 

jagung biasa. Pada umumnya biji tersusun dalam barisan yang melekat secara 

lurus atau berkelok kelok dan dengan jumlah baris biji antara 8-20 baris.  

4.2 Syarat Tumbuh  

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 
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85-200 mm/bulan. Menurut Purnama 2015, jagung manis dapat tumbuh pada 

ketinggian antara 50-600 mdpl, dengan suhu yang di kehendaki antara 23˚- 30˚C 

namun suhu optimalnya yang ideal untuk pertumbuhan jagung manis yaitu 23˚- 

27˚C.  

Jenis-jenis tanah yang cocok untuk budidaya jagung manis diantaranya 

yaitu tanah lempung berpasir, dan tanah berpasir dengan derajat keasaman atau 

pH tanah 5,6-7,5 dan dengan pH tanah 6,8 merupakan keasaman tanah yang 

paling baik bagi tanaman jagung manis.  

4.3 Produki Benih Jagung Manis  

Produksi benih jagung manis di CV. One Tani dilakukan di lahan produksi 

benih milik sendiri dan dikerjakan oleh petani yang dipekerjakan di lahan tersebut 

beserta dengan mahasiswa PKL. Tahapan dalam produksi benih jagung manis 

dimulai dari persiapan lahan, pengolahan lahan, penananaman, pemeliharaan 

tanaman, rouguing, panen, dan pasca panen 

4.3.1 Persiapan lahan  

Dalam kegiatan memproduksi benih untuk menghasilkan dengan mutu 

yang tinggi, faktor dari kondisi lingkungan tumbuh sangat menentukan mutu dari 

benih yang di produksi. Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah yaitu lahan 

lokasi untuk produksi benih.   

a. Sejarah lahan  

Sebelum melakukan kegiatan produksi benih sangat diperlukan untuk 

mengetahui tentang sejarah lahan yang akan digunakan. Informasi mengenai 

komoditas yang ditanam sebelum produksi benih jagung manis berguna untuk 

mencegah munculnya tanaman volunteer dan mengurangi penyebaran hama serta 

penyakit yang berasal dari tanaman sebelumnya. Di lahan CV. One Tani yang 

digunakan untuk produsi jagung manis, tanaman sebelumnuya merupakan 

tanaman jagung yang serupa atau tanaman jagung dengan varietas yang sama. 

b. Isolasi  

Isolasi merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan saat hendak 

melakukan produksi benih. Isolasi sangat di butuhkan untuk produksi tanaman 
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yang menyerbuk silang agar kemurnian benih bisa tetap terjaga. Isolasi terdiri dari 

beberapa teknik isolasi yaitu isolasi jarak, waktu, dan barier. Isolasi jarak yang 

digunakan yaitu minimal 200-300 m. Isolasi waktu yaitu mengusahakan agar 

tanaman yang di produksi tidak berbunga di waktu bersamaan. Isolasi waktu yang 

digunakan yaitu sekitar 15-30 hari. Isolasi barier yaitu membangun benteng atau 

batasan diarea pematang sawah untuk melindungi tanaman agar tidak diserbuki 

oleh tanaman lain dengan komoditas yang sama. Untuk produksi benih jagung di 

CV. One Tani isolasi yang digunakan yaitu isolasi waktu selama kurang lebih 3 

minggu.  

4.3.2 Pengolahan Lahan 

Kegiatan pengolahan tanah adalah salah satu kegiatan persiapan lahan 

(Land preparation) yang bertujuan untuk membuat kondisi lingkungan yang 

sesuia untuk pertumbuhan tanaman. Lahan yang akan digunakan produksi benih 

sebelum ditanami harus bersih dan bebas dari gulma serta bebas dari tanaman 

volunteer. Mempunyai batas-batas yang jelas seperti parit dan pematang sawah. 

Selain itu harus sesuai dengan persyratan yang di tetapkan dalam pedoman khusus 

produksi benih pada setiap varietas. 

Dalam kegiatan produksi benih jagung manis di CV. One Tani, 

pengolahan tanah di lakukan dengan metode pengolahan tanah minimum 

(minimum tillage). Cara pengolahan minimum yaitu dengan rotary menggunaka 

traktor hingga tanah terangkat, membalik tanah secara manual menggunakan 

cangku, membuat guludtan kecil yang befungsi untuk spot penanaman benih 

jagung manis dan membuat saluaran drainase di sekitar pematang sawah. 

Pengolahan metode minimum dilakukan untuk mengahemat biaya pengolahan 

lahan dan mempercepat waktu penanaman 

 

Gambar 4 1 Pengolahan lahan 
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4.3.3 Persiapan Benih  

Untuk memproduksi benih tanaman jagung perlu disiapkan benih yang 

akan di tanam. Benih yang akan digunakan merupakan kelas benih Stock Seed 

(SS). Sebelum di tanam, benih harus dihitung kebutuhannya terlebih dahulu sesuai 

dengan jumlah populasi yang akan ditanam. Tujuan dari penghitungan kebutuhan 

benih yaitu untuk mengefisienkan penggunaan benih, sehingga benih tidak 

terbuang sia-sia. Benih yang di butuhkan pada saat pelaksaan produksi benih 

jagung manis berkisar 2 kg benih dengan luasan 850 m2. 

 

Gambar 4 2 Persiapan benih 

4.3.4 Penanaman 

Penanaman dilakukan ketika lahan telah selesai diolah dan siap ditanami. 

Penanaman dilakukan dengan  menarik kenco pada gulutan kecil dan dengan 

menggunakan jarak tanam 60 x 25 cm. Penanaman dilakukan dengan metode 

seedling atau menanam benih secara langsung. Benih dmasukkan kedalam lubang 

pada kedalaman sekitar 15 cm dengan cara memasukkan dua benih per lubang 

tanam kemudian ditutup kembali menggunakan tanah.   

 

Gambar 4 3 Penanaman 

4.3.5 Pemeliharaan Tanaman  

a. Penyulaman  



23 

 

 

 

Penyulaman merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengganti 

tanaman jagung manis yang tidak tumbuh atau mati untuk mempertahankan 

jumlah populasi tanaman di lahan budidaya. Penyulaman dilakukan ketika 

tanaman berumur 5-7 HST. Penyulaman dilakukan dengan menggunakan benih 

langsung dengan mengisi 2 benih perlubang dan ditutup kembali dengan tanah. 

Benih jagung yang sudah di tanam kemudian disiram menggunakan air agar dapat 

segera melakukan imbibisi.  

 

Gambar 4 4 Penyulaman 

b. Penyiangan  

Penyiangan merupakan kegiatan untuk menghilangkan atau membersihkan 

gulma (Tanaman yang tumbuh tidak dikehendaki) di area tanaman budidaya untuk 

menjaga kemurnian benih yang diproduksi, selain itu penyiangan dapat dilakukan 

untuk mencegah tumbuhnya HPT ditanaman produksi karena gulma dapat 

menjadi habitat yang baik bagi HPT sehingga dapat berkembang biak dengan baik 

dan berpotensi untuk menyerang tanaman budidaya. Penyiangan dilakukan 

dengan cara mencabut gulma-gulma yang ada di sekitar areal lahan produksi 

dengan menggunkan tangan, sabit, koret atau cangkul. Pada produksi benih 

tanaman jagung manis, penyiangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

herbisida pada saat tanaman jagung berumur 14 HST, hal ini dilakukan agar 

mengurangu tingkat stres tanaman ketika pengaplikasian herbisida. Penyiangan 

dilakukan menggunakan herbisida selektif dengan bahan aktif mesotrion dan 

perata atrazine dengan konsentrasi 1 ml/liter air.  
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Gambar 4 5 Pengaplikasian herbisida 

 

Gambar 4 6 Penyiangan secara manual 

c. Pengairan  

Tanaman jagung manis memerlukan air yang cukup pada fase awal 

pertumbuhannya. Pengairan dilakukan menggunakan mesin diesel dengan cara 

mengambil atau menyedot air dari sumur yang bereda di sekitar lahan budidaya 

tanaman jagung, kemudian di salurkan menggunakan paralon atau selang plastik 

pada setiap bedengan tanaman. Pada saat musim hujan, pengairan tidak terlalu di 

perlukan untuk tanaman jagung manis karena tanaman jagung manis tidak 

membutuhkan banyak air. Tanaman jagung hanya memerlukan cukup air pada 

saat memasuki fase vegetatif aktif, fase berbunga, fase pembentukan tongkol, dan 

fase pengisian biji.  
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Gambar 4 7 Pengairan 

d. Pemupukan  

Pemupukan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kegiatan 

budidaya yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Pemupukan 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman yang tidak 

tersedia dalam tanah sehingga pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak 

terhambat dan tanaman menjadi tumbuh optimal sehingga produksi menjadi 

maksimal. Pemuupukan pada tanaman jagung dilakukan sebanyak tiga kali selama 

musim tanam jagung dengan luasan lahan 850 m2. Pemupukan susulan jagung 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4 1 Pemupukan susulan tanaman jagung manis 

Jenis Pupuk Kebutuhan Pupuk 

(Kg/Ha) 

Takaran pupuk (Kg/Ha) menurut umur 

7 Hst 28 Hst 42 Hst 

Urea 350  30 %(8,4 kg) 50% (14 kg) 20% (5,6 kg) 

Sp36 200 20% (3,6 kg) 40% (6,4 kg) 40% (6,4 kg) 

KCl 150 - 50% (6 kg) 50 % (6 kg) 

Sumber : CV. One Tani 

 

 

Gambar 4 8 Pemupukan susulan 
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e. Pengendalian HPT 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan untuk mencegah, 

mengurangi, menghilangkan semua penyebab yang dapat menurunkan produksi 

dari tanaman yang dibudidayakan. Organisme pengganggu tanaman dapat berupa 

makhluk hidup seperti hama dan penyakit (jamur,virus, dan bakteri). 

Pengendalian hama dan pemyakit tanaman dilakukan dengan cara 

pengaplikasian pestisida sesuai dengan serangan dan tingkat serangan hama dan 

penyakit tanaman. Pengaplikasian pestisida disarankan untuk menerapkan prinsip 

5T yaitu tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu pengapliaksian.  

 Berikut adalah beberapa HPT yang sering menyerang tanaman jagung 

manis dan mengakibatkan kerugian yaitu lalat bibit, ulat penggerek tongkol, dan 

penyakit bulai. 

a. Lalat bibit (Atherigona sp.) 

Hama lalat ini tidak hanya menyerang pada tanaman jagung saja, 

melainkan di berbagai tanaman lain seperti paria, timun. Gejala serangan yang 

ditimbulkan dari hama ini yaitu adanya lubang-lubang kecil pada daun, kemudian 

daun menguning, titik tumbuh layu dan jika dicabut akan mudah lepas serta 

tampak busuk. Pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan pergiliran tanaman 

atau rotasi tanaman dan pengendalian secara kimiawi bisa menggunakan pestisida 

yang berbahan aktif folidol, basudin, diazinon, agrocide. Dosis penyemprotan 

umumnya 1,5-2,0 cc/liter air. Pengaplikasian dapat dilakukan setiap 2-3 hari 

sekali setelah 5 hari tanam.  

 

Gambar 4 9 Serangan lalat bibit pada tanaman jagung manis 
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b. Ulat penggerek tongkol 

Hama ulat ini menyerang tanaman jagung manis pada bagian tongkol 

dengan gejala serangan hama ini pada tanaman jagung manis yaitu menyebabkan 

tongkol biji rusak atau bolong-bolong, terdapat lubang kecil pada daun, adanya 

lubang bekas gerekan pada pangkal tongkol. Pengendalian hama ini dapat 

menggunakan pestisida dengan bahan aktif folidol, basudin, diazinon, agrocide. 

Dosis penyemprotan umumnya 1,5-2,0 cc/liter air. 

 

Gambar 4 10 Serangan hama penggerek tongkol 

c. Penyakit bulai  

Penyakit bulai (Corn downy mildew) merupakan penyakit yang kerap kali 

ditemui padaa saat melakukan budidaya tanaman jagung manis. Penyakit bulai 

seakan-akan menjadi momok bagi para petani setiap kali petani menanam jagung 

manis. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Sclerospora maydis . serangan 

bulai ditandai dengan adanya corak-corak garis berwarna kuning pada daun dan 

pada pagi hari akan timbul tepung putih pada daun. Tanaman jagung bisa 

terserang bulai melalui benih yang terkontaminasi oleh jamur (seed borne), dan 

dapat melalui hembusan angin (air borne). Apabila penyakit terbawa dari benih, 

maka tanda-tanda bulai akan nampak ketika tanaman masih muda. Cara 

pencegahan penyakit bulai ialah dengan cara menanam varietas jagung manis 

yang tahan serangan bulai. Cara pengendalian penyakit bulai yaitu dengan cara 

mencabut tanaman yang terserang penyakit bulai pada saat pagi atau sore hari, 

atau denga pengaplikasian fungisida berbahan aktif ethaboxam.  
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Gambar 4 11 Penyakit bulai pada tanaman jagung manis 

f. Roguing  

Roguing merupakan salah kegiatan yang penting dilakukan pada saat 

melaksanakan produksi benih tanaman khusus pada jagung manis. Rouguing 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kemurnian genetik dari benih 

yang dihasilkan dengan cara membuang varietas lain (varietas simpang), tanaman 

spesies lain, gulma, dan tanaman yang terserang hama penyakit (Sija, 2013). 

Roguing dilakukan pada saat tanaman memasuki fase vegetatif, fase 

generatif, pembungaan dan menjelang panen. Pelaksanaan rouguing yaitu dengan 

cara mencabut tanaman yang tidak sesuai dengan deskripsi tanaman yang 

dibudidayakan (offtype) dengan mengamati ciri morfologi yang terdapat pada 

tanaman seperti, bentuk daun, bentuk batang, bentuk tongkol, warna batang, dan 

beserta ciri lainnya yang terdapat pada deskripsi tanaman. Pelaksanaan roguing 

pada produksi jagung benih jagung manis di CV. One tani dilakukan 2 kali yaitu 

pada saat tanaman memasuki fase vegatatif dan fase generatif pada saat menjelang 

panen. 

 

Gambar 4 12 Pelaksanaan roguing 
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4.3.6 Panen  

Kegiatan panen jagun manis dilakukan ketika umur tanaman jagung manis 

mencapai 90 HST atau tanaman mencapai fase masak fisiologis dengan ciri 

tanaman mulai berubah warna kuning kecoklatan, kelobot berubah warna menjadi 

coklat, dan daun mulai mengering. Proses pemanen harus sesuai dengan waktu 

yang ditentukan dan tanaman mencapai fase masak fisologis. Tanaman jagung 

yang di panen melebihi dari batas waktunya maka akan berpengauh pada proses 

pengolahan dan kualitas benih jagung manis. Proses panen yang harus di 

perhatikan yaitu keadaan kadar air lapang (moisture content) yang akan menjadi 

penentu dalam menetapkan bobot dan proses pengeringan. Kadar air lapang pada 

saat panen biasanya berkisar 18-20%.  

Cara pemanenan pada tanaman jagung manis di CV. One Tani dilakukan 

dengan cara mematahkan tangkai buah dengan tangan apabila panen dilakukan 

bersamaan dengan kelobot. Apabila kelobot tidak ikut di panen, maka kelobot di 

kupas terlebih dahulu kemudian tangkai buah di patahkan.  

 

Gambar 4 13 Proses pemananenan 

4.3.7 Pasca Panen 

Pasca panen merupakan tahap akhir pada kegiatan produksi benih jagung 

manis. Penanganan pasca panen harus dilakukan dengan baik untuk meminimlasir 

kerusakan pada benih dan meminimalisir terjadinya tingkat kehilangan hasil 

panen. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penanganan pasca panen 

benih jagung manis yaitu ekstraksi benih, pengeringan, sortasi, pengujian, 

treatment benih, pengemasan, serta pelabelan. 

a. Ekstraksi benih  
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Ekstraksi benih jagung manis merupakan kegiatan memisahkan benih 

jagung manis dengan tongkol atau bisa juga di sebut proses pemipilan. Ekstrkasi 

benih tanaman jagung manis di awali dengan mengupas klobot yang melekat pada 

tongkol. Kemudian benih jagung manis di pisahkan dari tongkol dengan cara 

dipipil. Ekstrkasi pada tanaman jagung manis bisa dilakuan secara menual dengan 

menggunakan tangan atau menggakan alat mesin pertanian.  

Proses ekstraksi benih jagung manis yang dilakukan pada CV. One Tani  

dengan cara manual yaitu langsung dipipil menggunakan tangan. Proses 

pemipilan langsung dilakukan ketika klobot telah dipisahkan dengan tongkolnya. 

Proses ekstraksi secara manual dilakukan bertujuan untuk meminimalisir 

terjadinya kerusakan pada benih jagung manis karena benih jagung manis 

memilki tekstur lebih lembek dari pada jagung biasa. Pemipilan dilakukan oleh 

pekerja dengan upah per kilo 

 

Gambar 4 14 Proses ekstraksi  benih 

b. Pengeringan 

Benih yang sudah diekstraksi kemudian dikeringkan. Pengeringan 

merupakan proses penurunan kadar air hingga sesuai dengan kadar air yang 

dibutuhkan untuk tahaapn selanjutnya. Pengeringan benih jagung manis dilakukan 

secara manual yaitu dengan bantuan sinar matahari langsung (Sun drying). 

Pengeringan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB sampai sore hari 

pukul 15.00 WIB, namun pada saat siang 11.00-13.00 WIB tidak dilakukan 

penjemuran yang bertujuan untuk menghindari kerusakan benih akibat paparan 

panas yang berlebih. Penjemuran dilakukan selama kurang lebih 3 hari apabila 

cuaca sedang terik, apabila cuaca mendung atau hujan maka benih hanya di kering 
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anginkan di dalam ruangan dan pengeringan pada cuaca seperti ini membutuhkan 

waktu kurang lebih selama 7 hari. Pengeringan dilakukan sampai kadar air benih 

jagung manis mencapai 12%.  

 

Gambar 4 15 Proses pengeringan benih 

c. Sortasi  

Sortasi benih dilakukan untuk memilih dan memisahkan benih bernas, 

berpenampilan menarik, sehat, tidak keriput, benih varietas lain, dan kotoran 

benih. Sortasi benih bertujuan untuk mengklompokkan keseragaman benih dalam 

ukuran, bentuk, dan faktor mutu. Benih jagung manis yang sudah kering 

kemudian disortasi dan dipisahkan berdasarkan ketentuan.   

Sortasi benih jagung yang dilakukan di CV. One Tani menggunakan cara 

manual yaitu menggunakan tangan dengan bantuan alat seperti tampah dan 

ayakan.   

 

Gambar 4 16 Sortasi benih 

d. Pengujian  

Pengujian benih jagung manis dilakukan untuk mengetahui kualitas mutu 

benih yang nantinya akan di cantumkan pada label yang berfungsi sebagai sumber 

informasi bagi petani ketika hendak menggunkan benih jagung manis ini. 

Pengujian benih jagung manis di CV. One Tani adalah pengujian daya 

berkecambah (DB). Pengujian di lakukan dengna metode Uji Kertas Digulung 

Didirikan dalam Plastik (UKDDP). Pengujian dilkukan sesuai standart ISTA 
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dengan 4 kali ulangan dengan setiap ulangan terdari dari 100 butir benih. standart 

presentase benih yang dapat lolos pengujian harus memiliki daya berkecambah 

minimal 85%.  

Rumus perhitungan daya berkecambah :  

Daya kecambah = x 100% 

 

Gambar 4 17 Pengujian daya berkecambah (DB) 

e. Treatment benih  

  Seed treatment atau perlakuan benih merupakan kegiatan pasca panen 

sebelim benih siap untuk di kemas atau pazking. Seed treatment dilskuksn dengsn 

cara memberi larutan fungisida yang berbahan aktif dimetemorf dan insektisida 

yang sudah di campur pewarna dan air untuk melindungi benih atau 

mengendalikan penyakit yang menyererang benih jagung. Benih jagung yang 

telah selesau di treatmen kemudian dijemur atau di keringkan menggunakan sinar 

matahari langsung hingga kadar air mencapai 12%.  

 

Gambar 4 18 Perlakuan benih 

f. Pengemasan  

  Pengemasan (packing)  merupakan tahap akhir dari proses pasca panen 

produksi benih jagung manis. Pengemasan dilakukandengan bahan kemasan 
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alumunium foil dan ditutup rapat menggunakan sealer unutk menjaga kualitas 

benih ketika disimpan ataupun di pasarkan. CV. One Tani memasarkan benih 

jagung dengan kemasan 250gr. Bahan kemas yang baik adalah bahan kemas yang 

memiliki daya tahan kuat ketika diberi tekanan, tahan terhadap kerusakan, dan 

tidak modeh sobek. Bahan alumunium foil digunakan sebagai bahan kemas 

karena alumunium foil memiliki sifat kedap uap air dan gas dan tahan terhadap 

pengaruh kelembaban dari luar kemesan sehingga dapat melindungi kualitas dan 

mutu benih.  

 

Gambar 4 19 Pengemasan benih jagung manis 

g. Pelabelan  

  Proses finishing dari tahapan pasca panen yaitu pemberian label pada 

kemasan. Pemberian label pada kemasan dilakukan oleh perusahaan sebagai 

sumber informasi bagi petani dan sumber kepercayaan terhadap benih yang di 

produksi oleh perusahaan bawasannya benih tersebut legal untuk di pasarkan. Di 

dalam label kemasan tercantum nomer seri yang diberikan oleh lembaga 

perbenihan setempat setelah pihak perusahaan melakukan permohonan. Pelabelan 

atau pengeluaran sertifikat benih dilakukan oleh pihak BPSB dikarenakan 

perusahaan CV. One Tani belum memiliki sertifikat untuk melakukan sertifikasi 

mandiri. Isi didalam label tercantum tanggal kedaluarsa benih, berat bersih benih 

(netto), kemurnian benih, dan daya bekercambah (DB). 

 

Gambar 4 20 Pelabelan kemasan 
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BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilaksnakan di CV. 

One Tani selama 4 bulan dapat di simpulkan bahwa : 

1. Dapat mengetahui kegiatan teknik produksi benih tanaman jagung manis (Zea 

mays L.)  di CV. One Tani. 

2. Dapat memahami tentang pentingnya kegiatan teknik produksi benih tanaman 

jagung manis (Zea mays L.) di CV. One Tani. 

3. Terampil dalam kegiatan teknik produksi tanaman jagung manis (Zea mays L.)  

di CV. One Tani 

5.2 Saran   

Perusahaan CV. One Tani hendaknya memiliki SOP perusahaan sendiri 

dalam setiap kegiatan produksi benih tanaman khususnya pada produksi benih 

tanaman jagung manis sehingga petani mitra melakukan kegiatan produksi benih 

sesuai dengan SOP yang dimiliki oleh perusahaan. 
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