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PENDAHULUAN 

T anam an jagung sangat berm anfaat bagi kehidupan m anusia atau pun 

hewan di Indonesia, jagung m erupakan m akanan pokok kedua setelah padi. 

�<;.<;\�11g�;m b�mtas.ark;a n urnt�m bahan makanan pokok di dunia, jagung mend ud uki 

urutan ketiga setelah gandum dan padi. Produksi jagung dikonsumsi oleh m anusia 

da lam berbagai bentuk penyajian. Suah jagung yang masih muda, terntama je11is. 

jagung m anis ( Sweet Com) sangat disukai orang dan biasanya disajikan dalam 

b�mtuk jagung rebus atau jagung bakar, Selain itu juga sering dijumpai tepung 

jagung atau tepung m aizena dan m inyak jagung. Jagung m erupakan salah satu 

jenis bahan makanan yang mengandung sumber hidrat arang yang �hmat 

digunakan untuk m enggantikan ( m ensubtitusi) beras. (AAK. 1993). 

N¥.al dan agroekologi pertanaman jagung s.angat bervariasi, dari datarnn 

rendah sampai dataran tinggi, pada berbagai jenis tanah, berbagai tipe iklim dan 

bermacam po la tanam. Tanaman jagung dapat ditanam pada lahan ke ri ng berikHm 

basah dan beriklim kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan, toleran terhadap 

�mnpetis.i pada pola tanam tumpang sari, ses.uai untuk pertanian s.ubsis.tem ,  

pertanian kom ersial skala kecil, m enengah, hingga skala sangat besar. Suhu 

optimum untuk pertumbuhan tanaman jagung rata-rata 26-30QC d�m pH tanah �.7-

6,8 ( Subandi et al. 1988). 
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perbedaan kesuburan tanah, ketersediaan air, dan varietas yang ditanam. Variasi 

Ungk\.!ngan tumbuh akan mengaldbatkan adanya internksi genotipe dengan 

lingkungan, yang berarti agroekologi spesifik m em erlukan varietas yang spesifik 

untuk dapat memperoleh produktivitas optim al, (Allard and Brashaw 1994), 

'f3bd 1. Kadar Kalori, Protein dan hidrnt arnng pada berbagai bahan makanan 

mentah (dalam 100 gr) 

Bahan Mentah Kadar Kalori Kadar Protein Kadar Karbohidrat 
(gram ) (gram) 

Beras/ padi 350 kal 8 73 
Jagung 320 kal 8 63 

Ubi kayu basah 136 kal 1, 2 32 
Gaplek tepung 352 kal 1,5 85 
Ketela ram bat 125 kal 1, 8 28 

Ken tang 85 kal 2 19 
Sagu 341 kal - 85 

Cante I 304 kal 9 58 

Sumber: (AAK 1993) 

Berdasarkan tabel di atas temyata nilai dari ketiga unsur gizi pada jagung, 

m endekati atau hampir sam a dengan ketiga unsur gizi yang terkandung pada padi 

Jagung sebagai bahan pangan utam a bagi sekelompok orang m enyebabkan 

grafik perm intaan akan jagung bisa stabil, bahkan dapat meningkat. Sedangkan 

pernn jagun g sebagai pengganti beras dan makanan tambahan sangat �rt11Jlqµ�s� 

perm intaannya. Perubahan selera m anusia terhadap bahan pangan, sering 
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