
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Buncis  
 

Tanaman Buncis Tegak ialah sayuran polong semusim yang banyak diusahakan 

oleh masyarakat. Buncis termasuk sayuran polong semusim Divisi Spermatophyta, 

Sub-Divisi Angiospermae, Kelas Dicotyledoneae, Kelas Dicotyledoneae, Ordo 

Leguminales, Famili Leguminocea, Sub-Family Papillionaceae, Genus Phaseolus 

berumur pendek (Cahyono, 2007). Buncis memiliki batang yang berbuku-buku, 

sebagai tempat melekatnya tangkai daun buncis. Daun buncis memiliki urat simetris, 

bebentuk jorong segitiga, melekat pada satu tangkai daun (Pijoto, 2004). Bunga 

tanaman buncis tergolong bunga sempurna atau berkelamin dua (hermaprodit), 

ukurannya kecil, bentuk bulat panjang (silindris) berukuran ± 1 cm (Cahyono, 2007) 

dan tumbuh dari cabang yang masih muda atau pucuk-pucuk muda berwarna putih, 

merah jambu dan ungu. Tinggi tanaman buncis tegak berkisar ± 50 cm. Polong 

bentuknya ada yang pipih lebar memanjang ± 20 cm, bulat lurus dan pendek ± 12 cm 

dan bulat panjang ± 15 cm. Umumnya, sistem perakaran tanaman buncis tidak besar 

atau ekstensif, berakar tunggang dan serabut dengan percabangan lateral dangkal dan 

dapat tumbuh hingga sekitar ± 1 m (Rubatzky dan Yamaguchi, 1997). 

Tanaman buncis tumbuh baik pada ketinggian 1000-1500 mdpl. Walaupun 

demikian tidak menutup kemungkinan untuk ditanam pada daerah dengan ketinggian 

antara 300-600 meter. Jarak tanam buncis tegak yaitu 30 x 40 cm. Jenis tanah yang 

cocok untuk tanaman buncis adalah andosol dan regosol karena mempunyai drainase 

yang baik. Tanah andosol hanya terdapat di daerah pegunungan yang mempunyai iklim 

sedang dengan curah hujan diatas 2500 mm/tahun, berwarna hitam, bahan organiknya 

tinggi, berstektur lempung hingga debu, remah, gembur dan permeabilitasnya sedang. 

Tanah regosol berwarna kelabu, coklat dan kuning, bertekstur pasir sampai berbutir 

tunggal dan permeabel. Keadaan tanah yang dikehendaki adalah tanah gembur, remah, 

subur, dan keasaman (pH) 5,5 – 6. Pada pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan 

suhu udara 20-25 oC. Pada suhu < 20 oC proses fotosintesis terganggu sehingga 

pertumbuhan terhambat dan jumlah polong menjadi sedikit. Pada suhu  25 oC banyak 
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polong hampa  sebab proses pernafasan lebih besar dari pada proses fotosintesis, 

sehingga energi yang dihasilkan lebih banyak untuk pernapasan dari pada untuk 

pengisian polong. Kelembaban udara yang diperlukan tanaman buncis ± 55% (sedang). 

Perkiraan dari kondisi tersebut dapat dilihat bila pertanaman sangat rimbun dan dapat 

dipastikan kelembanannya cukup tinggi.  
 

2.2. Deskripsi Tanaman Pakcoy 
 

Tanaman pakcoy termasuk dalam famili Brasicca atau sawi-sawian 

(Brassicaceae). Tanaman pakcoy masih satu famili dengan kubis-krop, kubis bunga, 

broccoli dan lobak atau rades, oleh karena itu sifat morfologis tanamannya hampir 

sama, terutama pada sistem perakaran, struktur batang, bunga, buah (polong) maupun 

bijinya (Cahyono, 2003). Batang tanaman pakcoy pendek sekali dan beruas-ruas 

sehingga hampir tidak kelihatan. Batang ini berfungsi sebagai alat pembentuk dan 

penopang daun (Rukmana, 2007). Tangkai daun, berwarna putih atau hijau muda, 

gemuk dan berdaging, tanaman mencapai tinggi 15–30 cm. Pakcoy berdaun lonjong, 

halus, tidak berbulu dan tidak berkrop. Pada umumnya pola pertumbuhan daunnya 

berserak (roset) hingga sukar membentuk krop (Sunarjono, 2004). Kelembaban udara 

yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman pakcoy yang optimal berkisar antara 80%-

90%. Kelembapan udara yang tinggi lebih dari 90% berpengaruh buruk terhadap 

pertumbuhan tanaman. Kelembaban yang tinggi tidak sesuai dengan yang dikehendaki 

tanaman, menyebabkan mulut daun (stomata) tertutup sehingga penyerapan gas 

karbondioksida (CO2) terganggu. 

Pakcoy bisa ditanam sepanjang tahun, karena termasuk tanaman yang tahan 

terhadap hujan dan mampu bertahan di musim kemarau dengan memperhatikan 

persediaan air yang cukup selama penanaman. Jarak tanam tanaman pakcoy yaitu 20 x 

20 cm. Pakcoy dapat ditanam pada berbagai jenis tanah, namun paling baik adalah jenis 

tanah lempung berpasir seperti Andosol dan tanah yang banyak mengandung bahan 

organik  serta pada tanah terdapat jasad renik tanah atau organisme tanah pengurai 

bahan organik sehingga dengan demikian sifat biologis tanah yang baik akan 

meningkatkan pertumbuhan tanaman (Cahyono, 2003). Pada tanah yang mengandung 
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liat perlu pengolahan tanah secara sempurna antar lain pengolahan yang cukup dalam, 

penambahan pasir dan pupuk organik (Samiati et al., 2012). 
 

2.3. Pola Tanam Tumpang Sari 
 

Intensifikasi pertanian ialah usaha untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang 

ada.  Selanjutnya Sitompul dan Guritno (1995) menyatakan bahwa upaya ekstensifikasi 

peluangnya kecil karena terbatasnya lahan pertanian produktif. Dengan demikian 

upaya intensifikasi merupakan pilihan yang perlu terus dikembangkan, yang 

pelaksanaannya dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk sistem tanam tumpang sari. 

Sistem tumpang sari merupakan salah satu pola tanam yang dapat meningkatkan 

produktivitas lahan. Beberapa keuntungan dari sistem ini adalah efisiensi penggunaan 

air dan lahan, pengurangan populasi gulma, dan peningkatan pendapatan total pada 

sistem usaha tani (Rifai et al., 2014). Pola tanam ini dilakukan dengan menanam dua 

atau lebih jumlah tanaman secara bersamaan atau tidak bersamaan dalam lahan yang 

sama. Pada umumya sistem tumpang sari 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. Keuntungan agronomis dari pelaksanaan sistem tumpang sari dapat 

dievaluasi dengan cara menghitung nisbah kesetaraan lahan. Nilai kesetaraan lahan > 

1 berarti berarti sistem tanam tumpangsari lebih efisien dalam penggunaan lahan dari 

pada sistem tanam monokultur. 

Tujuan dari pola tanam tumpang sari adalah untuk memanfaatkan faktor 

produksi yang dimiliki petani secara optimal (diantaranya keterbatasan : lahan, tenaga 

kerja, modal kerja), pemakaian pupuk dan pestisida lebih efisien, mengurangi erosi, 

konservasi lahan, stabilitas biologi tanah dan mendapatkan produksi total yang lebih 

besar dibandingkan penanaman pola tanam secara monokultur (Tharir dan Hadmadi, 

1984 dalam Prasetyo et al., 2009). Produktivitas lahan pada sistem tumpang sari 

dihitung berdasarkan nisbah kesetaraan lahan. Tanaman yang saling menguntungkan 

maka nilai NKL didapat lebih dari satu. Apabila salah satu spesies tanaman tertekan 

(tidak saling menguntungkan) maka nilai NKL kurang dari satu. Produksi tumpang sari 
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antara jagung dengan kacang hijau menunjukkan nilai NKL 1.50 ini berarti diperoleh 

efisiensi penggunaan lahan sebesar 50%. Warsana (2009) menyatakan sistem tanam 

tumpang sari adalah salah satu usaha sistem tanam dimana terdapat dua atau lebih jenis 

tanaman yang berbeda ditanam secara bersamaan dalam waktu relatif sama atau 

berbeda dengan penanaman berselang-seling dan jarak tanam teratur pada sebidang 

tanah yang sama. Ketika dua atau lebih jenis tanaman tumbuh bersamaan akan terjadi 

interaksi, masing-masing tanaman harus memiliki ruang yang cukup untuk 

memaksimumkan kerjasama dan meminimumkan kompetisi. Oleh karena itu, dalam 

tumpang sari perlu dipertimbangkan berbagai hal yaitu (1) pengaturan jarak dan waktu 

tanam, (2) populasi tanaman, (3) umur panen tiap-tiap tanaman, (4) arsitektur tanaman 

(Suwarto et al., 2005). 

 Keberhasilan sistem tanam tumpangsari juga ditentukan oleh beberapa faktor, 

diantaranya bentuk interaksi interspesifik dan intraspesifik kombinasi tanaman yang 

memungkinkan. Pada umumnya sistem tumpangsari lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan penanaman secara monokultur karena produktifitas lahan 

menjadi lebih tinggi, jenis komoditas yang dihasilkan beragam, hemat dalam 

pemakaian saran produksi dan resiko kegagalan dapat diperkecil. Disamping 

keuntungan tersebut tumpangsari juga dapat memperkecil erosi, bahkan juga dalam 

menjaga kesuburan tanah (Setiawan, 2009).   

Johu et al. (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan sistem 

tumpang sari adalah pengaturan tanaman yang baik, dalam hal ini jarak tanam atau 

jumlah populasi tiap satuan luas, dan waktu tanam. Sehingga dapat menekan kompetisi 

seminimal mungkin. Pada kelompok tanaman dengan populasi tinggi memperlihatkan 

terjadinya penurunan kualitas maupun kuantitas produksi tanaman jagung dan buncis. 

Kerapatan tanaman yang tinggi menyebabkan terbatasnya faktor pertumbuhan yang 

tersedia bagi tanaman karena terjadi peningkatan kompetisi antar tanaman. Masing-

masing tanaman berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut agar dapat 

bertahan hidup. Bentuk tanaman dengan diameter batang kecil dan tinggi merupakan 

salah satu bentuk adaptasi tanaman terhadap lingkungan dengan tingkat kerapatan 

tinggi.  
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2.4. Potensi Tanaman Pakcoy Sebagai Tanaman Sela 
 

Pemilihan jenis tanaman sela merupakan salah satu usaha untuk mengurangi 

pengaruh kompetisi. Diusahakan keberadaan tanaman sela tidak mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman utama. Tanaman sela merupakan tanaman semusim yang 

berumur pendek, berhabitus lebih rendah dari tanaman utama. Pakcoy merupakan 

tanaman yang berumur pendek dan memiliki ketinggian di bawah tanaman buncis. 

Sesuai dengan Sugito (1999) yang menjelaskan bahwa tinggi tanaman menjadi salah 

satu dasar pemilihan dalam sistem tumpang sari, yang berguna dalam hal efektivitas 

penggunaan cahaya. Dalam sistem tumpang sari adanya tanaman sela berarti kita telah 

memanfaatkan sebaik-baiknya energi matahari yang lolos untuk pertumbuhan tanaman 

sela. Tanaman sela yang lebih rendah dari tanaman pokok juga berguna sebagai 

penutup tanah, sehingga kelembaban tanah dapat dipertahankan. Tanaman pokok yang 

lebih tinggi memberikan pengaruh naungan bagi tanaman sela. Naungan ini dapat 

bermanfaat bagi tanaman sela yang dalam syarat tumbuhnya memang membutuhkan 

naungan. Intensitas cahaya matahari yang diterima tanaman sela akan semakin rendah 

karena adanya pengaruh naungan tanaman pokok.  
 

2.5. Pengaruh Waktu Tanam terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman 
 

Tumpangsari ialah suatu usaha menanam beberapa jenis tanaman pada lahan 

dan waktu yang sama, yang diatur sedemikian rupa dalam barisan-barisan tanaman. 

Tujuan tumpangsari ialah pemanfaatan faktor lingkungan seefisien mungkin sehingga 

tidak ada yang terbuang percuma (Sugito, 1999). Pola tanam tumpang sari pada 

dasarnya dapat meningkatkan kompetisi dalam memperebutkan faktor pertumbuhan 

yaitu unsur hara, air, dan sinar matahari. Sinar matahari sangat diperlukan tanaman 

untuk proses fotosintesis dan untuk mengurangi kompetisi dari maka dapat dilakukan 

dengan mengatur waktu tanam yang tepat. Waktu tanam mempunyai peranan penting 

dalam tumpangsari, terutama bagi tanaman yang peka terhadap naungan. Pengaturan 

waktu tanam dalam sistem tumpangsari mempunyai peran yang sangat penting, karena 

akan sangat berpengaruh terhadap hasil tanaman. Pengaturan waktu tanam pada 

dasarnya untuk memperkecil persaingan cahaya dan faktor tumbuh lainnya 
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(Poespodarsono, 1996 dalam Sektiwi et al, 2013) . Penanaman dengan cara ini bisa 

dilakukan pada dua atau lebih jenis tanaman yang morfologinya tidak sama. 

Penanaman tumpangsari dengan mengatur model tanam dan waktu tanam akan 

memperkecil kompetisi terhadap pengambilan unsur hara, air, dan sinar matahari. 

Semakin lambat tanaman ditanam maka semakin rendah daya kompetisinya. Waktu 

tanam yang tidak bersamaan dimaksudkan agar tanaman memanfatkan energi radiasi 

matahari lebih efisien, sehingga kompetisi antar tanaman pada periode kritis dari suatu 

fase pertumbuhan ditekan sekecil mungkin. Karena itu, sistem tumpangsari dapat 

diatur berdasarkan sifat dan sistem perakaran tanaman serta waktu tanamnya. Sifat 

perakaran yang berkembang lebih dalam tidak mengganggu apabila ditanam bersama 

dengan tanaman yang berakar dangkal. Dalam hubungannya dengan sistem perakaran, 

jarak tanam merupakan faktor penting untuk mendapatkan hasil yang tinggi (Nurmas, 

2011). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penanaman benih jangung 14 

hari setelah penanaman bibit brokoli menghasilkan pertumbuhan dan hasil yang tinggi. 

Tumpang sari antara tanaman jagung dan brokoli dengan perlakukan penanaman benih 

jagung 14 hari setelah penanaman bibit brokoli juga diketahui memiliki Nilai 

Kesetaraan Lahan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 1,79 dan 3,09 dibandingkan 

dengan penanaman pada perlakuan monokultur (Karima, 2013). Hasil penelitian Utami 

(2013) menunjukkan bahwa penanaman pak choy sebagai tanaman sela pada berbagai 

waktu tanam dalam sistem tumpang sari dengan jagung tidak menyebabkan penurunan 

pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Tumpang sari tanaman jagung dan pakchoy 

yang ditanam bersamaan dan 1-4 minggu setelah jagung mampu meningkatkan 

produktivitas lahan. Nilai Kesetaraan Lahan tertinggi terdapat pada perlakuan jagung 

tumpang sari dengan pak choy yang ditanam bersamaan yaitu sebesar 1,73. Selanjutnya 

Sektiwi et al. (2013) menunjukkan pada perlakuan waktu tanam kacang tanah 10 hari 

sebelum tanam jagung memiliki Nilai Kesetaraan Lahan 1,94 yang artinya semakin 

cepat penanaman kacang tanah maka akan semakin efisien dalam penggunaan lahan. 


