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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Morfologi Tanaman Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

Sorgum merupakan tanaman serealia yang berasal dari Afrika Timur. 

Genus sorgum terdiri dari 20 atau 32 spesies, diantara spesies – spesies sorgum 

yang paling banyak dibudidayakan adalah spesies Sorghum bicolor (L.) Moench) 

(Andriani dan Muzdalifah, 2013). Morfologi tanaman sorgum mencakup akar, 

batang, daun, tunas, bunga dan biji. 

1. Perakaran  

Panjang akar tanaman sorgum berbeda – beda tergantung pada varietasnya, 

untuk varietas numbu memiliki panjang akar bekisar 14 – 18 cm (Rahayu et al., 

2012). 

2. Batang  

Panjang batang tanaman sorgum dapat mencapai 0,5 m hingga 5,0 m dan 

memiliki anakan yang berasal dari batang node (ruas) yang baru muncul. Batang 

sorgum sangat kuat dan berdiri tegak, ada yang kering atau berair dan ada pula 

yang hambar atau memiliki rasa manis. Setiap node dapat berkembang menjdi 

anakan atau sebuah cabang dari batang (Grubben dan Soetjipto, 1996). 

3. Tunas  

Setiap ruas terdapat satu mata tunas yang dapat tumbuh menjadi anakan 

atau cabang. Tunas yang tumbuh pada ruas yang terdapat di permukaan tanah 

akan tumbuh sebagai anakan, sedangkan tunas yang tumbuh pada batang bagian 

atas menjadi cabang. Cabang pada tanaman sorgum akan tumbuh bila batang 

utama rusak. Jumlah cabang dan anakan tergantung pada varietas, jarak tanam, 

dan kondisi lingkungan (Arthswager, 1948 dalam Andriani, 2013).  

4. Daun  

Tanaman sorgum mempunyai daun berbentuk pita, dengan struktur yang 

terdiri atas helai daun dan tangkai daun. Posisi daun terdistribusi secara 

berlawanan sepanjang batang dengan pangkal daun menempel pada ruas batang. 

Panjang daun sorgum rata-rata 1 m dengan penyimpangan 10 – 15 cm dan lebar 5 

– 13 cm. Jumlah daun bervariasi antara 7 – 40 helai, bergantung pada varietas  

(Arthswager, 1948 dalam Andriani, 2013).  
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5. Bunga  

Bunga tanaman sorgum secara utuh terdiri atas tangkai malai (peduncle), 

malai (panicle), rangkaian bunga (raceme), dan bunga (spikelet). Tangkai malai 

(peduncle) merupakan ruas paling ujung (terminal internode) yang menopang 

malai dan paling panjang, yang terdapat pada batang sorgum. Tangkai malai 

memanjang seiring dengan perkembangan malai dan mendorong malai keluar dari 

pelepah daun bendera. Ukuran panjang tangkai malai beragam bergantung 

varietas, berkisar antara 4 – 50 cm dan lebar 2 – 20 cm (House, 1985 dalam 

Andriani, 2013). Panjang leher malai beragam, berkisar antara 5,1cm – 20 cm 

(PPV and FRA, 2007 dalam Andriani, 2013). Malai tanaman sorgum beragam, 

bergantung pada varietas dan dapat dibedakan berdasarkan posisi, kerapatan, dan 

bentuk. Berdasarkan posisi, malai sorgum ada yang tegak, miring dan 

melengkung, sedangkan berdasarkan kerapatan, malai sorgum ada yang kompak, 

longgar, dan intermedier. Berdasarkan bentuk, malai ada yang oval, silinder, elip, 

seperti seruling, dan kerucut (Martin, 1970 dalam Andriani, 2013). Bentuk malai 

sorgum disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Bentuk Malai Sorgum (Andriani, 2013) 

6. Biji  

Biji sorgum tersusun oleh 3 komponen yaitu pericarp (lapisan terluar), 

endosperm dan lembaga (germ), dengan distribusi beratnya adalah pericarp 6%, 

endosperm 84% dan germ 10%. Pericarp tersusun oleh 3 jaringan yaitu epicarp, 

mesocarp dan endocarp. Epicarp umumnya dilapisi oleh lapisan lilin tipis dan juga 
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terdapat pigmen, mesocarp tersusun oleh 3 – 4 lapisan yang mengandung pati 

granula kecil. Ketebalan pericarp berkisar 8 – 160 µm. Testa merupakan lapisan 

dibawah endocarp. Ketebalan testa tidak seragam berkisar antara 8 – 40 µm, 

lapisan testa tebal pada bagian dekat crown area dan tipis saat mendekati germ. Di 

dalam testa terdapat pigmen dan tinin. Biji sorgum memiliki berat berkisar 3 – 80 

mg. Sorgum komersial di US umumnya memiliki panjang 4 mm, lebar 2 mm dan 

tebal 2,5 mm (Murtini, 2007). 

2.2 Budidaya Tanaman Sorgum 

Budidaya tanaman sorgum mencakup berbagai kegiatan, dan menurut 

Deptan (1990) budidaya tanaman sorgum adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Tanah 

Tanah yang ada di lahan terlebih dahulu dibajak satu atau dua kali, 

kemudian digaru lalu diratakan agar didapatkan struktur tanah yang lebih halus. 

Tanah yang siap untuk ditanami harus bersih dari gulma, untuk mengurangi 

persaingan pertumbuhan antara tanaman utama pada fase awal pertumbuhan dan 

gulma. 

2. Penanaman 

Benih ditanam dengan menggunakan tugal dalam satu lubang terdapat 2 – 

3 biji dengan kedalaman 3 – 5 cm dan jarak tanam 75 cm x 20 cm atau 75 cm x 25 

cm. Penjarangan dilakukan pada saat tanaman berumur 14 hst. Penyulaman dapat 

dilakukan dengan biji atau dengan transplanting. 

3. Pemupukan 

Pupuk yang dianjurkan untuk tanaman sorgum adalah 250 kg urea/ ha dan 

ponska 300 kg/ ha. Pupuk diberikan dengan cara disebarkan disekitar tanaman 

sedalam  1 cm dengan jarak pemupukan adalah 7 cm. 

4. Penyiangan dan Pembumbunan 

Penyiangan perlu dilakukan untuk menghindari persaingan antara gulma 

dengan tanaman utama. Penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman 

berumur 10 – 15 hari setelah tanam. Penyiangan kedua dilakukan saat 

pembumbunan. Pembumbunan dilakukan untuk memperkokoh tetap tegaknya 

tanaman sorgum. 
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5. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Menurut Tenrirawe et al. (2013) ada beberapa hama dan penyakit penting 

tanaman sorgum dan cara pengendaliannya sebagai berikut: 

a. Lalat bibit (Athrigona soccata) 

Larva dari lalat bibit akan membuat lubang pada batang untuk membentuk 

pupa. Kerusakan umumnya terjadi pada tanaman sorgum muda, bahkan dapat 

menyebabkan tanaman muda mati akibat gerekan larva. Cara pengendalian 

dengan melakukan penyiangan dapat mengurangi intensitas serangan selain 

dengan menggunakan insektisida carbofuran, fensulfothion, isofenphos.  

b. Penggerek batang sorgum 

Larva muda makan daun muda yang masih menggulung dan seringkali 

merusak titik tumbuh dan melubangi batang. Larva generasi kedua merusak 

bagian batang atas tempat biji sorgum. Cara pengendalian dengan melakukan 

rotasi tanaman atau dengan menggunakan musuh alami seperti parasitoid 

Trichogramma sp.  

c. Kepik malai (Colocoris angustatus) 

Nimfa dan dewasa kepik mengisap cairan biji yang mulai berkembang, yang 

menyebabkan perkembangan biji tidak sempurna hingga tidak berisi. 

Akibatnya, biji jelek dengan daya kecambah yang rendah. Cara pengendalian 

dengan penanaman secara serentak dalam skala luas menggunakan satu 

varietas menyebabkan fase pembungaan serentak sehingga dapat mengurangi 

serangan kepik malai atau dengan menggunakan insektisida seperti 

chlorpyriphos dan leptophos. 

d. Uret (Phyllophaga spp.) 

Larva menyerang atau makan akar tanaman sehingga tanaman kerdil atau 

mati. Cara pengendaliannya dengan pengolahan tanah dengan baik dan 

pembalikan tanah dapat mengurangi serangan hama ini. Penggunaan 

insektisida dalam tanah seperti carbofuran granule dapat menekan serangan 

hama.  

e. Kepik hijau penghisap malai (Nezara viridula) 

Nimfa maupun dewasa merusak tanaman dengan mengisap polong, malai 

maupun biji. Cara pengendaliannya dengan penanaman serempak akan 
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mengurangi perkembangan kepik hijau atau dengan penanaman serempak 

akan mengurangi perkembangan kepik hijau. 

f. Antraknosa 

Penyakit antraknosa pada tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Colletrotichum graminicola. Gejala penyakit ini pada awal infeksi berupa 

bintik – bintik kecil dan mengalami pelukaan sampai 5 mm, bintik kemudian 

membesar dan menyatu berwarna ke merah – merahan sampai keunguan atau 

kekuningan, kemudian daun menjadi layu. Cara pengendalian dengan 

melakukan rotasi tanam, penggunaan varietas tahan dan sanitasi di sekitar 

pertanaman sorgum.  

g. Penyakit busuk batang 

Penyakit busuk batang pada tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Fusarium sp. Gejala awal umumnya merusak akar, bila akar dibelah maka 

pada jaringan bagian dalam terlihat berwarna coklat kemerahan atau coklat 

keabu – abuan dan mengalami pembusukan. Kemudian menjalar ke bagian 

dalam batang, sehingga batangsorgum menjadi lembek dan busuk. Sementara 

bagian luar tangkai tetap hijau. Cara pengendaliannya dengan menggunakan 

varietas tahan penyakit busuk batang pembuatan drainase yang baik agar 

tanaman tidak tergenang.  

h. Penyakit hawar daun 

Penyakit hawar daun pada tanaman sorgum disebabkan oleh cendawan 

Bipolaris turcicum atau Exserochilum turcicum. Gejala pertama kali muncul 

berupa bintik kecil berwarna kuning kecoklatan, kemudian membesar 

berbentuk elips atau melingkar. Cendawan ini selain merusak daun juga dapat 

menginfeksi bagian batang dan tangkai bulir apabila tingkat penularan tinggi. 

Apabila penularan sampai ke bagian malai dan bulir, maka kehilangan hasil 

yang disebabkan oleh penyakit ini dapat mencapai 50%.  

6. Panen dan Pasca panen 

Biji sorgum mulai bisa dipanen apabila sudah masak optimal dengan 

kriteria sebagian besar daun telah menguning dan kering, biji sorgum sudah 

mengeras serta mulai menguning yaitu 45 hari setelah bakal biji terbentuk. Panen 

dilakukan dengan cara memangkas tangkai sepanjang 7 – 15 cm dibawah bagian 
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biji dengan menggunakan sabit atau gunting. Biji yang sudah dipanen kemudian 

dikeringkan dengan cara dijemur selama  60 jam. Perontokan dilakukan apabila 

biji sudah kering menggunakan pemukul kayu dengan memukulkan biji sorgum 

pada pemukul kayu tersebut hingga rontok, setelah itu memisahkan kotoran yang 

terdiri dari daun, ranting, debu atau kotoran lainnya. Biji sorgum disimpan dalam 

ruangan yang memiliki kelembaban rendah. 

2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Sorgum 

Syarat tumbuh yang optimal bagi tanaman sorgum, berpotensi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Tanaman sorgum tidak bisa tumbuh pada 

tanah yang berpasir, dapat tumbuh pada pH 5,5 – 8,5. Tanaman sorgum lebih baik 

dalam beradaptasi pada kondisi jenuh air daripada tanaman jagung. Jenis tanah 

dengan persentase 10% – 30% tanah liat baik untuk pertumbuhan. Suhu yang 

optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sorgum bekisar 21°C – 

35°C (Plessis, 2008). Tanaman sorgum dapat tumbuh pada ketinggian 900 – 1500 

m dpl (Cruz dan David, 2015). 

 2.4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Sorgum 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dibedakan menjadi dua 

fase yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif merupakan fase 

pertumbuhan yang sebagian besar menggunakan karbohidrat yang terbentuk dari 

hasil fotosintesis. Fase ini terutama terjadi pada perkembangan akar, batang, 

cabang dan daun. Fase generatif merupakan fase pertumbuhan yang menimbun 

sebagian besar karbohidrat yang dibentuk dari proses fotosintesis. Karbohidrat itu 

digunakan untuk pembentukan bunga, buah dan biji atau pembesaran/ 

pendewasaan struktur penyimpanan (cadangan) makanan seperti umbi (Saptarini 

et al., 2001). Menurut Vanderlip, 1993 (dalam Andriani, 2013) bahwa fase 

vegetatif berlangsung pada saat tanaman berumur 1 – 30 hst, sedangkan mulai 

fase awal generatif pada saat tanaman berumur 30 – 60 hst. Fase pertumbuhan 

tanaman sorgum disajikan pada Gambar 9. Tahap – tahap pertumbuhan tanaman 

sorgum pada fase vegetatif dan generatif meliputi: 

1. Tahap 0, saat kecambah muncul di atas permukaan tanah 

Tahap ini adalah saat tanaman berumur 3 hari setelah tanam (hst). Pada 

kondisi optimum, tahap ini terjadi antara 3 – 10 hst. Akar sekunder akan 
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mulai berkembang 6 – 10 hst. Selama tahap ini, pertumbuhan bergantung 

pada nutrisi dan cadangan makanan dari benih. 

2. Tahap 1, saat pelepah daun ke 3 terlihat 

Tahap ini berlangsung pada umur 13 hst. Daun dihitung setelah pelepah daun 

mulai terlihat atau tidak lagi tertutup oleh pelepah daun sebelumnya, namun 

titik tumbuh masih berada di tanah. 

3. Tahap 2, saat daun ke 5 terlihat 

Pada tahap ini tanaman memasuki umur sekitar 23 hst dan memasuki fase 

pertumbuhan cepat. Daun dan sistem perakaran berkembang dengan cepat. 

Pada fase ini, batang belum memanjang, yang terlihat di permukaan tanah 

adalah lapisan pelepah daun, namun vigor tanaman lebih tinggi dibanding 

pada tahap 1. 

4. Tahap 3, tahap deferensiasi titik tumbuh 

Deferensiasi titik tumbuh berlangsung pada saat tanaman berumur sekitar 33 

hst. Pada fase ini titik tumbuh mulai membentuk primordial bunga. Sepertiga 

jumlah daun sudah benar – benar berkembang, dan total jumlah daun optimal 

sudah terdeferensiasi. Batang tumbuh dengan cepat mengikuti pertumbuhan 

titik tumbuh. 

5. Tahap 4, saat munculnya daun bendera 

Daun bendera muncul pada saat tanaman berumur sekitar 43 hst yang ditandai 

oleh terlihatnya daun bendera yang masih menggulung. Perpanjangan batang 

dan daun terjadi secara cepat bersamaan sampai daun bendera (daun akhir). 

Memasuki umur 40 – 45 hst, malai mulai memanjang dalam daun bendera 

dimana ukuran malai ditentukan pada saat ini. 

6. Tahap 5, seluruh daun telah berkembang sempurna 

Pelepah daun bendera menggelembung, atau terjadi pada saat tanaman 

berumur sekitar 53 hst. Pada fase ini seluruh daun telah berkembang 

sempurna. Pertumbuhan batang sudah selesai, kecuali tangkai bunga 

(peduncle). Tangkai bunga mulai memanjang dan mendorong malai (panicle) 

untuk keluar dari pelepah daun bendera. Ukuran malai telah terdeferensiasi. 
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7. Tahap 6, tanaman 50% berbunga 

Fase pembungaan 50% biasanya pada saat tanaman berumur sekitar 63 hst, 

ditandai oleh sebagian malai sudah mekar pada saat keluar dari daun bendera. 

Tangkai malai tumbuh cepat dan mucul dari pelepah daun bendera. 

8. Tahap 7, biji masak susu 

Fase ini terjadi pada saat tanaman berumur sekitar 73 hst. Fase masak susu 

terjadi pada saat akumulasi pati mulai terbentuk dalam biji, semula pati 

berbentuk cairan, kemudian berubah seperti susu, sehingga sering disebut 

sebagai masak susu, dan dapat dengan mudah dipencet dengan jari. 

9. Tahap 8, pengerasan biji 

Tahap pengerasan biji berlangsung pada saat tanaman berumur sekitar 88 hst. 

Umumnya biji pada tahap ini sudah tidak dapat ditekan dengan jari karena 

sekitar tiga-perempat dari bobot kering biji telah terakumulasi. Seluruh biji 

sudah terbentuk secara sempurna dan sebagian daun mulai mengering. 

10. Tahap 9, biji matang fisiologis 

Tahap pematangan biji berlangsung pada saat tanaman berumur sekitar 98 hst 

atau bergantung varietas. Biji yang matang fisiologis ditandai oleh lapisan 

pati yang keras pada biji berkembang sempurna dan telah terbentuk lapisan 

absisi berwarna gelap, yang disebut dengan black layer, daun akan kering dan 

mati, atau beberapa daun akan tetap berwarna hijau (stay green). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Fase Pertumbuhan dan Perkembangan Sorgum (Anonymous, 2015) 

2.4 Fungsi Air Bagi Tanaman 

Air merupakan salah satu unsur terpenting bagi tanaman. Rata – rata 

tanaman muda mengandung sampai 90% air dan semakin berkurang seiring 

dengan bertambahnya umur tanaman. Hasil dari tanaman akan kurang optimal 

apabila dalam pertumbuhannya tanaman kekurangan air karena air terutama 
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dibutuhkan untuk pertumbuhan akar, cabang, daun dan bunga. Menurut Don et al. 

(2000) fungsi air bagi tanaman adalah: (1) sebagai komponen pelarut, yaitu untuk 

melarutkan unsur hara sehingga akan dapat dimanfaatkan oleh tanaman (2) 

sebagai translokasi asimilat, hasil asimilat di alokasikan ke daun untuk peluasan 

sel, pembelahan sel dan pemanjangan sel (3) air ikut berperan dalam proses 

membuka dan menutupnya stomata, apabila terjadi kekurangan air maka turgiditas 

akan menyempit sehingga stomata menutup (4) air menjadi salah satu bahan bagi 

tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Semakin banyak air yang 

terkandung di dalam tanah, maka semakin baik proses tersebut. Saat tanaman 

sorgum saat mengalami kekurangan air, tanaman akan melakukan adaptasi 

terhadap cekaman kekurangan air melalui pengaturan pengeluaran air dalam 

bentuk transpirasi melalui stomata sehingga penguapan air pada daun akan 

berkurang (Aqil dan Bunyamin, 2013). 

2.5 Kebutuhan Air pada Tanaman 

Kebutuhan air tanaman sorgum untuk dapat berproduksi optimal adalah 

400 – 450 mm. Ketepatan ketersediaan air pada stadia pertumbuhan berpengaruh 

terhadap produksi sorgum. Hasil optimal akan tercapai apabila kebutuhan air 

tanaman tercukupi pada fase vegetatif awal, pembungaan, dan pengisian malai. 

Frekuensi pemberian air bagi tanaman sorgum dalam kondisi defisit air berkisar 

antara 2-5 kali. Dalam kondisi tidak ada hujan dan ketersediaan air irigasi sangat 

terbatas maka pemberian air bagi tanaman dapat dikurangi dan difokuskan pada 

periode pembungaan dan pembentukan biji. Pemberian air selama fase vegetatif 

dapat dikurangi (FAO, 2001 dalam Aqil dan Bunyamin, 2013). 

Kebutuhan air bagi tanaman tergantung pada jenis tanaman dan fase 

pertumbuhannya. Setiap tanaman memiliki nilai koefisien tanaman (Kc) di tiap 

stadia pertumbuhannya. Koefisien tanaman menggambarkan laju kehilangan air 

pada fase – fase pertumbuhan tanaman. Tingkat kebutuhan air tanaman sorgum 

pada awal tanam memiliki nilai Kc rendah. Air yang hilang karena transpirasi 

akan digantikan oleh air yang diserap melalui akar tanaman. Pada masa generatif 

kebutuhan air semakin berkurang sehingga kebutuhan air akan ditambahkan 

melalui Kc atau koefisien tanaman, saat menjelang panen nilai Kc pada tanaman 
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sorgum mulai menurun sehingga kebutuhan air berkurang (Aqil dan Bunyamin, 

2013). 

Sebagian besar air yang diserap oleh akar keluar melalui proses transpirasi 

dan hanya sebagian kecil yang digunakan dalam tanaman, hal ini berpengaruh 

terhadap potensial air sehingga terjadi kebutuhan air pada tanaman. Pertumbuhan 

tanaman sangat peka terhadap defisit (cekaman) air karena berhubungan dengan 

turgor dan hilangnya turgiditas sehingga dapat menghentikan pembelahan dan 

pembesaran sel yang mengakibatkan tanaman lebih kecil (Mapegau, 2006). 

Dampak kekurangan air pada tanaman tergantung pada setiap fase 

tanaman. Dampak kekurangan pada fase awal akan  berbeda dari pada tanaman 

pada fase generatif. Kekurangan air akan menghambat pertumbuhan tanaman 

yang pada akhirnya akan mengurangi hasil panen (Banyo dan Nio, 2011). 

Tanaman sorgum yang mengalami kekurangan air, tanaman akan menurunkan 

potensial air daun yang kemudian diikuti oleh menutupnya stomata daun sehingga 

daun akan menggulung kedalam yang kemudian akan memperlambat laju 

transpirasi (Aqil dan Bunyamin, 2013). 

Kelebihan air pada tanaman dapat disebabkan karena drainase yang buruk 

dan menyebabkan akar tanaman tergenang yang mengakibatkan menurunnya 

suplai oksigen pada daerah perakaran tanaman sehingga akan sulit untuk 

berkembang. Kelebihan air juga dapat menyebabkan berkembangnya penyakit 

busuk pada akar yang juga akan mengganggu perkembangan akar, sehingga 

mengganggu pertumbuhan tanaman (Hermantoro, 2011). Menurut hasil penelitian 

Munardi (2002) menyatakan bahwa pada perlakuan pemberian air, ternyata 

menunjukan adanya peningkatan pertumbuhan tanaman  jagung. Pada tinggi 

tanaman, berat kering akar dan berat kering brangkasan memiliki nilai tertinggi 

pada pemberian air 31,875 mm/ minggu. Dengan tinggi tanaman 166 cm, berat 

kering akar 15,21 g dan berat kering brangkasan 74,89 g. Penelitian Nurcholiq 

(2013) menyatakan bahwa pemberian air sebanyak 1500 mm per musim pada 

tanaman talas yang diberikan 1 hari sekali menghasilkan bobot segar umbi yang 

nyata lebih berat 91,63% dan 82,28% bila dibandingkan dengan tanaman yang 

diairi 2 dan 3 hari sekali, serta nyata lebih berat 47,23% dan 97,01% jika 

dibandingkan dengan tanaman diairi sebanyak 1000 mm dan 500 mm. 
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2.6 Frekuensi Pemberian Air Pada Tanaman 

Frekuensi pemberian air pada media tanam harus dilakukan dengan efektif 

dan efisien. Efektivitas dan efisiensi pemberian air bukan berarti membiarkan 

media tergenang air karena dapat menyebabkan tanaman terserang penyakit busuk 

akar atau busuk batang. Namun, kelembaban di sekitar akar juga harus tetap 

terjaga karena akan berpengaruh terhadap daya absorpsi air dan unsur hara 

(Redaksi PS, 2007). Frekuensi penyiraman yang tepat akan berpengaruh pada 

ketersediaan air tanaman. Pada fase vegetatif, tanaman membutuhkan air lebih 

banyak untuk masa pertumbuhannya. Sementara itu, penyiraman pada fase 

generatif pemberian air yang berlebihan akan berdampak tidak baik bagi tanaman 

yaitu bisa menyebabkan bunga dan buah rontok (Endah dan Z. Abidin, 2002). Hal 

ini juga dijelaskan oleh Marsha, dkk (2014) bahwa Tanaman memiliki kebutuhan 

air yang berbeda pada setiap fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan vegetatif, 

air digunakan oleh tanaman untuk melangsungkan proses pembelahan dan 

pembesaran sel yang terlihat dari pertambahan tinggi tanaman, perbanyakan 

jumlah daun, dan pertumbuhan akar. Noorhadi dan Sujono (2002) menjelaskan 

bahwa frekuensi pemberian air dapat mempengaruhi kelembaban tanah terutama 

pada siang hari karena pada siang hari air yang dibutuhkan lebih banyak sehingga 

semakin banyak air yang tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan lebih mudah 

menyerap air dari dalam tanah sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan 

tanaman karena proses fotosintesis dapat dilakukan. Jafar, dkk (2013) juga 

menjelaskan bahwa tanaman sangat membutuhkan air dalam jumlah yang teratur 

untuk mendukung pertumbuhannya, sehingga pemberian air yang merata 

sepanjang pertumbuhan tanaman akan selalu ideal untuk tanaman tersebut. 

Penyiraman yang sedikit-sedikit namun sering dan teratur memungkinkan air 

selalu ada sehingga dapat selalu tersedia bagi tanaman, karena hal yang paling 

penting dari jumlah air yang ada dalam tanah adalah ketersediaannya. 

 


