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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Jagung  

2.1.1 Morfologi Tanaman Jagung  

Jagung termasuk tanaman C4 yang mampu beradaptasi baik pada faktor-

faktor pembatas pertumbuhan dan hasil. Salah satu sifat tanaman jagung sebagai 

tanaman C4, antara lain daun mempunyai laju fotosintesis lebih tinggi 

dibandingkan tanaman C3, fotorespirasi rendah, efisiensi dalam penggunaan air 

(Muhadjir, 1988). Secara taksonomi jagung manis diklasifikasikan sebagai 

berikut: Kindom: Plantae, Divisio: Spermatophyta, Sub division: Angiospermae, 

Class: Monocotyledonae, Family: Graminae, Genus: Zea, Spesies: Zea mays, 

(Tjitrosoepomo, 2002). 

Jagung termasuk tumbuhan C4 dinamakan demikian karena hasil dari siklus 

Calvin adalah asam berkarbon 4. Tumbuhan C4 lebih adaptif di daerah panas 

yang beriklim tropis. Jagung memerlukan pencahayaan yang penuh dalam 

pertumbuhannya dibandingkan dengan tanaman C3, yang termasuk tanaman tidak 

menginginkan pencahayaan penuh (Ezward, 2010).  

Tanaman jagung mempunyai batang tidak bercabang, berbentuk silindris, 

dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas, pada buku ruas terdapat tunas yang 

berkembang menjadi tongkol. Tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang 

produktif. Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu kulit (epidermis), 

jaringan pembuluh (bundles vaskuler), dan pusat batang (pith).  

Daun jagung muncul dari buku-buku batang, sedangkan pelepah daun 

menyelubungi ruas batang untuk memperkuat batang. Panjang daun bervariasi 

antara 30-150 cm dan lebar daun 4-15 cm dengan ibu tulang daun yang sangat 

keras. Tepi helaian daun halus dan kadang-kadang berombak (Muhadjir, 1988). 

Bunga jantan terletak dipucuk yang ditandai dengan adanya malai atau 

tassel dan bunga betina terletak di ketiak daun dan akan mengeluarkan stigma. 

Bunga jagung tergolong bunga tidak lengkap karena struktur bunganya tidak 

mempunyai petal dan sepal dimana organ bunga jantan (staminate) dan organ 

bunga betina (pestilate) tidak terdapat dalam satu bunga disebut berumah satu 

(Rochani, 2007). 
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2.1.2 Syarat Tumbuh Jagung  

Jagung manis sebagai tanaman daerah tropis cocok ditanam di Indonesia 

karena Indonesia memiliki tanah yang cocok untuk tanaman jagung dan 

memberikan hasil yang tinggi apabila tanaman dan pemeliharaannya dilakukan 

dengan baik. Agar Tanaman jagung dapat dibudidayakan di dataran rendah 

maupun dataran tinggi, pada lahan sawah atau tegalan, temperatur suhu optimal 

antara 21-34 °C, pH tanah antara 5,6-7,5 dengan ketinggian antara 1000-1800 m 

dpl, dengan ketinggian optimum antara 50-600 m dpl (BKPPP, 2009). 

Jagung dapat tumbuh baik pada berbagai macam tanah. Tanah lempung 

berdebu adalah yang paling baik bagi pertumbuhannya. Tanah-tanah berat masih 

dapat ditanami jagung dengan pengerjaan tanah lebih sering selama 

pertumbuhannya, sehingga aerasi dalam tanah berlangsung dengan baik. Air tanah 

yang berlebihan dibuang melalui saluran pengairan yang dibuat diantara barisan 

jagung.  

Muhadjir (1988) menambahkan bahwa jumlah radiasi surya yang diterima 

tanaman selama fase pertumbuhan merupakan faktor yang penting untuk 

penentuan jumlah biji. Intensitas cahaya merupakan faktor penting dalam 

pertumbuhan tanaman jagung. Oleh sebab itu tanaman jagung harus mendapatkan 

cahaya matahari langsung. Bila kekurangan cahaya batangnya akan kurus, lemah, 

dan tongkol kecil serta hasil yang didapatkan rendah (Rinaldi dkk., 2013). 

 

2.2 Tanaman Kedelai 

2.2.1 Morfologi Tanaman Kedelai 

Tanaman kedelai (Glycine max L.) banyak orang menyebut dengan nama 

Glycine soja (kedelai hitam) dan Glycine max (kedelai kuning)  namun pada tahun 

1948 bahwa orang-orang peneliti telah menyepakati nama botani yang dapat 

diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Giycine max L. Klasifikasi tanaman kedelai 

menurut Adisarwanto (2009), Kingdom: Plantae, Division: Spermathopyta, 

Subdivisi: Angiospermae, Class: Dictyledoneae, Sub kelas: Archihlamydae, Ordo: 

Rosales, Sub ordo: Leguminosinae, Family: Leguminosinae, Sub family: 

Paplionaceae, Genus: Glycine dan Spesies: Glycine max L. 
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Kedelai merupakan tanaman semusim, berupa semak rendah, tumbuh 

tegak, berdaun lebat, dengan beragam morfologi. Tinggi tanaman berkisar antara 

60 - 85 cm, dapat bercabang sedikit atau banyak bergantung kutivar dan 

lingkungan hidup. Daun pertaman yang keluar dari buku sebelah atas kutiledon 

berupa daun tunggal berbentuk sederhana dan letaknya bersebrangan (Ismunadji, 

1988).  

Tanaman kedelai termasuk tanaman yang bersifat menangkap atau 

menyerap nitrogen (N2) dari atmosfer melalui aktivitas bakteri pengikat nitrogen 

yaitu Rhizobium japonicum yang terbentuk di dalam akar tanaman (nodul atau 

bintil akar). Kedelai termasuk tumbuhan C3, enzim yang mengikat CO2 sering 

dikenal dengan proses fotorespirasi. Jika konsentrasi CO2 di atrnosfir 

ditingkatkan, kompetisi antara CO2 dan O2 akan melemah, sehingga fotorespirasi 

terhambat dan hasil fotosintat lebih banyak (Dwiati, 2016). 

Di Indonesia kedelai dapat tumbuh dan berproduksi cukup bagus. Pada pH 

tanah 5,5 – 6,5 tanaman ini dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah asalkan 

drainase dan aerasi tanah cukup baik. Tanaman kedelai merupakan tanaman yang 

peka terhadap pH rendah. Kesesuain  pH pada tanah dapat meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman (Margarettha, 2002). 

Perakaran kedelai terdiri dari akar tunggang yang terbentuk dari bakal 

akar, muncul dari belahan kulit biji di sekitar mesofil. Calon akar tersebut 

kemudian tumbuh dengan cepat ke dalam tanah. Akar tunggang dapat tumbuh 

mencapai kedalaman 2 meter, namun  akar tunggang dapat mencapai lapisan olah 

tanah. Selain itu kedelai juga sering kali membentuk akar adventif yang tumbuh 

dari bagian bawah hipokotil. Umumnya perakaran kedelai berbentuk serabut dan 

berada pada lapisan atas dari tanah. Perkembangan akar kedelai sangat 

dipengaruhi oleh kondisi fisik, kimia dan jenis tanah serta cara pengolahan lahan 

(Ismunadji dkk., 1988).  

Bunga kedelai termasuk bunga sempurna, setiap bunga mempunyai alat 

kelamin ganda, yaitu kelamin jantan dan alat kelamin betina. Penyerbukan bunga 

kedelai terjadi pada saat mahkota bunga masih menutup, sehingga kemungkinan 

kawin silang alami sangat kecil. Bunga terletak pada ruas-ruas batang, berwarna 

ungu atau putih, Jumlah bunga pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, 
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antara 2-25 bunga, tergantung kondisi lingkungan tumbuh, varietas kedelai dan 

tidak semua bunga dapat menjadi polong walaupun terjadi penyerbukan secara 

sempurna, sekitar 60% bunga rontok sebelum membentuk polong. Buah kedelai 

berbentuk polong, setiap tanaman mampu menghasilkan 100-250 polong 

(Sarwanto, 2009). 

Purwono & Purnawati (2007) mengatakan  bahwa, kedelai mempunyai 

empat tipe daun yang berbeda yaitu kotiledon atau daun biji, daun primer 

sedehana, daun bertiga dan daun profila. Umumnya, bentuk daun kedelai ada dua, 

yaitu bulat (oval) dan lancip (lanceolate). Ke dua bentuk daun tersebut 

dipengaruhi oleh faktor genetik, daun kedelai terdiri dari tiga helai anak daun  

banyak yang mengatakan tanaman kedelai berdaun majemuk. Daun kedelai 

umumnya berwarna hijau muda atau hijau kekuning-kuningan, pada saat sudah 

tua daunnya akan rontok dengan sendirinya. 

Tanaman kedelai yang ternaungi mengakibatkan berat biji hasil tanaman 

menjadi sedikit, karena kurangnya fotosintat yang dihasilkan oleh tanaman 

terganggunya aktivitas fotosintesis terjadi akibat kekurangan radiasi cahaya 

matahari yang tertutupi oleh tanaman yang lebih tinggi seperti tanaman jagung. 

Walaupun tanaman kedelai dapat meghasilkan hara nitrogen bagi dirinya sendri, 

tetapi sangat sulit digunakan pada kondis ternaungi (Rinaldi dkk., 2013). 

 

2.2.2.   Syarat Tumbuh Kedelai 

Air merupakan faktor yang penting bagi tanaman, karena berfungsi 

sebagai pelarut hara, berperan dalam translokasi hara dan fotosintesis, jika 

kekurangan suplai air di daerah perakaran dan atau laju transpirasi melebihi laju 

absorbs air oleh tanaman. Cekaman kekeringan yang terjadi pada saat 

pertumbuhan generative, akan menurunkan produksi tanaman. Kekeringan juga 

menurunkan bobot biji, sebab bobot biji sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang 

diberikan pada musim tanam (Agung & Rahayu, 2004). 

Pengembangan kedelai dapat dilakukan di lahan sawah maupun di lahan 

kering, bergantung kepada iklim dan kebutuhan petani setempat. Tanaman kedelai 

dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah asal drainase (tata air) dan aerasi (tata 

udara) tanah cukup baik, curah hujan 100-400 mm/bulan, suhu udara 23-30°C, 
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kelembaban 60-70%, pH tanah 5,8-7 dan ketinggian kurang dari 600 m dpl 

(BKPPP, 2009). 

Pertumbuhan tanaman kedelai sangat peka terdahap perubahan lingkungan 

tumbuh yang disebabkan oleh kondisi iklim, baik mikro maupun makro, dari saat 

benih mulai tumbuh sampai tanaman mendekati panen banyak hama yang 

menyerang tanaman. Tanaman palawija banyak memerlukan air, pada saat stadia 

awal tumbuh, berbunga, pembentukan dan pengisian polong, ketersediaan air 

sangat diperlukan. Pemanenan kedelai harus dilakukan pada saat umur masak 

optimal (masak fisiologis) agar diperoleh mutu hasil dan produksi yang tinggi. 

umur masak optimal sangat beragam sesuai dengan varietasnya.  

Tanaman kedelai juga berproduksi dengan baik pada dataran rendah 

sampai 600 m dpl, dan mampu beradaptasi di dataran tinggi sampai ± 1.200 m 

dpl. Kedelai tumbuh baik pada daerah yang memiliki curah hujan 100-400 

mm/bulan, dengan suhu yang cocok antara 23oC – 30oC, serta kelembapan antara 

60 – 70%. Kedelai juga merupakan salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan 

pada lahan pasang surut dengan hasil yang cukup tinggi, namun cara budidayanya 

berbeda dari lahan sawah irigasi dan lahan kering (Purwono & Purwati, 2007).  

 

2.3 Tumpangsari 

2.3.1 Pengertian Tumpangsari 

Salah satu cara meningkatkan produksi tanaman pangan yaitu dengan 

menerapkan pola tanam tumpangsari. Tumpangsari adalah kegiatan budidaya dua 

jenis tanaman pada lahan dan waktu yang bersamaan dengan alasan utama adalah 

untuk meningkatkan produktivitas per satuan luas lahan. Sistem budidaya 

tanaman kacang tanah yang perlu dicoba adalah sistem tumpang sari secara deret 

tambah (Additive Series) sebagai usaha dalam efisiensi penggunaan lahan 

(Sasmita dkk., 2014). 

Pada umumya sistem tumpangsari lebih menguntungkan dibandingkan 

sistem monokultur karena produktivitas lahan menjadi tinggi, jenis komoditas 

yang dihasilkan beragam, hemat dalam pemakaian sarana produksi dan resiko 

kegagalan dapat diperkecil, penanaman tumpangsari antara jagung dengan legum 

lebih menguntungkan dari pada penanaman monokultur (Sasmita dkk., 2014) 
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Tumpangsari, pertumbuhan secara bersama dari dua atau lebih spesies atau 

kultivar pada lahan yang sama, sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil 

dibandingkan pada sistem monokultur. Pada sistem tumpangsari hendaklah 

memilih tanaman semusim, dan memiliki perakaran yang berbeda. Tumpangsari 

kedelai dengan jagung merupakan tumpangsari yang sering digunakan, hal ini 

dikarenakan banyak mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan monokultur. 

Keuntungan pada hasil sistem tumpangsari telah diketahui pada banyak komoditi 

seperti, jagung-kedelai, kedelai-sorgum, jagung-kacang panjang (Kusuma, 2012). 

Adanya perbedaan luas daun pada tanaman akan berdampak pada kemampuan 

tanaman membentuk fotosintat yang akan didistribusikan keseluruh bagian 

tanaman ditumpangsarikan dengan kedelai mempunyai umur berbunga dan umur 

panen yang lebih lama dibandingkan yang ditanam secara tumpangsari. Hal ini 

berkaitan dengan ketersediaan cahaya dan unsur hara yang dapat diserap oleh 

tanaman (Permanasari & Kastono, 2012). 

 

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Tumpangsari  

Penanaman secara tumpangsari memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan diantaranya: 1) Efisiensi tenaga lebih mudah dicapai karena persiapan 

tanam, pengerjaan tanah, pemeliharaan, pemupukan dan pemungutannya lebih 

muda dimekanisir, 2) Banyaknya tanaman perhektar mudah diawasi dengan 

mengatur jarak tanam diantara dan di dalam barisan, menghasilkan produksi lebih 

banyak, 3) Perhatian lebih dapat dicurahkan untuk tiap jenis tanaman sehingga 

tanaman yang ditanam dapat dicocokkan dengan iklim, kesuburan dan tekstur 

tanah, 4) Resiko kegagalan panen berkurang, 5) Kemungkinan merupakan bentuk 

yang memberikan produksi tertinggi kerena penggunaan tanah dan sinar matahari 

lebih efisien (Meheda, 2015) dengan 6) Banyak kombinasi jenis-jenis tanaman 

dapat menciptakan stabilitas biologis terhadap serangan hama dan penyakit 

(Kusuma, 2012).  

Sistem tumpangsari tidak hanya memiliki kelebihan namun mempunyai 

kelemahan diantaranya, 1) Persaingan dalam unsur hara pola tanam tumpangsari, 

akan terjadi persaingan dalam menyerap unsur hara antar tanaman yang ditanam, 

2) Pemilihan komoditas, tidak selalu tanaman yang menjadi tanaman tumpangsari 
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memiliki permintaan yang tinggi, sedangkan untuk memilih tanaman tumpangsari 

yang cocok untuk di tumpangsarikan dengan tanaman utama, merupakan usaha 

yang tidak mudah karena diperlukan wawasan yang lebih luas lagi, 3) 

Memerlukan tambahan biaya dan perlakuan, untuk dapat melaksanakan pola 

tanam tumpangsari secara baik perlu diperhatikan beberapa faktor lingkungan 

yang mempunyai pengaruh diantaranya ketersediaan air, kesuburan tanah, sinar 

matahari dan hama penyakit (Meheda, 2015). 

 

2.3.3 Nisbah Kesetaraan Lahan 

Pada pola tanam tumpangsari kedelai dengan jagung setelah dibandingkan 

dengan hasil tanaman kedelai maka didapat hasil NKL sebesar 1,02. Kedua sistem 

tumpangsari ini sama-sama menguntungkan tetapi akan lebih menguntungkan jika 

kedua tanaman ditanam dalam waktu yang bersamaan (Rinaldi dkk., 2013). 

Pilihan ini diambil untuk mengurangi tingkat resiko kegagalan produksi, 

menyerap tenaga kerja yang lebih merata sepanjang tahun, meningkatkan 

produktivitas lahan, dan menjadikan lebih efisien penggunaan energi atau cahaya 

matahari serta dalam penggunaan air  Sistem tanam tumpangsari merupakan 

sistem budidaya tanaman yang dapat meningkatkan produksi lahan, Sistem 

tumpangsari mendapatkan hasil panen lebih dari satu kali dari jenis atau beberapa 

jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam satu tahun (Rifai dkk., 

2014). Nisbah hasil terendah tanaman jarak pagar diperoleh pada tanaman jarak 

pagar yang ditanam dengan jagung. Rendahnya nisbah hasil jarak pagar 

disebabkan tingginya persaingan antar kedua tanaman. Tanaman jarak pagar 

memiliki tinggi yang lebih rendah dibandingkan dengan jagung sehingga 

mengalami kesulitan dalam memperoleh cahaya sehingga fotosintesis berkurang 

akibatnya terjadi penurunan pertumbuhan dan hasil tanaman jarak pagar (Prasetyo 

dkk., 2009). Secara umum kultivar kedelai yang paling menguntungkan pada 

penanaman tumpangsari dengan jagung adalah kultivar wilis, sedangkan waktu 

penananaman adalah penanaman pada saat yang bersamaan, kombinasi perlakuan 

ini menghasilkan nilai NKL tertinggi sebesar 4,5 (Turmudi, 2002).  

 

 


