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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Agroforestry  

Secara umum agroforestry adalah sebuah sistem budidaya tanaman 

kehutanan dan tanaman semusim atau sering disebut dengan tanaman palawija. 

Menurut Guntara (2013), Agroforestry merupakan suatu sistem pengelolaan lahan 

secara intensif yang memadukan tanaman pertanian dan kehutanan dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan maksimal dari pengelolaan sistem tersebut dengan 

tidak mengesampingkan aspek konservasi. Agroforestry memberikan kontribusi 

cukup tinggi terhadap lingkungan, salah satunya yaitu untuk mempertahakan 

fungsi hutan untuk mendukung keberlangsungan DAS.  

Agroforestry merupakan salah satu bentuk pemanfaatan lahan secara 

multitajuk yang terdiri dari campuran pepohonan dengan tanaman pertanian. 

Dengan komposisi tanaman yang bervariasi menjadikan keberadaan hutan tetap 

ada dan masyarakat masih mendapatkan hasil dari produksi tanaman pertanian. 

Agroforestry merupakan suatu sistem pengunaan lahan yang cukup unik, yang 

mencoba mengkombinasikan beberapa macam pohon baik dengan atau tanpa 

tanaman semusim ataupun ternak, pada lahan yang sama untuk mendapatkan 

berbagai macam keuntungan. Jadi pada dasarnya, agroforestry mempunyai 

beberapa komponen penyusun utama yaitu pohon (tanaman berkayu), tanaman 

non-pohon, ternak dan manusia; dan masing-masing komponensaling berinteraksi 

satu sama lain(Maruapey, 2013). 
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2.2 Fungsi dan Peranan Agroforestry 

Agroforestry memiliki beberapa fungsi dalam hal konservasi dan 

rehabilitasi lahan, karena dalam penerapannya terdapat pohon atau tanaman 

kehutanan. Dengan adanya tanaman kehutanan maka laju erosi akan terhambat 

karena salah satu fungsi dari akar tanaman sebagai jangkar atau pengikat tanah. 

Tajuk tanaman kehutanan dapat mengurangi kecepatan air menghantam tanah, 

sehingga agregat tanah tidak mudah pecah dan terbawa air. Penyediaan air bersih 

merupakan hal yang utama bagi masyarakat. Pepohonan dalam sistem 

agroforestry sangat berperan penting dalam mengurangi limpasan dan erosi tanah. 

Sehingga dapat mengurangi sedimentasi sungai (Hairiah dan Sumeru, 2013). 

Dalam Khalif, Sri, dan Zaenal (2014), menunjukan nilai N dan C tanah 

tertinggi terdapat pada pola agroforestry, dengan demikian dapat diketahui bahwa 

dengan model penanaman agroforestry dapat meningkatkan unsur hara tanaman 

khususnya untuk unsur hara makro. Budidaya model agroforestry juga dapat 

menjaga kestabilan tekstur tanah pada suatu lahan hal ini ditunjukan dari 

penelitian terdahulu. Selain itu, agroforestry juga memberikan penghasilan 

tambahan bagi masyarakat ataupun pengelola lebih tepatnya dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat sekitar hutan. Pola seperti ini sudah dilakukan oleh 

perum perhutani dan banyak yang sudah melakukan penelitian tentang perubahan 

perekonomian masyarakat sekitar hutan dengan adanya agroforestry. 

Agroforestry mempunyai fungsi lain juga yaitu mengurangi gas rumah kaca. 

Agroforestry memberikan tawaran yang cukup menjanjikan mitigasi akumulasi 

GRK di atmosfer (Hairiah dan Sumeru, 2013). Gas CO2 sebagai salah satu 
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penyusun GRK terbesar di udara diserap pohon dan tumbuhan bawah yang 

melakukan fotosintesis. Agroforestry berperan juga dalam meningkatkan 

keberhasilan penanaman sengon. Penggunaan lahan dengan model agroforestry 

menunjukan pertumbuhan dan tinggi terbaik dari yang lain (Hani dan Priyono, 

2014).  

2.3 Klasifikasi Sengon 

Menurut (Warisno dan Kres Dahana 2009) klasifikasi tanaman Sengon 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Superdivisi  : Tracheobionta 

Divisi   : Spermatophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Subclass  : Rosidae 

Ordo   : Fabales 

Famili   : fabaceae 

Genus   : Paraserianthes 

Species   : Paraserianthes falcataria 

Nama ilmiah tanaman Sengon ini adalah Paraserianthes falcataria, tetapi 

sering juga disebut Albizzia falcataria. Kedua nama ilmiah ini dibenarkan, tetapi 

lebih dianjurkan dengan nama ilmiah Paraserianthes falcataria. 

Sengon (Paraserianthes falcatariaL. Nielsen) termasuk kedalam famili 

Leguminoceae yang memiliki lokal. Nama lokal untuk Sengon menyesuaikan 

dengan daerah tempat tumbuh. Di daerah Jawa Sengon dikenal dengan 
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Jeungjing(Sunda) dan Sengon Laut (Jawa), di daerah Maluku dikenal dengan 

nama Sika, di daerah Sulawesi dikenal dengan nama Tedehu pute dan di Papua 

dikenal dengan nama Bae/Wahagon. Sengon juga memiliki beberapa nama di 

negara lain yaitu Batai (Perancis, Jerman, Italia, Usa, Kanada), kayu Machis 

(Serawak-Malaysia), dan Puah (Brunei Darussalam) (Baskorowati, 2014). 

Tanaman Sengon adalah tanaman asli dari Maluku, Papua, Papua New 

Guinea, pulau Solomon dan Taompala (Sulawesi Selatan). Sengon ini dibawa oleh 

Tysman ke Kebun Raya Bogor pada tahun 1871 (Baskorowati, 2014).Sengon 

dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, bahkan tanah kering, tanah lembab 

bahkan sampai tanah yang mengandung garam dan asam selama drainasenya 

cukup. Sengon dapat tumbuh maksimum pada suhu 22-29 
o
C dengan suhu 

maximum 30-34 
o
C dan suhu minimum 20-24 

o
C (Soerianegara dan Lemmens, 

1993 dalam Krisnawati, Haruni, Eveliina, Maarit, Markku, 2011). 

Tanaman sengon banyak ditanam dengan pola agroforestry. Pola tanam  

agroforestry merupakan pola yang menguntungkan dengan menghasilkan 2 

tanaman sekaligus, yaitu tanaman pertanian dan tanaman kehutanan. Faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam pola agroforestry yaitu pada pola pengaturan jarak 

tanam. Jarak tanam yang terlalu rapat menyebabkan cahaya matahari tidak dapat 

diterima dengan baik oleh tanaman, sehingga proses fotosintesis dapat terhambat 

dan pertumbuhan terhambat (Mirnaningsih, Rosita dan Sugeng, 2016). Selainjarak 

tanami, faktor lain yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah ketersediaan 

air. Kuangnya air dalam proses fotosintesis menyebeabkan terhambatanya proses 

pembentukan cadangan makanan (Afrizal, 2016). sedangkan intensitas cahaya 
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matahari yang terlalu tinggi dapat menghambat pembesaran diameter karena 

cahaya yang melimpah kurang merangsang aktivitas hormon auksin dalam 

pembentukan sel meristem kearah diameter batang(Sari, Zozy dan Suwirmen, 

2016). 

2.4 Tanaman Solanaceae 

Tanaman solanaceae atau terong-terongan dicirikan dengan batang yang 

halus sampai dengan kasar dan daunnya yang berbulu halus sampai dengan kasar 

dengan bentuk daun penninervis. Tanaman solanaceae memiliki morfologi akar 

tunggang (Istiaji, 2013). Sayuran solanaceae meliputi beberapa genus yang 

penting seperti tomat, kentang, terong, cabai, ranti dan tekokak.Beberapa tanaman 

solanaceae memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, seperti  kentang, tomat dan 

cabai menjadi bagian utama bahan pangan manusia diberbagai belahan dunia. 

Sedangkan terong dan ranti juga menjadi bagian menu pula (Anonymous, 2016). 

Jarak tanam ideal pada tanaman solanaceae adalah 40-50 cm (Anonymous, 

2013). Sedangkan Produksi tanaman sayuran segar dapat ditingkatkan dengan 

berbagai perlakuan. Salah satu perlakuan adalah dengan penggunaan mulsa. 

Mulsa mempunyai konduktivitas panas yang rendah, sehingga panas yang sampai 

ke permukaan tanah lebih sedikit. Pemberian mulsa berpengaruh pada suhu dan 

kelembaban tanah. Kelembaban tanah dan ketersediaan air tanah dapat 

meningkatkan produktivitas tanaman (Rizky, Abdul dan Hidayati, 2015). 

Produksi tanaman dipengaruhi oleh proses penyerbukan. Proses 

penyerbukan yang utama dibantu oleh angin. Serbuk sari yang di bantu oleh angin 
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akan cepat menempel dikepala putik, terutama dengan tanaman yang berjarak 

jarak dekat (Asmarani, 2016). 

2.4.1 Cabai(Capsium annum L.) 

Menurut (Harpenas, 2010 dalam Nurfalach, 2010) cabai termasuk kedalam: 

Kingdom  : Plantae 

Superdivisi  : Angiospermae 

Class   : Dicotyledoneae 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Capsium 

Species   : Capsium annum L. 

Cabai atau yang sering disebut lombok (Jawa) termasuk kedalam suku 

terong-terongan dan tanaman yang mudah untuk dibudidayakan pada dataran 

rendah maupun tinggi. Tanaman cabai membutuhkan tanah yang bertekstur 

remah, gembur tidak terlalu liat dan tidak terlalu poros serta kaya bahan organik 

(Anonymous, 2014). Selain itu ketersediaan hara tanah untuk pertumbuhan 

tanaman sangat menetukan keberhasilan budidaya. Faktor lain yang menentukan 

produktivitas dapat optimal adalah pemberian pupuk, pengendalian hama dan 

penyakit serta kelembaban tanah (Sutoro, 2015). Cabai dapat ditanam dengan 

mudah, sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan setiap hari tanpa harus membeli 

di toko. 

Suhu yang ideal untuk tanaman cabai adalah 24-28 
o
C. Pada suhu tertentu 

yaitu 15 
o
C dan lebih dari 32 

o
C akan menghasilkan buah Cabai yang kurang baik. 
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Pertumbuhan akan terhambat jika suhu harian pada areal budidaya terlalu dingin. 

Tjahjadi(1991), mengatakan bahwa tanaman cabai dapat tumbuh pada musim 

kemarau jika dengan pengairan yang baik dan cukup serta teratur. 

MorfologiBatang cabai dan terong termasuk kedalam batang berkayu. Daun cabai 

termasuk daun tunggal yang melekat pada batang dengan jumlah daun banyak. 

2.4.2 Terong (Solanum melongena L.) 

Terong adalah tanaman asli daerah iklim tropis dan diduga tanaman ini 

bersala dari asia yaitu India dan Birma. Terong ini dapat tumbuh dengan baik 

pada dataran 1.200 meter dari permukaan laut. Pada abad ke-5 tanaman ini 

sebarkan ke Cina dan selanjutnya ke Karibia, Afrika Tengah, Afrika Timur, 

Afrika Barat, Amerika Selatan, dan daerah tropis lainya. Terong ini juga 

disebarkan pada daerah subtropis yaitu Sepanyol dan Eropa.  

Menurut Rukmana (1994) terong termasuk dalam: 

Kingdom  : Plantae 

Superdivisi  : Angiospermae 

Class   : Dicotyledoneae 

Ordo   : Tubiflorae 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Solanum 

Species   : Solanum melongena L. 

Terong pada umumnya memiliki sifat adaptasi yang sangat luas, namun 

kondisi tanah yang subur dan gembur serta drainase yang baik dengan tingkat 

kemasaman tanah yang baik merupakan syarat tumbuh yang sangat ideal bagi 
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terong. Untuk pertumbuhan optimum pH tanah harus antara 5,5-6,7. Pada pH 

dibawah 5 terong masih dapat tumbuh, tetapi pertumbuhanya akan terganggu 

yang mengakibatkan pruduksinya rendah. Terong memiliki morfologi daun yang 

besar dengan jumlah daun sedikit. 

2.4.3 Tomat (Solanum lycopersum L)  

Meurut Jones (2008) tanaman tomat termasuk dalam: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliphyta 

Class   : Magnoliopsida 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Solanum 

Species   : Solanum lycopersicum L. 

Tanaman tomat menghendaki tanah gembur dan kaya humus serta pH antara 

6,0-7,0. Tanaman tomat dapat tumbuh di dataran rendah hingga tinggi (1500 

Mdpl), dengan temperatur siang hari 24
o
C dann malam hari antara 15-20

o
C. 

Tanaman ini memerlukan sinar matahari minimal 8 jam perhari dengan curah 

berkisar antara 750-1250 mm per tahun atau 100-200 mm per bulan, sedangkan 

untuk penanaman dilakukan pada sore hari dengan jarak tanam 50-60x70 cm. 

Batang tomat termasuk kedalam batang basah yang mengandung banyak air. 

Morfologi daun tomat merupakan daun majemuk dengan jumlah daun sedikit 

pada setiap batang. 
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2.5 Sistem Alley Cropping 

Alley cropping merupakan salah satu sistem agroforestry yang menanam 

tanaman semusim atau tanaman pangan di antara lorong-lorong yang dibentuk 

oleh pagar tanaman pohonan atau semak.  Tanaman pagar dipangkas secara 

periodik selama pertanaman untuk menghindari naungan dan mengurangi 

kompetisi hara dengan tanaman pangan/semusim (Guntara, 2013). Leucaena 

leucocephala merupakan jenis pohon leguminosa yang pertama diuji dalam sistem 

Alley cropping dan menyusul Glinsidia sepium. Menurut Baskorowati (2014) 

dalam memilih jenis leguminosa yang akan diintroduksikan, selain dipilih 

tanaman yang sesuai dengan agroekosistem setempat juga mempunyai pengaruh 

negatif yang rendah, serta harus sesuai dengan tujuan utama (prioritas masalah) 

yang akan dipecahkan. 

 


