
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Tanaman Buncis Tegak

Baby buncis ialah sayuran polong semusim yang banyak diusahakan oleh

masyarakat. Buncis memiliki batang yang berbuku-buku, sebagai tempat

melekatnya tangkai daun buncis. Daun buncis memiliki urat simetris, berbentuk

jorong segitiga, melekat pada satu tangkai daun (Pitojo, 2004).

Bunga pada buncis adalah bunga kupu-kupu, dengan warna yang

bervariasi tergantung pada spesiesnya. Bunga buncis terdapat dalam tandan serta

tumbuh bersebelahan pada tangkai bunga. Pada buncis tipe tegak pertumbuhan

bunga terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan (serempak) serta termasuk

bunga sempurna. Dari proses penyerbukan akan dihasilkan polong.

Polong buncis berbentuk panjang bulat ataupun panjang pipih. Sewaktu

polong masih muda akan berwarna hijau muda, hijau tua, atau kuning. Panjang

polong buncis berkisar antara 12 hingga 13 cm atau lebih (Rukmana, 1994).

Sistem perakaran pada tanaman buncis meliputi akar tunggang, akar

cabang, dan akar serabut. Perakaran buncis menyebar pada lapisan olah tanah,

pada kedalaman sekitar 70 cm. Pada perakaran buncis terdapat bintil akar yang

bersimbiosis dengan Rhizobium radicicola atau disebut juga Rhizobium faseolus.

Bintil akar tersebut berperan untuk menambat nitrogen dari udara bebas sehingga

tanaman buncis dapat memperoleh nitrogen dalam jumlah yang cukup. (Pitojo,

2004).

2.2 Pengaruh kepadatan tanaman terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

Kepadatan tanaman ialah jumlah tanaman yang terdapat dalam satuan luas

lahan. Agar mendapatkan hasil tanaman yang optimal, maka diperlukan upaya

untuk mengatur kepadatan tanaman suatu areal tanah. Pengaturan kepadatan

tanaman memegang peranan penting, sehingga persaingan terhadap sinar matahari

dapat dikurangi dan tanaman dapat menggunakan sinar matahari secara efisien

(Sitompul dan Guritno, 1995).

Pertumbuhan tanaman salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepadatan

tanaman. Jika kondisi tanaman terlalu rapat, maka dapat berpengaruh terhadap
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perkembangan tanaman. Akibatnya dapat menurunkan hasil panen (Gardner,

Pearce dan Mitchell, 1991).

Kepadatan tanaman adalah salah satu faktor yang penting dalam usaha

meningkatkan hasil panen. Pada kepadatan tanaman optimal, kompetisi antar

tanaman masih terjadi sehingga pertumbuhan dan hasil per individu menjadi

berkurang. Namun karena jumlah tanaman per hektar bertambah, hasil panen per

hektar dapat meningkat. Jika kepadatan tanaman terlalu tinggi, maka terjadi

kompetisi antar individu dan diikuti dengan penurunan hasil panen per hektar.

Selanjutnya jika kepadatan tanaman terlalu renggang banyak ruang kosong

diantara tajuk tanaman (Sugito, 2009).

Definisi kompetisi menurut Anonymous (2005) ialah bentuk kehidupan

bersama antara kelompok-kelompok spesies yang membutuhkan satu atau

beberapa obyek sama. Pengaruh terjadinya kompetisi ada dua faktor, pertama

adalah hadirnya suatu individu atau kelompok tanaman lain di sekitar individu

tersebut, faktor kedua adalah kuantitas faktor pertumbuhan yang tersedia.

Ketersediaan faktor-faktor pertunbuhan akan memperkecil terjadinya kompetisi.

Pada kondisi lapang, kompetisi biasanya terjadi setelah tanaman mencapai tingkat

pertumbuhan tertentu, kemudian kompetisi semakin besar sesuai dengan

pertambahan ukuran dan fungsi pertumbuhannya. Daya kompetitif tanaman

tergantung pada kapasitas organ akar dan daun dalam melaksanakan fungsi untuk

pertumbuhan (Sitompul dan Guritno, 1995).

Berdasarkan hasil penelitian penelitian Johu, Sugito dan Guritno (2002)

pada tanaman jagung dan buncis perlakuan kepadatan tanaman tidak

menunjukkan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman, tetapi

berpengaruh nyata terhadap komponen hasil bagi kedua tanaman. Bagi jagung,

kepadatan tanaman 80000 tanaman/ha dan 60000 tanaman/ha menunjukkan hasil

cukup nyata secara kuantitas tetapi rendah secara kualitas, sedangkan buncis hasil

paling rendah didapat pada perlakuan 80000 tanaman/ha dibandingkan perlakuan

lainnya.
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2.3 Respon Tanaman terhadap Kompetisi Cahaya

Cahaya merupakan pengendali proses fotosintesis pada tumbuhan. Dalam

proses fotosintesis cahaya diubah menjadi energi kimia pada daun. Oleh karena

itu daun merupakan organ yang vital dalam kompetisi cahaya. Kemampuan

penyerapan cahaya oleh daun, berbeda-beda untuk setiap jenis tumbuhan selain itu

dipengaruhi pula oleh besarnya cahaya yang diterima oleh tumbuhan. Meskipun

variasi cahaya dapat mempengaruhi kompetisi, namun pengaruhnya amat tidak

sebanding dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan morfologis

dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri baik bentuk daun, luas tajuk, maupun tinggi

serta besarnya batang (Sastroutomo, 1990).

2.4 Respon Tanaman terhadap Kompetisi Air

Air bergerak dari tanah ke perakaran dan kemudian ke tumbuhan. 1-3%

air yang diserap oleh akar digunakan dalam proses fotosintesis. Tumbuhan yang

mempunyai kebutuhan air rendah merupakan tumbuhan yang mampu

memanfaatkan air secara efisien. Beberapa sifat tumbuhan yang mempengaruhi

kemampuan kompetisi air ialah panjang akar dan luas penyebarannya, daya

toleransi terhadap kekurangan air dan kemampuannya didalam mengawal

kehilangan air melalui transpirasi (Sastroutomo, 1990).

2.5 Respon Tanaman terhadap Kompetisi Hara

Hara merupakan faktor yang penting dalam budidaya tanaman. Kompetisi

hara sangat bergantung pada banyaknya unsur hara yang tersedia dalam tanah dan

jumlah tumbuhan yang terlibat. Selain itu, hal yang berperan dalam kompetisi

hara di dalam tanah adalah aliran massal dan difusi. Aliran massal ialah

pergerakan air melalui tanah ke daerah perakaran, dari bagian akar ke bagian atas

tumbuhan, dan akhirnya ke atmosfir melalui penguapan. Difusi ialah proses yang

memungkinkan unsur-unsur hara bergerak dari partikel-partikel tanah, atau

terionisasi jika berupa komponen kimiawi, ke dalam tanah dan kemudian tersebar

luas di dalam tanah (Sastroutomo, 1990).

Gardner, Pearce dan Mitchell (1991) menyatakan bahwa pertumbuhan dan

hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tumbuhnya. Salah satu
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faktor lingkungan tumbuh yang penting bagi pertumbuhan adalah ketersediaan

unsur hara dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Berdasarkan hasil penelitian Kastono (2005) takaran kompos gulma siam

30 ton/ha mampu meningkatkan jumlah polong isi dan jumlah biji kedelai hitam

per tanaman nyata lebih banyak dibandingkan dengan takaran kompos 10 dan 20

ton/ha. Ketersediaan hara yang relatif lebih besar pada takaran kompos 30 ton/ha

dapat lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan tanaman akan unsur hara untuk

membentuk asimilat. Berat kering tanaman yang nyata lebih besar pada takaran

kompos 30 ton/ha menunjukkan bahwa kemampuan tanaman untuk menghasilkan

asimilat besar. Produksi bahan kering yang semakin besar, berarti terjadi

peningkatan organ penghasil (source), yang memungkinkan organ pemakai (sink)

juga meningkat, yang dalam hal ini nampak pada peningkatan jumlah polong isi

kedelai hitam. Jumlah polong hampa, berat 100 biji, dan hasil biji per hektar tidak

terpengaruh oleh peningkatan takaran kompos gulma siam, meskipun demikian

ada kecenderungan peningkatan takaran dapat meningkatkan hasil biji per hektar

yang cukup baik.


