
AGRONOMI

• Ilmu agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara 
pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya 
untuk memperoleh produksi maksimum dan  mutu 
produk yang prima dan lestari (berkelanjutan)

• Dalam pembahasan agronomi dicakup aspek 

– Pengelolaan (manajemen tanaman)

– Kelestarian lingkungan

– Hasil produksi dan mutu produk

– Tanaman pertanian

• Hasil produksi tanaman

– Fisik : dapat diukur secara kuantitif; bernilai ekonomi

– Non fisik : kuantitatif bukan ukuran



• Pangan bahan yang memberikan energi dan zat 

gizi yang dipengaruhi budaya dan gaya hidup

• Tanaman mampu mensintesis pangan secara 

langsung dari bahan anorganik 

• Hewan dan manusia memerlukan pangan yang 

selesai dibuat oleh tanaman

PANGAN



USAHA MENGATASI MASALAH 

PANGAN

• Mencari alternatif pangan spesifik lokal 
(diversifikasi pangan)

• Meningkatkan produktivitas pertanian

– perbaikan teknik pertanian (intensifikasi)

– perluasan, pembukaan lahan baru 
(extensifikasi)

• Mencari bahan pangan baru

• Teknologi pangan yang mampu 
mempermudah penyiapan bahan pangan



Sukun (Artocarpus communis
FORST)

Talas (Colocasia esculenta SCHOTT)

Ganyong (Canna edulis KER)



Huwi sawu - yam

(Dioscorea alata LINN)

Garut (Maranta arundinaceae LINN)



Gadung (Dioscorea hispida POIR)
Suweg (Amorphophallus 
campanulatus BL)



Kentang jawa (Coleus tuberosum BENTH)

Gembili (Dioscorea aculcata LINN)



Kimpul (Xanthosoma violaceum SCHOTT)



BUDIDAYA TANAMAN

• Pengelolaan sumberdaya nabati

– Merekayasa lingkungan tumbuh

– Potensi genetik

– Potensi fisiologi

• Dalam kegiatan

– Produksi tanaman

– Penanganan hasil

• Produksi tanaman

– Pengelolaan tanaman yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia



BUDIDAYA TANAMAN

• Tujuan

– Untuk pemenuhan
• Kebutuhan pangan

• Sandang

• Bahan baku industri

• Obat-obatan dan rempah

• Kenyamanan hidup

• Orientasi budidaya tanaman adalah :

– Produksi maksimum

– Sistem produksi yang berkelanjutan
• Konservasi produktivitas lahan

• Konservasi plasma nutfah

• Penekanan sumber semua organisme pengganggu



PROSES PRODUKSI
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PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS

• Hasil tanaman dapat berupa

– Biji, buah, bunga, umbi, daun, batang, akar

– Zat atau bahan tertentu seperti getah, zat 

warna dsb

– Keindahan, kenyamanan

• Satuan hasil atau daya hasil dinyatakan dalam 

satuan bobot (misalnya : kg, ton dsb.) atau 

volume wadah

• Produktivitas : satuan hasil persatuan luas, atau 

pohon



Contoh : produktivitas beberapa komoditi di 

Indonesia

• Tanaman pangan

– Padi : 4,5 ton GKG

– Jagung : 3,2 ton pipilan kering

– Kedelai : 1,0 ton biji kering

• Tanaman buah-buahan, sayuran, perkebunan

– Jeruk : 15 kg/pohon

– Cengkeh : 20 kg/pohon

– Cabai :   4 ton/ha

– Kelapa sawit : 15 ton TBS

– Karet : 700 kg karet kering



POSISI AGRONOMI DALAM 
AGRIBISNIS

• Agribisnis

– Keseluruhan rangkaian pertanian komersial yang 

mencakup 

• Pengadaan dan pendistribusian sumberdaya, sarana produksi 

dan jasa

• Kegiatan produksi pertanian

• Penanganan, penyimpanan dan transformasi hasil

• Pemasaran hasil dan hasil olahan

• Agroindustri

– Sub-sistem dari agribisnis yang mencakup kegiatan 

pengolahan dan transformasi hasil



TANTANGAN UTAMA BAGI AGRONOMI

• Bagaimana menghasilkan pangan dengan 
jumlah yang cukup, mutu yang baik, dan harga 
yang wajar bagi populasi yang terus bertambah

• Bagaimana meningkatkan hasil per satuan luas 
(produktivitas); karena perluasan areal sudah 
semakin sulit

• Bagaimana menghasilkan lebih banyak pangan 
dengan menggunakan air dan sumber daya 
alam yang lain pada luasan lahan yang terbatas 
dengan lebih efisien

• Tantangan global : keamanan pangan


