
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kacang Tanah

Secara garis besar kacang tanah dibedakan menjadi dua tipe yaitu tipe tegak

dan menjalar. Kacang tanah tipe tegak percabangannya lurus atau sedikit miring ke

atas. Umumnya para petani lebih menyukai tipe tegak karena berumur pendek

berkisar yaitu 100-120 hari, sehingga lebih cepat panen. Kacang tanah tipe menjalar

percabangannya tumbuh ke samping, tetapi ujung-ujungnya mengarah ke atas dan

umur panennya berkisar 180-210 hari (Adisarwanto, 2003).

Menurut Rukmana (2007), taksonomi tanaman kacang tanah adalah Kingdom:

Plantae, Divisio: Spermatophyta, Classis: Dicotyledoneae, Ordo: Rosales, Familia:

Leguminoceae, Genus: Arachis, Species: Arachis hypogaea L.

Tanaman kacang tanah merupakan tanaman yang tersusun atas tiga bagian

utama yaitu akar (radix), batang (caulis) dan daun (folium). Sedangkan organ lain

seperti bunga (flos), buah (frucus) dan biji (semen) merupakan reproduktif dari

tanaman kacang tanah (Suprapto, 1999).

Perakaran kacang tanah banyak, dalam dan berbintil. Panjang akarnya dapat

mencapai dua meter. Kacang tanah berakar tunggang dengan akar cabang yang

tumbuh tegak lurus pada akar tunggang tersebut. Akar cabang ini mempunyai akar-

akar yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai alat penyerap. Akar-akar ini dapat

mati dan juga dapat menjadi akar yang permanen. Bila menjadi akar yang permenen,

maka akan berfungsi kembali sebagai penyerap makanan (Suprapto, 1999).



Kacang tanah berdaun majemuk bersirip genap. Helaian daun terdiri dari

empat anak daun dengan tangkai daun agak memanjang (Adisarwanto, 2003). Bunga

berbentuk kupu-kupu berwarna kekuningan dan bertangkai panjang yang tumbuh dari

ketiak daun. Fase berbunga biasanya 3-6 minggu setelah tanam. Bunga kacang tanah

menyerbuk sendiri (self pollination) pada malam hari dan hanya 70%-75% yang

membentuk bakal buah polong. Bunga mekar bervariasi tergantung pada varietasnya.

Berat biji kacang tanah antara 25-40 gram per 100 biji untuk ukuran kecil sedangkan

biji ukuran besar lebih kurang 50 gram per 100 biji (Rukmana, 2007).

Kacang tanah dapat tumbuh baik pada ketinggian 0-500 m diatas permukaan

laut (Fachruddin, 2000). Untuk pertumbuhan yang baik tanaman kacang tanah

membutuhkan suhu antara 250-300 C. Curah hujan waktu tanam selama dua bulan

pertama yang baik adalah antara 1-250 mm/bulan. Tanah yang dikehendaki untuk

tumbuh baik adalah tanah Regosol, Andosol, Latosol dan Aluvial (tanah subur)

dengan pH tanah 6-6,5, drainase baik serta memerlukan air yang cukup (Marzuki,

2007).

2.2. Jagung Manis

Jagung manis merupakan komoditas pertanian yang penting dan mempunyai

prospek baik untuk dibudidayakan. Di Indonesia jagung merupakan bahan makanan

pokok kedua setelah padi. Selain makanan pokok, jagung juga dapat digunakan untuk

pakan ternak, bahan dasar industri, minuman, sirup, minyak dan lain-lain

(Adisarwanto. 2001).



Jenis jagung yang paling banyak digemari di Indonesia adalah jagung manis

(Zea mays saccharata Strut). Jagung manis sangat populer dan banyak dikonsumsi

karena memiliki rasa yang lebih manis jika dibandingkan dengan jagung biasa, selain

itu umur produksinya lebih pendek sehingga dapat menguntungkan bagi para petani.

Hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat merangsang petani untuk

mengembangkan usaha jagung manis (Palungkun et al., 2002).

Menurut klasifikasinya tanaman jagung manis terdiri atas Kingdom: Plantae,

Divisi: Spermatophyta, Kelas: Monocotyledonae, Ordo: Graminae, Family:

Graminaceae, Genus: Zea, Species: Zea mays saccharata Sturt. (Koswara, 1982 ).

Menurut Suprapto (2005) tanaman jagung termasuk tanaman semusim

(annual), yang mempunyai akar serabut yang menyebar ke samping dan ke bawah

pada lapisan olah tanah sepanjang 2 cm. Jagung mempunyai batang yang beruas-ruas,

dengan jumlah ruas antara 8-21 buah (Effendi dan Narsulistiati, 1991). Sarief (1986)

menyatakan bahwa daun jagung berbentuk pita yang terdiri atas tiga bagian yaitu:

kelopak daun, lidah daun dan helaian daun.

Jagung merupakan tanaman berumah satu (monoceus), bunga jantan matang

lebih dahulu 1-2 hari dari pada bunga betina dan bunga jantan muncul 50-60 hari

setelah tanam (Rukmana, 1997). Buah jagung terdiri atas tongkol, biji dan daun

pembungkus biji. Biji terletak pada tongkol yang merupakan tangkai bunga betina

yang kompak (Sastrahidayat et al., 1991).

Tanaman jagung dapat tumbuh pada suhu 13-380C, sedangkan suhu terbaik

adalah antar 23-270 C. Curah hujan 100-200 mm/bulan. Tinggi tempat yang cocok

untuk pertumbuhan jagung 0-1300 meter dari permukaan laut dengan intensitas sinar



matahari yang cukup (Dapertemen Pertanian Badan Pendidikan Latihan dan

Penyuluhan Pertanian, 1998). Tanaman jagung toleran terhadap berbagai jenis tanah,

asalkan memiliki keasaman tanah (pH) yang memadai, tanah berdebu yang kaya hara

dan humus amat cocok untuk tanaman jagung. Tanaman jagung toleran terhadap pH

tanah pada kisaran 5,5-7,0 dan tinggi pH yang paling baik adalah 6,8

(Rukmana,1997).

2.3. Tumpangsari

Tumpangsari adalah penanaman dua tanaman atau lebih secara bersamaan

atau dengan satu interval waktu yang singkat, pada sebidang tanah yang sama.

Tumpangsari merupakan sistem penanaman tanaman secara barisan di antara tanaman

semusim dengan tanaman tahunan. Tumpangsari ditunjukan untuk memanfaatkan

lingkungan sebaik-baiknya agar diperoleh produksi yang maksimum (Basri, 2008).

Tanaman yang biasa ditanam secara tumpangsari adalah kacang-kacangan

seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau dengan jagung atau ubi kayu. Tanaman

jagung dan kacang tanah merupakan dua jenis tanaman yang sesuai untuk

ditumpangsarikan, karena kedua tanaman ini mampu beradaptasi pada lingkungan

secara luas dan relatif mempunyai syarat tumbuh yang sama. Jagung merupakan

tanaman yang agak tahan terhadap kekeringan dan efisien dalam penggunaan cahaya.

Sedangkan kacang tanah merupakan tanaman yang tahan terhadap naungan dan

akarnya mampu mengikat nitrogen (N2) dari udara melalui simbiosis dengan bakteri

rhizobium (Adisarwanto, 2003).



Dalam beberapa penelitian, tumpangsari diketahui mampu meningkatkan

produktivitas lahan. Tumpangsari memang menurunkan hasil untuk masing-masing

komoditas yang ditumpangsarikan karena adanya pengaruh kompetisi, tetapi,

berdasarkan nilai nisbah kesetaraan lahan (NKL), berkurangnya hasil tiap-tiap

komoditas masih berada di dalam kondisi yang menguntungkan. Contoh tumpangsari

yang mampu meningkatkan produktivitas lahan adalah tumpangsari antara jagung

dengan kacang hijau (Suwarto et al., 2005).

Kesalahan dalam menentukan jenis tanaman yang akan ditumpangsarikan

dapat membuat yang sebenarnya menjadi kelebihan pola tanam tumpangsari menjadi

kelemahan tumpangsari. Kompetisi antar tanaman yang terlalu tinggi membuat hasil

untuk tiap tanaman menjadi sangat kecil yang berakibat pada nilai kesetaraan lahan

yang kurang dari 1. Selain itu, dapat juga terjadi kesulitan pengendalian hama dan

patogen karena tanaman yang ditumpangsarikan memungkinkan hama dan patogen

menjadi inang untuk keduanya. Tidak jarang, biaya untuk perawatan tanaman

tumpangsari juga lebih mahal karena harus merawat lebih dari satu jenis tanaman

(Suwarto et al., 2005).

Selanjutnya Willey (1979) bahwa dalam menyusun sistem tumpangsari perlu

memperhatikan kepekaan tanaman terhadap persaingan selama daur hidupnya.

Banyak tanaman pada periode tertentu jelas sangat sensitif dan cekaman pada periode

tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan hasil.

Buhaira (2007) menyatakan bahwa pada pola tanam tumpangsari kacang

tanah dan jagung, tinggi tanaman kacang tanah pada tumpangsari melebihi tinggi

tanaman yang ditanam secara monokultur. Hal ini dikarenakan dalam pertanaman



tumpangsari, tanaman yang mengalami naungan akan memberikan respon

memperbesar luas daun dan batang lebih tinggi. Pada pengaturan jagung berbaris

tunggal memberikan hasil dan berat 100 biji tertinggi yang berbeda nyata dengan

pengaturan tanam berbaris ganda dan pengaturan tanam berbaris tiga. Hal ini

disebabkan karena dengan pengaturan tanam berbaris tunggal, jarak antara tanaman

jagung lebih merata, daun tidak saling tumpang tindih sehingga perolehan cahaya

lebih merata. Selain itu dengan pengaturan berbaris tunggal, akar tanaman jagung

tidak terlalu rapat, sehingga mengurangi persaingan akan unsur hara di dalam tanah.

Selanjutnya hasil penelitian Wardhana (2010) melaporkan bahwa perlakuan waktu

tanam jagung manis (bersamaan, 2 MST ubi jalar, 4 MST ubi jalar) memberikan

pengaruh yang sangat nyata terhadap tinggi tanaman, lingkar batang, dan jumlah daun

jagung manis.

Hasil penelitian yang terkait dengan sistem tumpangsari menyimpulkan

bahwa setiap kultivar memiliki perbedaan respon terhadap kehadiran tanaman jagung

dalam dalam sistem tumpangsari yang diduga karena perbedaan sifat genetik.

Kultivar Wilis dan Slamet memberikan respon negatif terhadap kehadiran lebih awal

dari tanaman jagung. Fase pembungaan dari kedua kultivar berlangsung lebih cepat,

sehingga penaungan yang lebih awal dari tanaman jagung mengurangi jumlah bunga

yang terbentuk (Turmudi, 2002).


