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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kacang Panjang (Vigna Serquipedalis L.) 

Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran yang sudah sangat populer di 

kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Masyarakat dunia menyebutnya 

dengan nama Yardlong Beans/Cow Peas. Plasma nutfah tanaman kacang panjang 

berasal dari India dan Cina. Adapun yang menduga berasal dari kawasan Afrika. 

Plasma nutfah kacang uci diketemukan tumbuh liar di daerah Himalaya india, 

sedangkan plasma nutfah kacang tunggak merupakan asli dari Afrika. Oleh karena 

itu, tanaman kacang panjang tipe merambat berasal dari daerah tropis dan Afrika, 

terutama Abbisinia dan Ethiopia. 

Kacang panjang adalah tanaman hortikultura yang banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia, baik sebagai sayuran matang ataupun sebagai lalapan. 

Kacang panjang merupakan anggota famili Fabaceae yang termasuk golongan 

sayuran. Selain itu, kacang panjang juga merupakan salah satu tanaman sebagai 

sumber vitamin dan mineral. Fungsinya adalah sebagai pengatur metabolisme 

tubuh, meninggkatkan kecerdasan dan ketahanan tubuh serta memperlancar proses 

pencernaan karena kandungan serat yang tinggi (Kuswanto, 2009). 

Tanaman kacang panjang di Indonesia mempunyai keanekaragaman genetik 

yang luas. Meskipun demikian, produksi kacang panjang dari petani masih 

tergolong rendah, seperti diungkapkan oleh Kuswanto (2002) bahwa apabila 

kontribusi kacang panjang dalam komposisi sayuran mencapai 10%, maka 

diperlukan sekitar 763.200 ton/ha/th polong segar.  Kacang panjang dapat 

dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok merambat dan tidak merambat. 

Kelompok kacang panjang yang banyak dibudidayakan adalah jenis kacang 
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panjang yang merambat yang ciri-cirinya adalah tanaman membelit pada turus dan 

memiliki buah dengan panjang 40-70 cm, berwarna hijau atau putih kehijauan 

(Kuswanto, 2009). 

Rata-rata produksi nasional kacang panjang di Indonesia  masih dibawah hasil 

penelitian yaitu sekitar 5,72 ton polong muda per hektar, sedangkan potensi hasil 

polong ditingkat penelitian dapat mencapai 17,4 – 23,74 ton/ha (Kuswanto, 2009). 

Berdasarkan data Balai Pusat Statitstik (BPS) tahun 2015, produktivitas 

kacang panjang secara nasional baru mencapai sekitar 395.524 ton. Sedangkan 

jumlah konsumsi kacang panjang pada tahun 2014 mencapai 2,83 kg/kapita/tahun 

dan  pada tahun 2015 mencapai sebesar 3,337 kg/kapita/tahun, meningkat dari 

tahun sebelumnya (BPS, 2016). Sehingga dengan melihat konsumsi kacang panjang 

yang meningkat dari tahun ke tahun  dengan perbandingan hasil produksivitas yang 

rendah, maka produksi kacang panjang masih perlu ditingkatkan. 

2.2 Syarat tumbuh tanaman kacang panjang  

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak terlepas dari pengaruh faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan itu meliputi iklim dan jenis tanah. Setiap tanaman 

menghendaki keadaan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Pada 

kondisi lingkungan yang sesuai, tanaman kacang panjang dapat tumbuh dengan 

baik dan berproduksi tinggi. Oleh karena itu, sebelum membudidayakan tanaman 

tersebut perlu diketahui dulu syarat-syarat ekologi tumbuhnya yaitu : 

2.2.1 Iklim  

Unsur-unsur iklim yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan tanaman 

antara lain ketinggian tempat, sinar matahari, dan curah hujan. Kacang panjang bisa 

tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi antara 0-1500 meter diatas 
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permukaan laut (mdpl). Kacang panjang biasanya digolongkan dalam 

sayuran dataran rendah sebab tanaman ini tumbuh lebih baik dan banyak 

diusahakan di dataran rendah.  

Kacang panjang dapat ditanam sepanjang musim, baik musim kemarau 

maupun musim penghujan. Waktu tanam yang baik adalah pada awal atau akhir 

musim hujan. Tanaman kacang panjang membutuhkan curah hujan sekitar 600-

2000 mm/tahun. Tanaman ini membutuhkan banyak sinar matahari. Lahan yang 

terbuka di dataran rendah lebih disukai, sedangkan bila ternaungi produksinya 

kurang memuaskan. Haryanto (2007). 

Tanaman kacang panjang tumbuh dengan baik didaerah beriklim hangat, 

dengan kisaran suhu antara 20oC – 30oC. Didaerah bersuhu rendah, yakni dibawah 

20oC pertumbuhannya relatif lambat dan jumlah polong yang terbentuk hanya 

sedikit. Tanaman kacang panjang peka terhadap pengaruh suhu dingin dan dapat 

mati kalau terkena frost (suhu dibawah 4oC) (Pitojo, 2006 dalam Sumanjaya, 2016). 

2.2.2    Tanah  

Tanah yang subur dan gembur diperlukan oleh tanaman kacang panjang. 

Agar dapat tumbuh dengan baik, tanaman ini menghendaki tanah yang subur, 

banyak mengandung bahan organik dan cukup mengandung air. Jenis tanah yang 

paling baik untuk tanaman ini adalah tanah bertekstur liat berpasir. Kacag-kacangan 

peka terhadap akalin atau kemasaman tanah yang tinggi. Untuk pertumbuhan yang 

optimal diperlukan derajad keasaman (pH) tanah antara 5,5-6,5 (Haryanto, 2007).  
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2.3       Teknik Budidaya Tanaman Kacang Panjang  

Tanah yang digunakan sebagai media tanam di bedengan sebelumnya 

dibersihkan dahulu dari gulma, batu dan sisa-sisa tanaman liar. Pengolahan tanah 

dilakukan dengan cara membalik dan menghancurkan bongkahan tanah menjadi 

butir-butir yang lebih kecil. Tanah dicangkul dengan kedalaman sekitar 20-30 cm. 

Setelah itu, tanah dihaluskan dan diratakan dengan cangkul sehingga terjadi 

pencampuran sedikit lapisan tanah bawah dengan lapisan tanah atas. Pengolahan 

tanah bertujuan untuk menggemburkan tanah. 

Bedengan dapat dibuat dengan ukuran lebar 60-80 cm. Jarak antara 

bedengan 30 cm, tinggi 25 cm, panjang tergantung lahan. Untuk sistem guludan 

lebar dasar 30-40 cm dan lebar atas 30-50 cm, tinggi 30 cm dan jarak antara guludan 

30-40 cm. Jarak lubang tanam untuk tipe merambat adalah 20 x 60 cm, 40 x 60 cm, 

30 x 40 cm. Dan jarak tanam tipe tegak adalah 20 x 50 cm dan 30 x 60 cm. Waktu 

tanam yang baik adalah awal musim kemarau atau awal musim penghujan 

(Anonymous, 1996). 

Benih kacang panjang dapat langsung ditanam pada media tanam tanpa 

disemaikan terlebih dahulu. Untuk mempercepat perkecambahan benih direndam 

dalam air hangat kira-kira 15 menit sbelum ditanam. Penanaman dilakukan dengan 

mebuat lubang tanam menggunakan tongkt dengan kedalaman lubang tanam sekitar 

4-5 cm. Pada tiap lubang dimasukkan 2 butir benih, lalu ditutup dengan tanah tipis-

tipis. Benih kacang panjang biasanya akan berkecambah 5 hari setelah penanaman 

(Haryanto, 2007). 

Untuk menghasilkan produksi yang tinggi kacang panjang perlu diberi ajir 

untuk merambatkan tanaman agar produksi polongnya semakin banyak. Sebagai 
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ajir dapat digunakan batang kayu atau belahan bambu yang panjangnya 100-150 

cm. Pemasangan ajir dilakukan pada setiap tanaman setelah berumur 2 minggu atau 

mencapai tinggi kira-kira 25 cm. Peneliti menggunakan ajir bentuk segitiga dimana 

dua bilah bambu ditancapkan pada bedengan dn diikat pada ujung atasnya sehingga 

membentuk segitiga antar ajir lalu dihubungkan dengan tali (Haryanto, 2007). 

Penyiraman disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penyiraman dilakukan 

pagi atau sore hari dengan menggunakan gembor. Namun, jika cuaca tidak terlalu 

panas, penyiraman dapat dilakukan sekali sehari yaitu pada sore hari. Penyiraman 

ini dilakukan secukupnya saja, sampai tanah cukup lembab. Kelebihan air akan 

menyebabkan tanah becek dan padat sehingga megganggu peredaran udara dalam 

tanah.  

Penyiangan dilakukan untuk membersihkan media tanam dari gulma yang 

tumbuh disekitar tanaman kacang panjang. Penyiangan juga bertujuan untuk 

mengurangi persaingan antar tanaman dalam mendapatkan hara yang tersimpan 

dalam tanah. Penyiangan dilakukan dua kali yaitu setelah tanaman berumur 3 dan 

6 minggu sejak penanaman. Bersamaan dengan penyiangan biasanya juga 

dilakukan pendangiran. Tanah yang menjadi padat akibat hujan dan penyinaran 

matahari harus didangir supaya gembur (Haryanto, 2007). 

2.4       Uji Daya Hasil 

Uji Daya Hasil Uji daya pendahuluan dimaksudkan untuk mengevaluasi 

untuk yang pertama kali beberapa galur atau beberapa varitas yang akan di suatu 

daerah baru. Galur-galur atau varitas diuji yang memiliki harapan untuk dilepas 

sebagai varitas unggul baru ini akan digunakan untuk uji daya hasil lanjutan 

(Renwarin et al, 2004). Uji daya hasil perlu dilkukan, agar mendapatkan jenis-jenis 
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tanaman kedelai apa saja yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik serta 

tahan uji dengan lahan kering. Pada pengujjian akan dilakukan dengan meggunakan 

jenis-jenis varietas kedelai nasional (Kuswanto et all, 2009). Uji daya hasil 

merupakan suatu tolak ukur seleksinya adalah hasil per petak.  

Uji daya hasil merupakan salah satu bentuk pengujian yang dilakukan dalam 

program pemuliaan tanaman. Pengujian tersebut bertujuan untuk menilai pengaruh 

faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan pada respon tanaman. Pada uji 

daya hasil ini, biasanya jumlah entri atau galur sudah berkurang dengan jumlah 

benih yang lebih banyak, sehingga pengujian bisa dilakukan pada beberapa lokasi, 

satu musim atau beberapa musim satu lokasi. 

Penyediaan varietas-varietas unggul baru selalu didahului dengan pengujian 

galur-galur harapan yang memiliki potensi hasil tinggi dan mantap dengan adaptasi 

luas maupun spesifik. Hasil uji multi lokasi maupun uji daya hasil lanjutan 

menunjukkan adanya keunggulan dari masing-masing galur sehingga galur tersebut 

layak untuk diusulkan menjadi varietas unggul baru. 

Penampilan suatu tanaman adalah sebagai berikut: faktor genetik tidak akan 

memperlihatkan sifat yang di bawahnya kecuali dengan adanya factor lingkungan 

yang menunjang, dan sebaliknya sekalipun diadakan manipulasi dan perbaikan 

faktor-faktor lingkungan tidak akan menyebabkan perkembangan dari suatu sifat 

kecuali faktor genetik yang diperlukan terdapat pada populasi tanaman yang 

bersangkutan (Jambormias et.al 2003). Kemampuan sifat suatu tanaman di 

pengaruhi oleh banyaknya gen serta faktor-faktor lingkungan . Karakter daya hasil 

merupakan karakter komplek yang sangat dipengaruhi oleh karakter komponen 

hasil.  
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Karakter hasil dan komponen hasil dikendalikan oleh banyak gen yang 

ekspresinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Perakitan varitas berdaya hasil 

tinggi dapat dilakukan melalui seleksi secara langsung terhadap daya hasil atau 

tidak langsung melalui beberapa karakter lain yang terkait dengan daya hasil. 

2.5       Pengaruh Ketinggian Tempat Terhadap Pertumbuhan Tanaman  

2.5.1    Suhu 

Pengertian suhu mencangkup dua aspek yakni derajat dan insolasi. Insolasi 

menunjukan suhu udara dan tanah sangat mempengaruhi dalam proses 

pertumbuhan, karna setiap jenis tanaman mempunyai suhu batas minimum, 

optimum dan maksimum untuk setiap tingkat perrtumbuhannya. 

Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman berkisar dari 

120° sampai 140° F tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan 

tingkat perrtumbuhannya. Suhu tinggi tidak mengkhawatirkan dibandingkan suhu 

rendah dalam menahan pertumbuhan asalkan persedian air memadai dan tanaman 

dapat menyesuaikan terhadap daerah ikanklim. Dalam kondisi suhu yang sangat 

tinggi, pertumbuhan bisa terhambat bahkan berhenti tanpa menghiraukan 

persediaan air dan kemungkinan terjadi perangasan daun atau buah sebelum 

waktunya. 

Tanaman bisa mengubah frekuensi suhu dari iklim mikro bunga dan daun 

dapat menangkap isolasi pada lapisan atas sehingga suhu maksimumnya terletak 

dekat sekitar puncak tanaman kecuali jika tanaman masih rendah dan masih 

terpencar sehingga pemanasan disela-sela tanaman dari tanah akan menentukan 

distribusi suhu vertical. 
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Suhu udara merupakan factor lingkungan yang penting karna berpengaruh 

pada pertumbuhan tanaman dan berperan hampir pada proses pertumbuhan. Suhu 

udara merupakan factor penting dalam menentukan tempat dan waktu penanaman 

yang cocok, bahkan suhu udara dapat juga sebagai factor-faktor penentu dari pusat-

pusat produksi tanaman. Misalnya; kentang didaerah suhu rendah, sedangkan padi 

didaerah bersuhhu lebih tinggi. 

Suhu udara di Indonesia dapat berperan sebagai kendali pada usaha 

pengimbangan tanaman padi didaerah yang mempunyai ketingian yaitu tinggi 

diatas permukaan laut sebagian besar jenis padi unggul tumbuh dan berdaya hasil 

baik sampai ketinggian 700 m diatas permukaan laut. Suhu udara rata-rata yang 

tinggi akan baik untuk  tanaman seperti kacang tanah dan kapas sedangkan gandum, 

kentang,  gula dan tomat, bisa didataran tinggi dengan suhu udara yang lebih 

rendah. Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman kacang panjang adalah 25 – 

35oC pada siang hari dan pada malam hari sekitar 15οC (Prosea, 1996 dalam Mahar, 

2012). 

Faktor  iklim sangat menentukan pertumbuhan dan produksi tanaman. 

Apabila tanaman ditanam di luar daerah iklimnya, maka produktivitasnya sering 

kali tidak sesuai dengan yang diharapkan.. Fluktuasi suhu dalam tanah akan 

berpengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian terutama proses perakaran 

tanaman didalam tanah. Apabila suhu tanah naik akan berakibat berkurangnya 

kandungan air dalam tanah sehingga unsure hara sulit diserap tanaman., sebaliknya 

jika suhu tanah rendah maka akan semakin bertambahnya kandungan aiar dalam 

tanah, dimana sampai pada kondisi ekstrim terjadi pengkristalan. Akibatnya 

aktivitas akar/respirasi semakin rendah mengakibatkan translokasi dalam tubuh 
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tanaman jadi lambat sehingga proses distribusi unsure hara jadi lambat dan akhirnya 

pertumbuhan tanaman jadi lambat. Demikian pula dengan suhu yang terlalu tinggi 

terjadi aktivitas negatif seperti terjadi pembongkaran/perusakan organ. Suhu 

maksimal dan minimal berpengaruh terhadap hasil produksi. Hal inilah yang 

menyebabkan hasil panen padi Indonesia menjadi rendah 

2.5.2   Curah Hujan 

Curah hujan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pertumbuhan dan produksi suatu tanaman, sehingga pembudidayaan tanaman perlu 

di sesuaikan terhadap fluktuasi curah hujan. Namun , karena curah hujan sangat 

berfluktuatif dan acak, budidaya tanaman seringkali sulit disesuaikan bahkan 

terlambat untuk di antisipasi perubahan yang tiba-tiba dan ekstrim. Suatu sistem 

peringatan dini sangat dibutuhkan dalam pembudidayaan tanaman. Hal tersebut 

dapat di awali dengan membuat dan memanfaatkan model prediksi curah hujan, 

sehingga gambaran curah hujan beberapa periode ke depan dapat di peroleh lebih 

awal (Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, 2006) . 

Kondisi cuaca ekstrem sampai saat ini belum memiliki definisi baku secara 

nasional. Baru di tingkat internasional dikenal dan disusun laporan cuaca ekstrem. 

Mengikuti istilah internasional, kondisi cuaca/iklim ekstrem muncul apabila terjadi 

penyimpangan kondisi udara karena unsur-unsur cuaca (suhu, kelembapan, 

tekanan, angin, dan curah hujan) beerindikasi menyimpang dari rata-ratanya. 

Menurut  Yusmin (2008), Perubahan iklim akan membawa pengaruh 

terhadap intensitas dampak dan sangat tergantung terhadap penyimpangannya 

(ekstern atau tidak ekstern). Secara umum dampak penyimpangan iklim, meliputi: 

Kegagalan panen tanaman pangan akibat kekeringan, kegagalan panen tanaman 
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pangan akibat banjir, penurunan produksi holtikultura akibat penyimpangan iklim 

yang mempengaruhi periode pertumbuhan, kebakaran hutan yang memengaruhi 

produksi kayu dan hasil hutan, menurunnya kesediaan air yang akan mengganggu 

proses budidaya pertanian. 

Pertumbuhan tanaman merupakan ukuran tanaman yang sering di amati 

baik sebagai indicator pertumbuhan maupun sebagai parameter yang digunakan 

untuk mengukur pengaruhlingkungan atau perlakuan yang diterapkan.  

Pertumbuhan tanaman sensitive terhadap faktor lingkungan tertentu seperti cahaya,  

biasanya tanaman yang mendapat cahaya lebih pendek daripada yang tidak 

mendapatkan cahaya. 

2.5.3    Kelembaban 

Perkembangan hama dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim baik langsung 

maupun tidak langsung. Yaitu oleh temperatur, kelembaban udara dan 

fotoperiodisitas (perbedaan lamanya siang dan malam) berpengaruh langsung 

terhadap siklus hidup, lama hidup, serta kemampuan diapause (masa hibernasi atau 

estivasi). Tanaman tumbuh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari 

tumbuhan itu sendiri disebut faktor internal, namun faktor yang berasal dari 

lingkungan disebut faktor eksternal. beberapa dari faktor eksternal yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah kelembaban udara. 

Kelembaban udara berarti kandungan uap air di udara. Kelembaban 

dibutuhkan oleh tanaman agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. 

Kelembaban yang dibutuhkan tanaman berbeda-beda tergantung pada jenisnya. jika 

ingin mendapatkan produktifitas yang optimal, tanaman ada yang membutuhkan 

kelembaban yang tinggi dan ada juga yang membutuhkan kelembaban yang rendah. 
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Kelembaban udara berpengaruh terhadap penguapan pada permukaan tanah dan 

penguapan pada daun. Contohnya pohon, bila kelembaban tinggi maka 

pertumbuhan pohon akan terganggu karena tidak seimbangnya antara unsur air dan 

cahaya. Tetapi kelembaban udara yang tinggi sangat mempengaruhi pertumbuhan 

organ vegetatif pada pohon. 

Kelembaban udara akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau 

transpirasi. Jika kelembaban rendah, maka laju transpirasi meningkat dan 

penyerapan air dan zat-zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan 

ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Dan sebaliknya, jika kelembaban 

tinggi, maka laju transpirasi rendah dan penyerapan zat-zat nutrisi juga rendah . Hal 

ini akan mengurangi ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman sehingga 

pertumbuhannya juga akan terhambat. Selain itu, kelembaban yang tinggi akan 

menyebabkan tumbuhnya jamur yang dapat merusak atau membusukkan akar 

tanaman. Dan apabila kelembabannya rendah akan menyebabkan timbulnya hama 

yang dapat merusak tanaman. 

Kelembaban relatif udara sangat berpengaruh terhadap transpirasi sehingga 

penting tumbuhan dan perkembangan tanaman sayur. Kelembaban relatif udara 

yang cenderung meningkatkan transpirasi tanaman sayur. Kelembaban relatif udara 

menyebabkan transpirasi tanaman sayur rendah, tetapi memiliki pengaruh lain dan 

kelembaban relatif udara tinggi merupakan kondisi yang sesuai bagi dengan 

berbagai jenis penyakit dan hama. Kisaran ideal kelembaban relatif udara bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayur adalah 70-80%. Pada kisaran 

kelembaban relatif udara ini penyerapan unsur akar tanaman dapat berlangsung 

optimal dan gangguan hama serta penyakit dapat terkendali. Akan tetapi pada 
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kelembaban relatif udara kurang dari 40% evapotranspirasi akan berlebihan 

sehingga tanaman sayur akan tampak layu 

2.5.4   Radiasi Matahari  

Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam semesta. Energi 

matahari diradiasikan kesegala arah dan hanya sebagian kecil saja yang diterima 

oleh bumi. Energi matahari yang dipancarkan ke bumi berupa energi radiasi. 

Disebut radiasi dikarenakan aliran energi matahari menuju ke bumi tidak 

membutuhkan medium untuk mentransmisikannya. Energi matahari yang jatuh ke 

permukaan bumi berbentuk gelombang elektromagentik yang menjalar dengan 

kecepatan cahaya. Panjang gelombang radiasi matahari sangat pendek dan biasanya 

dinyatakan dalam mikron (Tjasjono, 1995 dalam Narendra 2010). 

Pada kegiatan budaya pertanian, Pengaruh unsur cahaya menjadi perhatian 

serius. Hal tersebut dikarenakan hampir semua objek agronomi berupa tanaman 

hijau yang memiliki kegiatan fotosintesa. Penerapan energi pelengkap dalam 

bentuk kerja manusia dan hewan, bahan bakar, mesin, alat-alat pertanian, pupuk, 

dan, obat-obatan tidak lain adalah sebagai usaha untuk meningkatkan proses 

konversi energi matahari ke dalam bentuk produk tanaman (Jumin, 2008). 

Tidak semua energi cahaya matahari dapat diabsorpsi oleh tanaman. Hanya 

cahaya tampak saja yang dapat berpengaruh pada tanaman dalam kegiatan 

fotosintesisnya. Cahaya itu disebut dengan PAR (Photosynthetic Activity 

Radiation) dan mempunyai panjang gelombang 400 mili mikron sampai 750 mili 

mikron (Jumin, 2008). Tanaman juga memberikan respon yang berbeda terhadap 

tingkatan pengaruh cahaya yang dibagi menjadi tiga yaitu,  intensitas cahaya, 

kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran (Jumin 2008). 
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Radiasi matahari yang ditangkap klorofil pada tanaman yang mempunyai 

hijau daun merupakan energi dalam proses fotosintesis. Hasil fotosintesis ini 

menjadi bahan utama dalam pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Selain 

meningkatkan laju fotosintesis, peningkatan cahaya matahari biasanya 

mempercepat pembungaan dan pembuahan. Sebaliknya, penurunan intensitas 

radiasi matahari akan memperpanjang masa pertumbuhan tanaman. Jika air cukup 

maka pertumbuhan dan produksi padi hampir seluruhnya ditentukan oleh suhu dan 

oleh radiasi matahari (Tjasjono 1995 dalam Narendra, 2010). 

Radisasi matahari merupakan faktor penting dalam metabolisme tanaman 

yang mempunyai hijau daun, karena dapat dikatakan bahwa produksi tanaman 

dipengaruhi oleh tersedianya sinar matahari. Akan tetapi pada umumnya terjadi 

fluktuasi hasil panen (hasil fotosintesis) dari tahun ke tahun, hal tersebut 

dikarenakan faktor-faktor lain seperti curah hujan, suhu udara, hama penyakit dan 

lainnya turut mempengaruhi hasil panen (hasil fotosintesis) (Tjasjono, 1995 dalam 

Narendra 2010). 

Pengaruh unsur cahaya pada tanaman tertuju pada pertumbuhan vegetatif 

dan generatif. Tanggapan tanaman terhadap cahaya ditentukan oleh sintesis hijau 

daun, kegiatan stomata ( respirasi, transpirasi), pembentukan anthosianin, suhu dari 

organ-organ permukaan, absorpsi mineral hara, permeabilitas, laju pernafasan, dan 

aliran protoplasma (Jumin 2008). Secara teoritis, semakin besar jumlah energi yang 

tersedia akan memperbesar jumlah hasil fotosintesis. 

Sebagian besar tanaman dari daerah sedang adalah fotoperiodik. Namun 

demikian, di daerah ekuator, panjang siang hari pada setiap bulan menunjukkan 

perbedaan yang kecil sehingga pengaruh kuantitas atau lamanya penyinaran 
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matahari dalam satu hari tidak mempengaruhi pertumbuhandan perkembangan 

tanaman secara signifikan. 

  

 


