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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Bawang Sabrang (Eleutherine bulbosa Mill) 

2.1.1. Botani 

Bawang sabrang merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki khasiat 

bagi kesehatan. Di Indonesia tanaman ini banyak terdapat di daerah kalimantan dan 

penduduk lokal Kalimanatan telah lama menggunakannya sebagai obat tradisional 

(Kuntorini, 2010). Untuk menanamnya biasanya digunakan umbinya. Bawang 

sabrang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Iridaecae 

Genus  : Eleutherine 

Spesies : Eleutherine bulbosa Mill 

Bawang Sabrang tumbuh liar di hutan-hutan. Tanaman ini mempunyai 

banyak jenis dengan bentuk dan jenis yang beragam seperti bawang merah, bawang 

putih dan berbagai jenis bawang lainnya. Ciri spesifik tanaman ini adalah umbi 

tanaman berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Letak daun 

berpasangan dengan komposisi daun bersirip ganda. Tipe pertulangan daun sejajar 
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dengan tepi daun licin dan bentuk daun berbentuk pita berbentuk garis (Megawati, 

2005). 

Tumbuhan Bawang Sabrang secara umum dikenal di Indonesia dengan 

nama bawang Kapal dan Bawang Merah Hutan pada Buletin Flora Malesiana. 

Selain nama umum tumbuhan Bawang Sabrang juga memiliki beberapa nama 

daerah yaitu Bawang Dayak (Palangkaraya, Samarinda), Bawang Hantu/Kambe 

(Dayak), Babawangan Beureum, Bawang Siyem (Sunda), Brambang Sabrang, 

Luluwan Sapi, Teki Sabrang (Jawa), Bawang Sayup (Melayu) dan Bawang Lubak 

(Punan Lisum) (Wurie, 2010). 

Selain digunakan sebagai tanaman obat tanaman ini juga dapat digunakan 

sebagai tanaman hias karena bunganya indah dengan warna putih yang memikat. 

Tumbuhan ini berupa terna menahun yang merumpun sangat kuat, akhirnya 

merupakan rumpun-rumpun besar. Tingginya hanya mencapai 26 hingga 50 cm. 

Batangnya tumbuh tegak atau merunduk, berumbi yang berbentuk kerucut dan 

warnanya merah. Umbi bawang dayak atau sabrang menyerupai umbi bawang 

merah. Bentuk umbi bawang dayak berlapis-lapis, tetapi tiap lapisan memiliki 

ketebalan yang berbeda dengan bawang merah yang lapisan bulbusnya agak 

lembek. Ciri khas dari umbi bawang sabrang adalah tidak berbau menyengat dan 

mengeluarkan zat yang menyebabkan mata pedih seperti bawang merah (Niluh, 

2013). Gambar umbi Bawang Sabrang utuh dan terbelah ditunjukkan pada gambar 

1. 
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Gambar 1. a. Umbi Bawang Sabrang utuh. b. Umbi Bawang Sabrang terbelah 

 

 

Daunnya ada dua macam, yaitu yang sempurna berbentuk pita dengan 

ujungnya runcing, sedang daun-daun lainnya berbentuk menyerupai batang. 

Bunganya berupa bunga tunggal, warnanya putih, terdapat pada ketiak-ketiak daun 

atas, dalam rumpun-rumpun bunga yang terdiri dari 4 sampai 10 bunga dengan 

kelopak berjumlah lima. Bunganya mekar menjelang sore, jam 5 sampai jam 7 sore 

dan kemudian menutup kembali (Raga, 2012). 

Bawang dayak merupakan salah satu jenis anggrek tanah dengan bagian 

pangkal umbinya tumbuh daun yang menjual sejajar. Daun bawang dayak seperti 

daun ilalang dengan garis-garis yang searah dengan bentuk tulang daun, 

menyerupai palem berbentuk pita sepanjang 15-20 cm dan lebar 3-5 cm (Niluh, 

2013). Gambar morfologi Bawang Sabrang ditunjukkan pada gamabar 2. 

a. b. 
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Gambar 2. a. Bawang Sabrang satu umbi. b. Bawang Sabrang dalam satu 

rumpun. 

 

Buah kotaknya berbentuk jorong dengan bagian ujungnya berlekuk. Bila 

masak merekah menjadi 3 rongga yang berisi banyak biji. Bentuk bijinya bundar 

telur atau hampir bujur sangkar. Umbinya mirip bawang merah tetapi sama sekali 

tidak berbau.Bawang Dayak membutuhkan syarat hidup pada ketinggian antara 600 

– 2000 m dpl. Sangat cocok bila berada pada lahan yang kaya akan belerang (Raga, 

2012). Penampilan bunga dari bawang dayak seperti pada anggrek tanah yang 

berwarna putih. Bunganya berwarna putih, mungil, dan berkelopak lima (Niluh, 

2013). Gambar bunga Bawang Sabrang ditunjukkan pada gambar 3. 

a. b. 
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Gambar 3. a. Bunga Bawang Sabrang. b. Bunga, tangkai dan daun Bawang Sabrang 

 

2.1.2. Syarat Tumbuh 

Unsur-unsur iklim sangat berpengaruh dalam budidaya Bawang Sabrang 

terutama elevasi (ketinggian tempat) dan suhu. Di Kalimantan Timur bawang dayak 

ditanam pada ketinggian 1 – 200 m dpl, dengan pH tanah 6 – 7. Kalimantan Timur 

beriklim panas dengan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 21,6 ⁰C di Berau pada 

bulan Oktober sampai 35,6 ⁰C di Berau pada bulan September. Rata-rata suhu 

terendah adalah 22,1⁰C dan tertinggi 35,1⁰C terjadi di Berau. Selain sebagai daerah 

tropis dengan hutan yang luas, pada tahun 2013 rata-rata kelembaban udara 

Kalimantan Timur antara 83-87 persen. Rata-rata curah hujan tertinggi tercatat pada 

Stasiun Meteorologi Berau sebesar 245,1 mm dan terendah selama tahun 2013 

tercatat pada Stasiun Meteorologi Samarinda yaitu 237,8 mm. Pada beberapa 

stasiun pengamat memantau kondisi angin di Kalimantan Timur pada 2013. 

Pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan angin antara 3 sampai 4 knot. 

a. 

b. 
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Kecepatan angin tertinggi adalah 4 knot terjadi di Balikpapan dan Berau, sementara 

yang terendah adalah 3 knot di Samarinda. 

Tanah adalah salah satu faktor produksi, karena merupakan media tumbuh 

Selain berfungsi sebagai tempat berdiri juga scbagai gudang zat-zat hara yang di 

butuhkan oleh tanaman yang tumbuh di atasnya. Menurut Yusuf (2009) Bawang 

Sabrang tidak memerlukan persyaratan tanah yang khusus. Hampir pada berbagai 

jenis tanah, Bawang Sabrang dapat beradaptasi secara optimal. Tanah yang gembur 

dan subur serta kaya akan humus sangat baik untuk pertumbuhan bawang sabrang. 

Selain itu, aerasi dan draenasi tanah juga harus baik, serta kaya bahan organik 

sehingga akan tersedia unsur hara bagi tanaman serta kapasitas mengikat air yang 

tinggi (Yusuf, 2009). Tekstur tanah yang baik untuk pertumbuhan Bawang Sabrang 

adalah tekstur lempung, lempung berpasir dan lempung berdebu.  

Bawang sabrang tumbuh baik pada pH 5,5 sedangkan pH yang optimal 

untuk pertumbuhan bawang sabrang adalah 7,5. Bawang sabrang untuk tumbuh dan 

berproduksi optimal tidak memerlukan jenis tanah dan iklim khusus, akan tetapi 

diperlukan pengolahan tanah yang cukup memadai untuk pertumbuhannya. Tanah 

yang dikehendaki oleh bawang sabrang pada umumnya sama dengan yang 

dikehendaki oleh tanaman herba yaitu tanah yang gembur. Tanah-tanah berat masih 

dapat ditanami bawang sabrang dengan pengerjaan tanah lebih sering selama 

pertumbuhannya, sehingga aerasi dalam tanah berlangsung dengan baik (Fatimah, 

2014). 
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2.1.3. Budidaya Bawang Sabrang 

Budidaya bawang sabrang semakin banyak dijumpai saat ini. Tidak hanya 

di Kalimantan, tanaman bawang berlian banyak juga dibudidayakan di Jawa dan 

Sumatera. Tidak seperti dulu harus kehutan untuk mendapatkan bawang ini, 

sekarang lebih mudah memperoleh bawang dayak. Semakin banyaknya orang 

membudidayakan bawang ini membuktikan semakin meluasnya pemakai yang 

membuktikan khasiat bawang berlian ini (Fatimah, 2014). 

Bawang Berlian atau Sabrang adalah salah satu spesies tumbuhan berbunga 

dan berumbi di hutan Kalimantan yang biasa digunakan oleh masyarakat 

pedalaman menjadi obat/ramuan tradisional. Tanah Subur dan struktur remah, 

kandungan bahan organik tinggi, pertanaman terluas dilakukan di lahan gambut 

dengan produksi yang cukup baik dapat mencapai 5 ton/ha. Bagian yang ditanam 

untuk Budidaya bawang sabrang adalah umbinya dan yang bermanfaat sebagai obat 

kanker payudara. Selain itu daunnya juga bermanfaat sebagai pelancar air susu ibu 

(ASI). Bentuk dan warna bawang ini mirip dengan bawang merah (Wibowo, 2007). 

Tanaman bawang sabrang membentuk rumpun, termasuk tanaman perdu. 

Dalam waktu 6 bulan umbi sudah bisa diambil dengan tinggi sekitar 20 cm. 

Tanaman ini menghendaki tanah yang gembur subur dengan campuran bahan 

organik dengan jarak tanam 15 x 20 cm. Bawang Sabrang ini dapat dipanen dengan 

tanda tanaman sudah mengeluarkan bunga (Wibowo, 2007). 

2.1.4. Manfaat 

Dalam umbi bawang sabrang terkandung senyawa fitokimia yakni alkaloid, 

glikosida, flavonoid, fenolik, steroid dan zat tannin. Secara empiris bawang dayak 
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sudah dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit seperti 

kanker payudara, penurun hipertensi, penyakit kencing manis (diabetes meliatus), 

menurunkan kolesterol, obat bisul, kanker usus, mencegah stroke dan mengurangi 

sakit perut setelah melahirkan. Selain itu, daun tanaman ini juga dapat digunakan 

sebagai pelancar air susu ibu (Galingging, 2009). 

Pada dasarnya fitokimia merupakan senyawa bioaktif yang mampu 

memberikan efek penyembuhan pada berbagai macam penyakit. Kandungan zat 

fitokimia pada bawang dayak diyakini sebagai metabolik sekunder (Galingging, 

2009). Dari hasil pengujianya didapatkan bahwa kandungan metabolit sekunder 

pada tanaman tersebut ada banyak senyawa yang berada di dalam zat fitokimia 

antara lain flavonoid, saponin, fenol alkaloid, tanan, terpenoid dan steroid. 

Kombianasi antar senyawa – senyawa tersebut menghasilkan sebuah enzim yang 

bisa menangkal racun, anti bakteri, antivirus, sistem pertahanan tubuh hingga 

antioksidan yang bekerja untuk anti kanker. Agar lebih memudahkan penggolongan 

setiap unsur senyawanya, mari membaca ulasan dari setiap senyawa tersebut. 

2.2. Pupuk Organik Cair 

Pupuk adalah bahan yang ditambahkan kedalam tanah untuk menyediakan 

unsur unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Penggolongan pupuk umumnya 

didasarkan pada sumber bahan yang digunakan, cara aplikasi, bentuk, dan 

kandungan unsur haranya. Berdasarkan sumber bahan yang digunakan, pupuk 

dibedakan menjadi pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk organik adalah 

pupuk yang terbuat dari bahan organik atau makhluk hidup yang telah mati, bahan 

organik ini akan mengalami pembusukan oleh mikroorganisme sehingga sifat 

http://www.khasiatbawangdayak.com/
http://www.khasiatbawangdayak.com/
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fisiknya akan berbeda dari semula. Pupuk organik termasuk pupuk majemuk 

lengkap karena kandungan unsur haranya lebih dari satu unsur dan mengandung 

unsur mikro (Hadisuwito, 2007). 

Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yakni pupuk 

cair dan padat. Pupuk cair adalah larutan mudah larut berisi satu atau lebih 

pembawa unsur yang dibutuhkan tanaman. Selain itu pemberiannya dapat diatur 

sesuai dengan kebutuhan tanaman (Hadisuwito, 2007). Jika terjadi kelebihan 

kapasitas pupuk pada tanah maka dengan sendirinya tanaman akan mudah 

mengatur penyerapan komposisi pupuk yang dibutuhkan. Pupuk organik cair dalam 

pemupukan lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk disatu 

tempat, hal ini disebabkan pupuk organik cair 100% larut.  

Prinsip kerja pupuk organik adalah dengan meningkatkan produktifitas 

tanah secara keseluruhan baik dari segi fisik, kimia dan biologi untuk membantu 

proses pertumbuhan tanaman (Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, 2013). 

Kelebihan dari pupuk organik cair adalah dapat secara cepat mengatasi defisiensi 

unsur hara, tidak bermasalah dalam pencucian hara dan mampu menyediakan hara 

secara cepat. Pupuk organik cair umumnya tidak merusak tanah dan tanaman walau 

sering digunakan (Hadisuwito, 2007). 

Pupuk organik cair mengandung 13 jenis unsur makro dan mikro yang 

mutlak dibutuhkan oleh semua tanaman. Pupuk ini dilengkapi juga asam humat dan 

fulvat. Menurut Rao (1994), asam humat dan fulvat melupakan fraksi utama yang 

diperoleh dari humus. Asam humat membentuk bagian terbesar dari kompleks 

humus dan pengaruh perbedaan konsentrasi pupuk organik cair dianggap sebagai 
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polimer senyawa aromatik. Asam fulvat merupakan bagian yang terlarut dari bahan 

organik tanah yang bersifat basa maupun asam dan mengandung karbohidrat dan 

protein. 

Pupuk organik cair dapat mengubah tanah menjadi lebih gembur, 

meningkatkan pH tanah, dan mikroba yang berguna dapat berkembang dengan 

baik, sedangkan patogen tanah dapat ditekan perkembangannya. Ketersediaan hara 

dalam tanah dalam keadaan cukup dan seimbang merupakan salah satu kunci 

keberhasilan budidaya bawang merah (Muhammad et all, 2003). 

Supardi (2001) menyatakan pupuk organik cair memberikan beberapa 

keuntungan, misalnya pupuk ini dapat digunakan dengan cara menyiramkannya ke 

akar ataupun di semprotkan ke tanaman dan menghemat tenaga. Sehingga proses 

penyiraman dapat menjaga kelembaban tanah. Pupuk organik cair dalam 

pemupukan jelas lebih merata, tidak akan terjadi penumpukan konsentrasi pupuk di 

satu tempat, hal ini disebabkan pupuk organik cair 100 persen larut. Sehingga 

secara cepat mengatasi defesiensi hara dan tidak bermasalah dalam pencucian hara 

juga mampu menyediakan hara secara cepat (Musnamar, 2005). 

 

2.3.Pembuatan Pupuk Organik Cair 

 

Pembuatan pupuk organik cair berlangsung dengan proses fermentasi. 

Prinsip fermentasi adalah proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa 

sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Mikroorganisme ini berfungsi untuk 

menjaga keseimbangan karbon (C) dan nitrogen (N) yang merupakan faktor 

penentu keberhasilan dalam proses fermentasi (Huda, 2013). Produk dekomposer 
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yang sering digunakan adalah EM 4. Dekomposer EM 4 merupakan kultur 

campuran dari mikroorganisme yang menguntungkan dan bermanfaat bagi 

kesuburan tanah maupun pertumbuhan dan produksi tanaman, serta ramah 

lingkungan (Makiyah, 2013). EM 4 mengandung mikroorganisme fermentasi dan 

sintetik yang terdiri dari bakteri asam laktat (Lactobacillus sp.), Actinomycetes sp, 

bakteri fotosintetik (Rhodopseudomonas sp.), Sterptomicetes sp, dan ragi (yeast). 

(Utomo, 2007dalam Makiyah, 2013). 

Kandungan unsur hara pupuk organik cair bergantung dari bahan yang 

digunakan seperti bahan dari limbah rumah tangga, limbah ternak, dan limbah 

pertanian , bahan bukan limbah, dan bahan dari tanaman itu sendiri, contoh bahan 

yang bisa digunakan untuk membuat pupuk organik cair antara lain : 

a. Air kelapa 

Air kelapa mempunyai kandungan hormon auksin dan sitokinin, 

kandungan unsur K yang cukup tinggi hingga mencapai 17%, dan juga vitamin 

dan mineral yang baik untuk pertumbuhan tanaman (Rajiman, 2014). 

 

 

b. Air cucian beras 

Air cucian beras mempunyai kandungan protein dan vitamin B1, 

kandungan unsur hara yang mendominasi dalam air cucian beras adalah fosfor, 

magnesium dan kalsium (Takliviyah et al, 2015). 

c. Limbah ternak 
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Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang sangat 

berguna bagi pertanian. Limbah tersebut dapat berupa padat dan cair dengan 

kandungan hara yang berlainan. Misalnya limbah ternak sapi berupa padatan 

mempunyai kandungan N 0,40%, P 0,20%, K 0,10% dan kandungan air 85%, 

sedangkan untuk limbah cairnya mengandung unsure N 0,50%, P 1,00%, K 

1,50% dan air 92%. Selain itu limbah ternak Kambing yang berupa padatan 

mempunyai kandungan unsure N 0,60%, P 0,30%, K 0,17% dan air 70%. 

Sedangkan limbah cairnya mempunyai kandungan unsure N 1,50% P 0,13%, 

K 1,80% dan air 85% (Lingga, 1991 dalam Huda, 2013). 

d. Tetes tebu 

Tetes tebu merupakan sumber karbon dan nitrogen bagi ragi yang 

didapatkan dari proses fermentasi. Fungsi tetes tebu dalam proses fermentasi 

adalah sebagai aditif yang berfungsi untuk penyuburan mikroba, karena dalam 

tetes tebu terdapat nutrisi bagi bakteri Sacharomyces cereviceae, bakteri ini 

bertugas untuk menghancurkan material organik yang ada dalam urin sehingga 

dibuthkan nitrogen dalam jumlah yang banyak untuk nutrisi mereka (Huda, 

2013). 

 

e. Rebung bambu 

Rebung Bambu yang merupakan tunas muda dari bamboo juga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan dari pupuk organik cair kerena kandungan 

hormone giberelin dan C organik yang berguna bagi tanaman, selain itu rebung 

juga mengandung mikroorganisme yang berguna seperti azotobakter dan 
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azospirillium yang bisa digunakan sebagai pengurai atau dekomposer dalam 

proses pembuatan pupuk organik (Azzamy, 2015), selain itu bakteri ini juga 

berguna untuk meningkatkan efisiensi penyerapan nitrogen oleh tanaman dan 

menurunkan kehilangan akibat pencucian, denitrifikasi atau bentuk kehilangan 

nitrogen lain (Widotono, 2010). 

f. Rempah-rempah 

Rempah-rempah yang terdiri dari jahe, kunyit, lengkuas, kencur, 

bawwng merah, bawang putih, bangle, merica, ketumbar daun sereh dan daun 

cengkeh mempunyai fungsi sebagai pestisida organik yang dapat 

menanggulangi serangan hama dan penyakit (Shayun, 2014). 

g. Daun trembesi 

Berdasarkan studi uji lab kandungan unsur hara N,P,K banyak terdapat 

pada daun – daunan terutama daun trembesi (Samanea saman) dengan 

kandungan unsur (N) = 6.52, unsur (P) = 0.47 dan unsur (K) = 2,25. Untuk 

daun paitan (Tithonia diversifolia) kandungan unsur (N) = 4,65, unsur (P) = 

0,25 dan unsur (K) = 64,52. Sedangkan untuk daun lantoro (Leucaena 

leucocephala) kandungan unsur (N) = 3,37, unsur (P) = 0.31 dan unsur (K) = 

0,37 (Munir dan Swasono, 2013). 

h. Azolla 

Penggunaan kompos azolla lebih sering akan meningkatkan aktifitas 

biologi, meningkatkan kondisi fisik dan kimia sehingga menjadi lebih baik dan 

selanjutnya kompos azolla dapat sebagai penyedia unsur hara dan mineral yang 

terdapat pada tanah bagian bawah secara lebih efisien (Suhartina dan 
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Adisarwanto, 1996). Keunggulan kompos azolla yaitu kandungan unsur 

kompos azolla lebih tinggi daripada kompos lain, kompos azolla tidak tercemar 

logam berat yang merugikan tanaman, dan dapat meningkatkan kandungan 

bahan organic dalam tanah, sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk 

anorganik (Djojosoewito, 2000). Hasil analisis unsur hara pada Azolla 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Susunan hara Azolla (%) Bedasarkan Berat Kering 

Unsur Kandungan (%) Unsur Kandungan (%) 

Abu 10,50 Magnesium 0,5 - 0,65 

Lemak Kasar 3.0 - 3,30 Mangan 0,11 - 0,16 

Protein Kasar 24 - 30 Zat Besi 0,06 - 0,26 

Nitrogen 4,5 Gula Terlarut 3,5 

Fosfor 0,5 - 0,9 Kalsium 0,4 - 1,0 

Kalium 2,0 - 4,5 Serat Kasar 9,1 

Pati 6,54 Klorofil 0,34 - 0,55 

Sumber : Maftuchah,1998 

i. Urine kelinci 

Kelinci merupakan hewan yang memiliki kebiasaan tidak pernah 

minum air dan hanya mengkonsumsi tanaman hijau sehingga mengakibatkan 

tingginya kadar nitrogen dalam urine kelinci. Berdasarkan hasil penelitian 

(Badan Penelitian Ternak, 2005) Kotoran dan urine kelinci memiliki 

kandungan unsur N, P, K yang lebih tinggi (2.72%, 1.1%, dan 0,5%) 

dibandingkan dengan kotoran dan urine ternak lainnya seperti kuda, kerbau, 

sapi, domba, babi dan ayam. Desa pesanggrahan yang terletak di Kecamatan 

Batu merupakan tempat hidup masyarakat yang sebagian dari mereka 

merupakan peternak kelinci. 

j. Gula merah 
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Semakin besar konsentrasi gula sampai dengan 0,8%, rasio C/N 

semakin rendah atau waktu proses semakin singkat. Penambahan gula di atas 

0,8% akan memperlambat kecepatan penurunan C/N (Yuniwati et al, 2007). 

2.4. Adaptasi Tanaman 

Tanaman adalah makhluk hidup, salah satu sifat yang dimiliki mahkluk 

hidup adalah adaptasi. Sifat adaptasi adalah respon mahkluk hidup terhadap 

lingkungannya untuk dapat bertahan dan berkembang.Tanaman beradaptasi untuk 

merespon kondisi luar yang tidak menguntungkan dengan cara mulai perubahan 

enzim/hormon hingga perubahan morfologi tubuhnya. Perubahan ini tidak terjadi 

secara instant, tanaman terus menerus berkembang sehingga membuat dirinya 

bertahan untuk waktu yang lama (Anonimous, 2016). 

Adaptasi tanaman berbeda-beda tergantung dari domestifikasi dimana dia 

dibudidayakan, umumnya adaptasi tanaman adalah bentuk respon terhadap panjang 

pendek intensitas penyinaran matahari. Intensitas penyinaran matahari tergantung 

ketinggian daerah tersebut, semakin tinggi tempat maka intensitas penyinaran 

matahari semakin berkurang. Ini yang membedakan tanaman dataran rendah dan 

dataran tinggi. Tanaman dataran rendah umumnya berbunga dan berbuah bila 

mendapatkan intensitas penyinaran matahari lebih dari 10 jam. Sebaliknya, 

tanaman dataran tinggi berbunga/berbuah bila kurang dari fase kritisnya.Untuk itu 

sangatlah penting memahami jenis tanaman yang akan kita tanam, jangan sampai 

salah memilih varietas dan tempat sehingga tanaman tersebut tidak 

berbunga/berbuah (Anonimous, 2016). 
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Ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Ketika kita membicarakan ketinggian tempat, maka di dalamnya termasuk suhu 

udara, sinar matahari, kelembaban udara dan angin. Unsur-unsur ini sangat 

berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman. Yang dimaksud dengan 

ketinggian tempat adalah ketinggian dari permukaan air laut (elevasi). Ketinggian 

tempat mempengaruhi perubahan suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, 

misalnya pegunungan, semakin rendah suhu udaranya atau udaranya semakin 

dingin. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah daerahnya semakin tinggi suhu 

udaranya atau udaranya semakin panas. Oleh karena itu ketinggian suatu tempat 

berpengaruh terhadap suhu suatu wilayah (Biosbetter, 2015). 

Faktor lingkungan akan mempengaruhi proses-proses fisiologi dalam 

tanaman. Semua proses fisiologi akan dipengaruhi boleh suhu dan beberapa proses 

akan tergantung dari cahaya. Suhu optimum diperlukan tanaman agar dapat 

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh tanaman. Suhu yang terlalu tinggi akan 

menghambat pertumbuhan tanaman bahkan akan dapat mengakibatkan kematian 

bagi tanaman, demikian pula sebaliknya suhu yang terlalu rendah. Sedangkan 

cahaya merupakan sumber tenaga bagi tanaman (Biosbetter, 2015). 




