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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Semangka (Citrullus vulgaris schard) 

Menurut Rukmana (1994) kedudukan tanaman semangka dalam susunan 

taksonomi tumbuhan secara lengkap adalah sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Bangsa  : Cucurbitales 

Suku  : Cucurbitaceae 

Marga  : Citrullus ,  

Spesies : Citrullus vulgaris Schard. 

Tanaman semangka bersifat semusim, tergolong cepat berproduksi karena 

umurnya hanya sampai 6 bulan. Semangka merupakan tanaman yang sifatnya 

menjalar, batangnya kecil, dan panjangnya dapat mencapai 5 m (Syukur, 2009). 

Batang tanaman ditumbuhi bulu-bulu halus yang panjang, tajam dan 

berwarna putih, mempunyai sulur yang bercabang 2 sampai 3 buah. Tanaman 

semangka mempunyai bunga jantan, bunga betina, dan hermaprodit yang letaknya 

terpisah, namun masih dalam satu pohon. Buahnya berbentuk bulat sampai bulat 

telur (oval). Kulit buahnya berwarna hijau atau kuning, blurik putih atau hijau. 

Daging buahnya lunak, berair, dan rasanya manis, dengan warna daging buah 

merah atau kuning (Syukur, 2009). 
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Bunga tanaman semangka muncul pada ketiak tangkai daun, berwarna 

kuning cerah. Tanaman semangka memiliki tiga jenis bunga, yaitu bunga jantan 

(staminate), bunga betina (pistillate), dan bunga sempurna (hermaphrodite). Pada 

umumnya semangka memiliki bunga jantan dan bunga betina dengan proporsi 7:1 

(Kalie, 1999). 

Semangka mempunyai kulit buah yang tebal, berdaging dan licin. Daging 

kulit semangka ini disebut dengan albedo. Warna albedo semangka putih. Bagian 

kulit semangka memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Kulit semangka kaya akan zat sitrulin. Warna kulit buah bermacam-macam, 

seperti hijau tua, kuning agak putih, atau hijau muda bergaris putih. Daging 

buahnya renyah, mengandung banyak air dan rasanya manis dan sebagian besar 

berwarna merah, walaupun ada yang berwarna jingga dan kuning. Bentuk biji 

pipih memanjang berwarna hitam, putih, kuning atau cokelat kemerahan, bahkan 

ada semangka tanpa biji (seedless) (Faizal, 2010). 

 

 

Gambar 1. Buah semangka Gambar 2. Bunga semangka 

 

2.1.1. Syarat Tumbuh Semangka 

Setiap tanaman memerlukan kondisi optimum lingkungan sekitar untuk 

memperoleh hasil yang optimum. Kondisi optimum pada hakekatnya tidak pernah 
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100% tercapai. Lingkungan dalam arti yang luas setiap detik, hari, bulan dan 

tahun dipengaruhi oleh faktor-faktor alami yang saling mempengaruhi dan 

mengisi. Faktor-faktor tersebut adalah: iklim dibentuk oleh matahari, curah hujan, 

angin dan suhu udara, tanah, ketinggian tempat di atas permukaan air laut, tinggi 

rendahnya permukaan air tanah, pengairan. Menurut Rukmana (2004) syarat 

tumbuh tanaman semangka adalah sebagai berikut: 

1. Iklim 

Ketinggian tempat yang ideal untuk tanaman semangka adalah 100 

sampai 300 meter di atas permukaan laut. Namun demikian pada ketinggian 

kurang dari 100 meter atau ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut 

pun masih dapat ditanam semangka. Apabila suhu udara di sekitar tanaman 

senantiasa tinggi dan kering, maka air diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. 

Kebutuhan air ini mutlak, terutama pada masa awal pertumbuhan tanaman. Curah 

hujan yang dibutuhkannya hanya 40 sampai 50 mm per bulan. Bila hujan terlalu 

lebat dan lahan sampai tergenang, pertumbuhan tanaman dapat terganggu. 

2. Tanah 

Tanah yang cocok untuk ditanami semangka adalah tanah yang sarang 

(porous) hingga mudah membuang kelebihan air. Tetapi tanah yang terlalu mudah 

membuang air kurang baik pula untuk ditanami semangka, karena tanah demikian 

akan membutuhkan frekuensi penyiraman yang lebih sering hingga menambahkan 

tenaga untuk melakukan kegiatan penyiraman. Sebaliknya, tanah yang terlalu 

padat ataupun menyerap dan menyimpan air sama sekali tidak cocok untuk 
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ditanami tanaman semangka, karena sistem perakaran semangka tidak tahan 

terhadap genangan air dan mudah busuk kemudian tanaman akan mati. 

Untuk pertumbuhan yang baik, tanaman semangka membutuhkan adaptasi 

yang luas terhadap pH tanah 5 sampai 7. Pertumbuhan tanaman semangka akan 

baik pada pH 6,5 sampai 7,2. Pada lahan yang bersifat alkalis pH > 8, serangan 

fusarium pada tanaman semangka akan berkurang, sebaliknya jika pH rendah 

maka perlu dilakukan pengapuran tanah sesuai dengan tingkat keasaman tanah. 

2.1.2. Perkecambahan tanaman semangka 

Menurut Prihmantoro (1990) perkecambahan adalah tahapan proses 

berkembangnya struktur penting dari embrio yang ditandai dengan munculnya 

struktur tersebut dengan menembus kulit benih. Dalam proses perkecambahan 

benih Sutopo (2004) menyimpulkan bahwa terdapat 5 tahap kompleks yang 

menyangkut perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia benih, diantaranya: 

1. Tahap pertama, dimulai dengan proses penyerapan air oleh benih, air 

berguna untuk melunakkan kulit benih dan hidrasi dari protoplasma. 

Pengembangan embrio   dan endosperm. 

2. Tahap kedua, pencernaan dimulai dengan kegiatan sel-sel dan enzim-

enzim serta naiknya tingkat respirasi pada benih. Pemecahan zat atau 

senyawa bermolekul besar dan kompleks menjadi senyawa bermolekul 

lebih kecil, sederhana, larut dalam air dan dapat diangkut melalui 

membran dan dinding  sel. 
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3. Tahap ketiga, Pengangkutan zat makanan yaitu ketika benih menguraikan 

bahan-bahan seperti karbohidrat, protein dan lemak menjadi bentuk-

bentuk yang melarut yang kemudian ditranslokasikan ke titik tumbuh. 

4. Tahap keempat, yaitu asimilasi adalah merupakan tahap terakhir dalam 

penggunaan cadangan makan, proses pembangunan kembali sehingga 

menghasilkan energi bagi kegiatan dalam pembentukan komponen dan 

pertumbuhan sel-sel baru. 

5. Tahap kelima, yaitu pertumbuhan dari perkecambahan melalui proses 

pembelahan, pembesaran dan pembagian sel-sel pada titik tumbuh. 

Sementara daun belum dapat berfungsi sebagai organ untuk berfotosintesis, 

maka pertumbuhan kecambah sangat tergantung pada persediaan makanan yang 

ada dalam biji. 

2.2.Tanaman Kedelai (Glycine max L) 

 Daerah utama penanaman kedelai di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat, Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara 

Barat. Menurut Acquaah (2008), sistematika tanaman kedelai adalah sebagai 

berikut: 

Kerajaan        : Plantae 

Divisi             : Magnoliophyta 

Kelas    : Magnoliopsida 

Ordo            : Fabales 

Famili            : Fabaceae 

Genus             : Glycine 

Spesies           : Glycine max (L.) Merrill 
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2.2.1. Morfologi Tanaman Kedelai 

 Kedelai merupakan tanaman dikotil semusim dengan percabangan sedikit, 

system perakaran akar tunggang, dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah 

penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan pencahayaan 

rendah (Rukmana dan Yuniarsih (1996). Kacang kedelai termasuk family 

Leguminosae (kacang-kacangan). Pada akar tanaman kedelai terdapat bintil-bintil 

akar berupa koloni bakteri Rhizobium japonicum. Bintil akar akan terbentuk 

sekitar 10 - 20 hari setelah tanam (Suprapto, 2004). Kecambah kedelai tergolong 

epigeous, yaitu keping biji muncul di atas tanah. Warna hipokotil, yaitu bagian 

batang kecambah di bawah keping, ungu atau hijau yang berhubungan dengan 

warna bunga. Kedelai yang berhipokotil ungu berbunga ungu, sedangkan yang 

berhipokotil hijau berbunga putih. 

 Tanaman kedelai berbatang pendek (30 cm - 100 cm) memiliki 3-6 

percabangan dan berbentuk tanaman perdu. Pada pertanaman yang rapat 

seringkali tidak terbentuk percabangan atau hanya bercabang sedikit. Batang 

tanaman kedelai berkayu, biasanya kaku dan tahan rebah, kecuali tanaman yang 

dibudidayakan di musim hujan atau tanaman yang hidup di tempat yang ternaungi 

(Pitojo, 2003). Bentuk daun kedelai ada dua macam, yaitu bulat (oval) dan lancip 

(lanceolate). Kedua bentuk daun tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Bentuk 

daun diperkirakan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan potensi produksi 

biji. Umumnya daerah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah tinggi sangat 

cocok untuk varietas kedelai yang mempunyai bentuk daun lebar. Daun 

mempunyai stomata, berjumlah antara 190 - 320/m2 (Adisarwanto, 2005). 
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 Bunga kedelai berbentuk seperti kupu-kupu, terdiri atas kelopak, tajuk, 

benang sari (anteredium) dan kepala putik (stigma). Warna mahkota bunga 

kedelai putih atau ungu tergantung varietasnya. Bunga jantan pada kedelai terdiri 

atas sembilan benang sari yang membentuk tabung benang sari. Bila bunga masih 

kuncup, kedudukan kepala sari berada di bawah kepala putik, tetapi pada saat 

kepala sari menjelang pecah tangkai sari memanjang sehingga kepala sari 

menyentuh kepala putik yang menyebabkan terjadi pada saat bunga masih tertutup 

menjelang mekar (Kasno et al., 1992). 

 Benih kedelai memilki tipe perkecambahan epigeal yaitu pada saat 

berkecambah kotiledon akan terangkat ke atas dan dari kotiledon akan keluar 

calon daun. Besar biji bervariasi, tergantung dari varietasnya. Besar biji diukur 

dari bobot per 100 butir biji kering. Kedelai berbiji kecil (6 - 10 g per 100 biji), 

berbiji sedang (11 - 13 g per 100 biji), dan besar (lebih dari 13 g per 100 biji). Biji 

kedelai berkeping dua, terbungkus kulit biji dan tidak mengandung jaringan 

endosperma. Embrio terletak di antara keping biji. Warna kulit biji kuning, hitam, 

hijau, coklat. Pusar biji (hilum) adalah jaringan bekas biji melekat pada dinding 

buah. Bentuk biji kedelai umumnya bulat lonjong tetapi ada pula yang bundar 

atau bulat agak pipih (Suprapto, 2001). 

 

 

 

 

          Gambar 3. Tanaman kedelai    Gambar 4. Biji kedelai 
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2.2.2. Syarat Tumbuh Kedelai 

 Kedelai tumbuh baik pada dataran rendah dari 1 sampai 600 m dpl, curah 

hujan antara 150 - 200 mm/bulan, suhu antara 30 - 15 0C pada berbagai jenis 

tanah yang drainasenya baik (Kasno et al, 1992). Iklim kering lebih cocok untuk 

tanaman kedelai dibandingkan dengan iklim lembab (Sudarni, 1994). 

 Tekstur tanahnya lempung berpasir dan liat, struktur gembur, pH nya 

diantara 5,5 - 7, untuk optimal 6,8. (Direktorat Jendral Tanaman Pangan, 2011). 

Kedelai yang ditanam pada tanah yang mengandung kapur dan tanah bekas 

ditanami padi akan lebih memuaskan hasilnya. Disini kedelai dapat tumbuh 

dengan mudah, karena struktur tanah masih baik dan tidak membutuhkan 

pemupukan awal (Aak, 1989). 

2.3 Tanaman Jagung ( Zea mays  L) 

 Tanaman jagung menurut Rukmana (1997) diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Division   : Spermatophyta 

Subdivisio  : Agiospermae 

Kelas   : Monocotyledoneae 

Sub kelas   : Commelinidae 

Ordo    : Poales 

Famili    : Poaceae  

Genus    : zea 

Spesies   : Zea mays L . 
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2.3.1 Morfologi Tanaman Jagung ( Zea mays L ) 

1.  Akar 

Akar jagung tergolong akar serabut yang dapat mencapai kedalaman 8 m 

meskipun sebagian besar berada pada kisaran 2 m. Pada tanaman yang sudah cukup 

dewasa muncul akar adventif dari buku-buku batang sebagian bawah yang membantu 

menyangga tegaknya tanaman. Jagung mempunyai akar serabut dengan tiga macam 

akar.yaitu akar seminal.akar adventif .dan akar kait atau penyangga. Akar seminal 

adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal 

akan melambat setelah plamula muncul ke permukaan tanah dan pertumbuhan akar 

seminal akan berhenti pada vase V3. Akar advebtif adalah akar yang semula 

berkembang dari buku di ujung mesokotil.kemudian set akar adventif berkembang 

dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku, semuanya di 

bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal, akar 

seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung, akar adventif berperan 

dalam pengambilan air dan hara. Bobot total akar jagung terdiri atas 52% akar 

adventif seminal dan 48 % akar nodal. Akar kait atau penyangga adalah akar adventif 

yang muncul pada dua atau tiga buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar 

penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. 

Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air. Perkembangan akar jagung 

(kedalaman dan penyebarannya ) bergantung pada varietas. Pengolahan tanah. Fisik 

dan kimis tanah, keadaan air tanah.dan pemupukan ( Nuning.dkk.2012 ). 

 Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-akar seminal, koronal, 

dan akar udara. Akar utama muncul dan berkembang ke dalam tanah saat benih 
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ditanam. Pertumbuhan akar melambat ketika batang mulai muncul keluar tanah dan 

kemudian berhenti ketika tanaman jagung telah memiliki tiga daun. Pertumbuhan akar 

kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan akar adventif yang berkembang pada ruas 

pertama tanaman jagung. Akar adventif yang tidak tumbuh dari radikula tersebut 

kemudian melebar dan menebal. Akar adventif kemudian berperan penting sebagai 

penegak tanaman dan penyerap unsur hara. Akar adventif juga ditemukan tumbuh pada 

bagian ruas ke 2 dan ke 3 batang, namun fungsi utamanya belum diketahui secara pasti 

( Belfield dan Brown .2008). 

2. Batang 

            Batang jagung tegak dan mudah terlihat sebagaimana sorgum dan tebu, 

namun tidak seperti padi dan gandum.terdapat muatan yang batangnya tidak 

tumbuh pesat sehingga tanaman berbentuk roset. Batang beruas-ruas, ruas 

terbungkus pelepah daun yang muncul dari buku. Batang jagung cukup kokoh 

namun tidak banyak mengandung lignin. (Nuning. Dkk. 2012) 

 Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk 

silindris.dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat 

tunas yang berkembang menjadi tongkol, dua tunas teratas berkembang menjadi 

tongkol yang produktif. Batang memiliki tiga komponen jaringan utama, yaitu 

kulit (eoidermis ). Jaringan pembuluh (bundles vaskuler ) dan pusat batang (pith). 

Teknik Produksi dan pengembangan lingkaran konsentris dengan kepadatan 

bundles yang tinggi.dan lingkaran menuju perikarp dekat epidermis. Kepadatan 

bundles berkurang begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi bundles vaskuler 

yang tinggi dibawah epidermis menyebabkan batang tahan rebah. Genotipe 
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jagung yang mempunyai batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan 

sklerenkim berdidnding tebal di bawah epidermis batang dan sekeliling bundles 

vaskuler (Paliwal 2000). 

Jagung berbentuk ruas, ruas-ruas berjajat secara vertikal pada batang jagung. 

Pada tanaman jagung yang sudah tua. Jarang antara ruas semakin berkurang. 

Batang tanaman jagung beruas-ruas dengan jumlah 10-40 ruas. Tanaman jagung 

umumnya tidak bercabang. Batang memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat daun 

dan sebagai tempat pertukaran unsur hara. Unsur hara dibawa oleh pembuluh 

bernama xilem dan floem, floem bergerak dua arah dari atas kebawah dan dari 

bawah keatas. Floem membawa sukrose menuju sekuruh bagian tanaman dengan 

bentuk cairan. ( Belfield dan Brown. 2008 ) 

3. Daun 

 Daun jagung adalah daun sempurna, bentuknya memanjang, merupakan 

bangun pita (ligulatus). ujung daun runcing (acatus), Tepi daun rata (integer), 

antara pelepah dan helai daun terdapat ligula. Tulang daun sejajar dengan ibu 

tulang daun. Permukaan daun ada yang licin dan ada yang berambut. Stomata 

pada daun jagung berbentuk halter, yang khas dimiliki familia Poaceae. Setiap 

stomata dikelilingi sel epidermis berbentuk kipas. Struktur ini berperan penting 

dalam respon tanaman menanggapi defisit air pada sel-sel daun (Nuning.dkk. 

2012 ) 

 Anatomi dari daun tanaman jagung adalah berkarakter sama dengan 

rerumputan yang hidup didaerah iklim sedang (mesophytic grass). Jaringan paling 

luar disebut epidrmis yang memilkki kutiikula sehingga bersifat kasar, bentuk 
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selnya adalah batang. Jaringan epidermis selalu berada di luar, silika kristal 

terdapat pada beberapa tipe daun yang bervarietas berbeda, silika kristal 

bersebelahan dengan jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pengikat. Pada 

tanaman monokotil seperti jagung, daun tidak memilki jaringan palisade. Setiap 

sistem vaskular, dikelilingi oleh jaringan parenkim yang keras namun tipis. Sistem 

vaskuler dikelingi bundle sheath, Jagunng adalah tipe tanaman C4. Tanaman C4 

memilki sel kloroplas yang besar dan tersebar secara kaku, kloroplas terletak 

didaerah mesofil daun yang terletak pada bagian tengah jaringan daun (Malti et al. 

2011). 

4. Bunga 

Jagung memilki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah (diklin) dalam 

satu tanaman (monoecious). Tiap kuntum bunga memilki struktur khas bunga dari 

Suku Poaceae. Yang disebut floret. Pada jagung. Dua floret dibatasi oleh sepasang 

glumae (tunggal.gulma). Bunga jantan tumbuh di bagian puncak tanaman.berupa 

karangan bunga (inflorescence). Serbuk sari berwarna kuning dan beraroma khas 

bunga betina tersusun dalam tongkol. Tongkol tumbuh dari buku, di antara batang 

dan pelepah daun ( Nuning.dkk.2012). 

Jagung disebut juga tanaman berumah satu (monoecious) karena bunga 

jantan dan betinanya  terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina.tongkol muncul 

dari axillary apices tajuk. Bunga jantan (tassel) berkembang dari titik tumbuh 

aplikal di ujung tanaman. Pada tahap awal. Kedua bunga memilki promordia 

bunga biseksual. Sealama proses perkembangan, promordia stamen pada axylarry 

bunga tidak berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula halnya 
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primordia ginaecium pada aplikal bunga tidak berkembang dan menjadi bunga 

jantan (Paliwal. 2000). 

Bunga jantan terletak dipucuk yang ditandai dengan adanya rambut atau 

tassel dan bunga betina terletak di ketiak daun dan akan mengeluarkan stil dan 

stigma. Bunga jagung tergolong bunga tidak lengkap karena struktur bunganya 

tidak mempunyai petal dan sepal dimana organ bunga jantan (staminate) dan 

organ bunga betina (pestilate) tidak terdapat dalam satu bunga disebut berumah 

satu (Sudjana. Rifin dan Sudjadi, 1991). 

5. Buah  

Tongkol tumbuh dari buku.di antara batang dan pelepah daun. Pada 

umumnya, satu tanaman hanya dapat menghasilkan satu tongkol produkstif 

meskipun memilki sejumlah bunga betina. Buah jagung siap panen beberapa 

varietas unggul dapat menghasilkan lebih dari satu tongkol produktif dan disebut 

sebagai varietas prolifik. Bunga jantan jagung cenderung siap untuk penyerbukan 

2-5 hari lebih dini dari pada bunga betinanya (protandri) (Nuning.dkk, 2012). 

Tanaman jagung mempunyai satu atau dua tongkol tergantung varietas. 

Tongkol jagung diselimuti oleh daun kelobot, tongkol jagung yang terletak pada 

bagian atas umumnya lebih dahulu terbentuk dan lebih besar dibanding yang 

terletak pada bagian bawah. Setiap tongkol terdiri atas 10-16 baris biji yang 

jumlahnya selalu genap, biji jagung disebut kariopsis, dinding ovari atau perikarp 

menyatu dengan kulit biji atau testa.membentuk dinding buah. Biji jagung terdiri 

atas tiga bagian utama, yaitu (a) pericarp berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi 

mencegah embrio dari organisme penggangu dan kehilangan air: (b) endosperm. 
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Sebagai cadangan makanan mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% 

pati dan 10% protein, mineral, minyak.dan lainnya; dan (c) mbrio (lembaga) 

sebagai miniatur tanaman yang teriri atas plamule, akar radikal, scutelum, dan 

koleoptil (Hardman and Gunsolus, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 5. Tanaman jagung 

2.3.2 Syarat Tumbuh 

1. Tanah 

 Tanah merupakan media tanam tanaman jagung, akar tanaman berpengang 

kuat pada tanah serta mendapatkan air dan unsur hara dari tanah. Perubahan tubuh 

tanaman secara kimia, Fisik dan biologi akan berpengaruhi fungsi dan kekuatan 

akar dalam menopang pertumbuhan serta produktifitas tanaman. Pemberian pupuk 

akan memberikan dan menambah kesuburan tanah sehingga pertumbuhan dan 

produktifitas tanaman jagung dapat dipeneuhi dengan seimbang (Purwono, 2005). 

 Jagung tidak memerlukan persyaratan tanah khusus.namun tanah yang 

gembur subur dan kaya humus akan berproduksi optimal, Ph tanah antara 5.6-7.5. 

Aerasi dan ketersediaan air baik, kemiringan tanah kurang dari 8 %. Daerah 
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dengan tingkat kemiringan lebih dari 8%. Sebaiknya dilakukan pembentukan teras 

dahulu, ketinggian antara 1000-1800 m dpl dengan ketinggian optimum antara 50-

600 m dpl. 

Jagung dikenal sebagai tanaman yang dapat tumbuh di lahan kering sawah 

dan pasang surut asalkan syarat tumbuh yang diperlukan terpenuhi, jenis tanah 

yang dapat ditanami jagung antara lain Andosol, Latosol, dan Grumosol. Tanah 

bertekstur lempung atau liat berdebu (Latosol) merupakan jenis tanah yang terbaik 

untuk pertumbuhan jagung. Tanaman jagung akan tumbuh dengan baik pada 

tanah yang subur gembur dan kaya humus. Pada tanah berpasir, tanaman jagung 

manis hibrida bisa tumbuh dengan baik dengan syarat kandungan unsur hara 

tersedia dan mencukupi, Pada tanah berat atau sangat berat misalnya tanah 

grumosol, jagung manis hibrida masih dapat tumbuh dengan baik dengan syarat 

tata air (drainase) dan tata udara (aerasi) diperhatikan. Adapun tanah yang paling 

baik untuk ditanami jagung hibrida adalah tanah lempung berpasir atau lempung 

(Warisno, 1998). 

2. Iklim 

Daerah yang dikehendaki oleh sebagian besar tanaman jagung yaitu daerah 

beriklim sedang hingga beriklim subtropik/tropis basah. Jagung dapat tumbuh di 

daerah yang terletak antara 500LU-400 LS. Pada lahan yang tidak beririgasi, 

pertumbuhan tanaman memerlukan curah hujan ideal sekitar 85-200 mm/bulan 

selama masa pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman jagung sangat membutuhkan 

sinar matahari yang penting dalam masa pertumbuhan. Suhu yang dikehendaki 
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tanaman jagung untuk pertumbuhan terbaiknya antara 27 º-32 ⁰C (Purwono dan 

Hartono, 2005). 

 Curah hujan ideal sekitar 85-200 mm/bulan dan harus merata, pada fase 

pembungaan dan pengisian biji perlu mendapatkan cukup air. Sebaiknya ditanam 

awal musim hujan atau menjelang musim kemarau karena membutuhkan sinar 

matahari tanaman yang ternaungi. Pertumbuhan akan terhambat dan memberikan 

hasil biji yang tidak optimal .Suhu optimum antara 23 º -30 ºC. 

 Tanaman akan tumbuh normal pada curah hujan yang berkisar 250-500 

mm pertahun. Curah hujan kurang atau lebih dari angka yang di atas akan 

menurunkan produksi. Air banyak dibutuhkan pada waktu perkecambahan dan 

setelah berbunga.Tanaman membutuhkan air lebih sedikit pada pertumbuhan 

vegetatif dibanding dengan pertumbuhan generatif.Setelah tongkol mulai 

kuning.air tidak diperlukan lagi. Idealnya tanaman jagung manis membutuhkan 

curah hujan 100-125 mm perbulan dengan distribusi merata ( Tobing.dkk. 1995). 

2.4 Alang-alang 

2.4.1 Deskrisi Alang-alang 

Alang-alang tumbuh berumpun, tunas batang (yang membawa bunga) 

tidak akan tumbuh memanjang hingga menjelang berbunga. Bagian pangkal tunas 

batang alang-alang terdiri atas beberapa ruas pendek, sedangkan tunas yang 

membawa bunga beruas panjang terdiri atas satu sampai tiga ruas, tumbuh 

vertikal dan terbungkus di dalam daun. Batang alang-alang yang membawa bunga 

memiliki tinggi 20 – 30 cm. Bagian batang alang-alang di atas tanah berwarna 

keunguan (Damaru, 2011). 
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Rimpang (rizoma) alang-alang tumbuh memanjang dan bercabang-cabang 

di dalam tanah pada kedalaman 0 - 20 cm, namun dapat juga ditemukan hingga 

kedalaman 40 cm. Rimpang alang-alang berwarna keputihan dengan panjang 

mencapai 1 meter atau lebih dan beruas-ruas (Damaru, 2011). 

Helai daun alang-alang tumbuh tegak berbentuk garis-garis (lanset) yang 

menyempit ke bagian pangkal. Daun alang-alang memiliki panjang 12 - 80 cm 

dan lebar 5 - 18 mm. Tulang daun alang-alang berbentuk lebar dan berwarna agak 

pucat. Tepi daun alang-alang bergerigi halus dan terasa kasar bila diraba. 

Pembungaan alang-alang berbentuk malai dengan bulir bunga yang tersusun rapat, 

berbentuk ellips meruncing, sangat ringan dan mempunyai rambutrambut halus 

sehingga mudah terbawa angin. Bunga alang-alang memiliki benang sari 

berwarna kekuningan dan putik tunggal berwarna keunguan (Damaru, 2011). 

Klasifikasi dari Alang-alang (Imperata cylindrica L.) menurut Moenandir 

(1988), adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

 Kelas  : Moncotyledonae 

 Bangsa : Poales 

 Suku  : Gramineae 

 Marga  : Imperata 

 Spesies : Imperata cylindrica L. 

2.4.2 Tempat Tumbuh 

Alang-alang (Imperata cylindrica) merupakan gulma berdaun sempit yang 

tumbuh tegak dan berumpun. Alang-alang merupakan jenis tumbuhan pionir yang 
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banyak tumbuh pada lahan yang habis terbakar, sangat toleran terhadap faktor 

lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan dan unsur hara yang miskin, namun 

tidak toleran terhadap genangan dan naungan. Alang-alang dapat tumbuh pada 

daerah tropik dan subtropik hingga ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut 

(Damaru, 2011) 

2.4.3 Morfologi Alang-alang 

Alang-alang (Imperata cylindrical L.) merupakan tumbuhan dari family 

Gramineae. Tumbuhan ini mempunyai daya adaptasi yang tinggi, sehingga mudah 

tumbuh di mana-mana dan sering menjadi gulma yang merugikan para petani. 

Gulma alang-alang dapat bereproduksi secara vegetatif dan generatif atau tumbuh 

pada jenis tanah yang beragam (Moenandir, 1988). 

Alang-alang adalah gulma perennial, dengan sistem  rhizoid yang meluas 

serta tinggi batang mencapai 60 - 100 cm. Daunnya agak tegak, pelepah daun 

lembut, tulang daun utama keputihan, daun atas lebih pendek dari pada daun 

sebelah bawah, rhizoma bersifat regeneratif yang kuat dapat berpenetrasi 15 - 40 

cm, sedang akar dapat vertical ke dalam sekitar 60 - 150 cm.  Rhizoma 

berwarna putih, sukulen terasa manis, beruas pendek dengan cabang lateral 

membentuk jarring-jaring yang kompak dalam  tanah. Gulma ini tersebar luas dan 

dapat tumbuh pada tanah terbuka yang belum maupun yang sudah olah 

(Moenandir, 1988). Tumbuhan alang-alang dapat ditunjukkan pada Gambar 1. 
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Gambar 6. Alang-alang (Imperata cylindrica L.)   

 

2.4.4 Produksi Alelopati Pada Alang-alang 

Menurut Zahroh (2002), bahwa banyak tanaman yang mengeluarkan 

beberapa senyawa alelopati, tergantung pada lingkungan dimana tanaman 

tersebut tumbuh. Semua tumbuhan baik besar maupun kecil, saling bersaing untuk 

mendapatkan cahaya matahari, mineral, atau ruang. Pengaruh alelopati dapat 

menyebabkan pertumbuhan suatu tanaman terhambat, alelopati merupakan salah 

satu faktor dalam suksesi tumbuhan. 

Menurut Sastroutomo (1990), alang-alang (Imperata cylindrica L.) yang 

masih hidup mengeluarkan senyawa alelopati lewat organ dibawah tanah, jika 

sudah mati baik organ yang berada di atas tanah maupun yang di bawah 

tanah sama-sama dapat melepaskan senyawa alelopati. Alang-alang (Imperata 

cylindrica L.) menyaingi tanaman lain dengan mengeluarkan senyawa beracun 

dari akarnya dan dari pembusukan bagian vegetatifnya. Senyawa yang 

dikeluarkan dari bagian tersebut adalah golongan fenol. Dengan senyawa 

tersebut alang-alang mempunyai kemampuan bersaing yang hebat sehingga 

pertumbuhan tanaman pokok lebih terhambat, dan hasilnya semakin menurun. 
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Metabolit yang telah ditemukan pada rimpang alang-alang terdiri dari 

saponin, tannin, arundoin, femenol, isoarborinol, silindrin, simiarenol, skopolin, 

kampesterol, stigmasterol, β-sitisterol, skopoletin, katekol, asam klorogenat, asam 

oksalat, asam d-malat, phidroksibenzaladehida, asam sitrat, potassium (0,75% 

dari berat kering), sejumlah besar kalsium dan 5- hidroksitriptamin. Sedangkan 

pada daunya mengandung polifenol (Wijaya, 2001). 

2.5 Tumbuhan Bandotan (Ageratum conyzoides L.) 

Menurut Moenandir (1988) klasifikasi bandotan (Ageratum conyzoides L.) 

adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Asterales 

Suku  : Asteraceae 

Marga  : Ageratum 

Spesies : Ageratum conyzoides L. 

2.5.1. Morfologi Bandotan 

Tanaman ini berbatang tegak mencapai ketinggian saat berbunga 60 - 120 

cm, batang tegak, bulat bercabang berbulu pada bagian buku-bukunya. Daunya 

bertangkai cukup panjang, bentuk bulat, tepi bergerigi dan berbulu. Tata letak 

daun berhadapan. Bunga mengelompok berbentuk cawan, aetiap bulir terdiri 

dari  60 - 75 bunga. Warna biru muda, putih dan violet. Buah bewarna putih (2 - 

3.5 mm), keras membentuk segi lima (Ni’amah, 2005). Di Indonesia, bandotan 

merupakan tumbuhan liar dan lebih dikenal sebagai tumbuhan pengganggu 
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(gulma) di kebun dan di ladang. Tumbuhan ini, dapat ditemukan juga di 

pekarangan rumah, tepi jalan, tanggul, dan sekitar saluran air pada ketinggian 1 - 

2.100 m di atas permukaan laut. Tumbuhan bandotan dapat ditunjukkan pada 

gambar 5. berikut ini, 

 

 

 

 

Gambar 7. Babadotan (Ageratum conyzoides L.) 

 

2.5.2. Produksi Alelopati Pada Bandotan 

Tanaman babadotan sering kali populasinya lebih dominan dibandingkan 

tanaman liar lainya dalam suatu lahan. Tumbuhan ini diduga kuat mempunyai 

alelopati, suatu keadaan dimana tanaman mengeluarkan eksudat kimia yang dapat 

menekan pertumbuhan tanaman lainya. Kemampuan daun babadotan ini dapat 

menghasilkan alelopati diidentifikasikan karena adanya 3 Phenolic acid yaitu seperti 

Gallic acid, coumalic acid dan protocatechuic acid, yang dapat menghambat 

pertumbuhan beberapa gulma pada tanaman. Herba bandotan  juga mengandung 

asam amino, organacid, pectic substance, minyak asiri kumarin,  friedelin, siatosterol, 

stigmasterol, tannin sulfur dan potassium klorida, pada bagian akar tumbuhan 

babadotan mengandung minyak asiri, alkholoid dan kumarin (Sukamto, 2007). 

Babadotan diketahui mempunyai senyawa alelopati yang bisa menghambat 

pertumbuhan tanaman lain tetapi tumbuhan ini juga dalam bidang pertanian dapat 
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meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah yang sangat diperlukan bagi 

pertumbuhan tanaman sehingga bisa dijadikan pupuk (Aini, 2008). 

2.6.Tumbuhan Teki (Cyperus rotundus L.) 

Menurut Moenandir (1988) klasifikasi dari rumput teki adalah sebagai 

berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermeae 

Kelas  : Monokotiledon 

Ordo  : Cyperales 

Famili  : Cypetaneae 

Genus  : Cyperus 

Spesies : Cyperus rotundus L. 

 

2.6.1. Morfologi Teki 

Menurut Moenandir (1988), Cyperus rotundus merupakan jenis tumbuhan 

rerumputan, batangnya lunak dan berdaun lanset, bentuk batang tumpul atau 

segitiga, dan bunga rumput teki mempunyai benang sari tiga helai, kepala 

sari kuning cerah sedangkan tangkai putiknya bercabang tiga bewarna coklat. 

Ciri-ciri morfologi rumput teki bisa dilihat pada gambar 6. dan gambar 7. 

menurut Presetyo (2007) ciri  morfologi rumput teki adalah sebagai berikut: 

1. Akar: pada rimpangnya yang sudah tua terdapat banyak tunas yang 

menjadi umbi bewarna coklat atau hitam. Rasanya sepat kepahit-pahitan 

dan baunya wangi. Umbi-umbi ini biasanya mengumpul berupa rumpun. 

2. Batang rumput teki ini memiliki ketinggian mencapai 10 - 75   cm. 
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3. Daun: berbentuk pita, bewarna mengkilat dan terdiri dari 4 - 10 helai, 

terdapat pada pangkal batang membentuk roset akar, dengan pelepah daun 

tertutup  tanah. 

4. Bunga: berwarna hijau kecoklatan, terletak di ujung tangkai dengan tiga 

tunas kepala benang sari bewarna kuning jernih, membentuk bunga-

bunga berbulir,  mengelompok menjadi satu berupa payung. 

5. Buahnya berbentuk kerucut besar pada pangkalnya dengan panjang 1,5 - 

4,5 cm dengan diameter 5 – 10  mm. 

6. Biji:  bijinya berbentuk kecil bulat, dan memiliki sayap seperti bulu yang 

digunakan untuk proses penyerbukan. 

 

 

Gambar 8. Penampang bunga dan 

daun rumput teki 

Gambar 9. Penampang bagian utung 

rumput teki  

 

Tumbuhan teki dapat ditunjukkan pada gambar 8. dan gambar 9. di atas. 

Rumput teki tumbuh liar di tempat terbuka atau sedikit terlindung dari sinar 

matahari seperti di tanah kosong, tegalan, lapangan rumput, pinggir jalan atau di 

lahan pertanian. Tumbuhan ini terdapat pada ketinggian 2 - 3000 meter di atas 

permukaan laut dan sebagai gulma yang susah diberantas (Wijaya, 2006). 
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2.6.2. Produksi Alelopati Pada Teki 

Rumput teki yang masih hidup dan yang sudah mati dapat mengeluarkan 

senyawa alelopati lewat organ yang berada di atas tanah maupun yang di bawah 

tanah. Rumput teki mengganggu tanaman lain dengan cara mengeluarkan 

senyawa beracun dari umbi akarnya dan dari pembusukan bagian vegetatif 

(Sastroutomo, 1990). 

Alelokimia pada rumput teki menurut Rahayu (2003) dibentuk di 

berbagai organ, di akar, batang, daun, bunga dan atau biji. Alelokimia pada 

rumput teki (Cyperus rotundus L.) dilepaskan ke lingkungan dan mencapai 

organisme sasaran melalui eksudasi akar. 

Umbi teki (Cyperus rotundus L.) mengandung cyperene, flavonoid, 

sitosterol dan ascorbic acid yang mampu memacu proses penyembuhan luka dan 

sudah dipakai pada pengobatan tradisional (Nuryana, 2007). 

Akar teki mengandung alkaloid, glikosida jantung, flavonoid dan minyak 

sebanyak 0,3 - 1% yang isinya bervariasi, tergantung daerah asal tumbuhnya. 

Akar yang berasal dari jepang berisi cyperol, cyperene I dan II, alfa-cyperone, 

cyperotundone dan cyperolone, sedangkan yang berasal dari daerah China berisi 

patchoulenone dan cyperence (Swari, 2007). 

2.7.Tumbuhan Krokot (Portulaca oleracea L.) 

Menurut Moenandir (1988) klasifikasi krokot adalah sebagai berikut: 

Divisi: Magnoliophyta 

Kelas  : Caryophyllidae 

Bangsa  : Caryophyllales 
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Suku  : Portulacaceae 

Marga  : Portulaca 

Spesies : Portulaca oleracea L. 

2.7.1. Morfologi Tumbuhan Krokot (Portulaca oleracea L.) 

Krokot merupakan gulma semusim yang membentuk biji untuk dapat 

perbanyakannya dan dari bagian batang bila tumbuh pada tanah yang lembab. 

Batang berdaging, terbentang dan bewarna kemerahan, bentuk bulat,  panjang + 

10 - 50 cm dan ruas tua tidak berambut. Daun sebagian tersebar, berhadapan, 

bertangkai pendek, ujung daun melekuk ke dalam, bulat atau tumpul (0.2 - 4 

cm). buah berbentuk kotak dan berbiji banyak (4 - 8 mm), biji (0,5 mm) 

berbentuk oval warna hitam mengkilat, permukaannya tertutup kulit yang 

agak    berkerut (Moenandir, 1988). 

Gulma ini pada awal pertumbuhannya tumbuh lambat dan menjadi cepat 

setelah 15 hari dan pada akhir minggu ke-4 terbentuk 10 daun. Bunga 

terbentuk sepanjang musin di daerah tropis dibawah kondisi ternaung akan 

tumbuh membentang dan tegak, serta membentuk bunga. Suhu optimal yang 

dibutuhkan antara 15 – 35 0C dimana bunga dan biji dihasilkan dengan baik sekali 

jika berada dibawah intensitas cahaya tinggi krokot dapat layu (Moenandir, 

1988). Tumbuhan Krokot dapat ditunjukkan pada gambar 8. sebagai berikut, 

 

Gambar 10. Krokot (Portulaca oleracea L.) 
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2.7.2. Produksi Alelopati Pada Krokot 

Menurut Moenandir (1988) daun tumbuhan Krokot merupakan tempat 

tersebar bagi substansi beracun yang dapat menganggu tumbuhan tetangganya. 

Substansi itu pada umumnya tercuci oleh air hujan yang terbawa ke bawah. Jenis 

suptansi beracun itu, meliputi gugusan asam organic, gula, asam amino, pektat, 

asam gibberelat, terpenoid, alkaloid, dan  fenolat. 

Dari beberapa penelitian diketahui bahwa tumbuhan ini mengandung 

lysine, omega 3, fenol, saponin, alkholoid, betasitosterol, tannin, Ca-oksalat, 

linolenic acid, digalactosyl diacyl glycerol. Dengan kandungan tersebut maka 

krokot berfungsi sebagai antitoksik, anti radang, penghilang nyeri dan anti 

fungal. Krokot merupakan gulma yang diketahui mempunyai aktivitas alelopati 

di dalam ekosistem pertanian (Sastroutomo, 1990). Penelitian dari Ni’amah 

(2005) menyebutkan bahwa ekstrak dari daun krokot mempunyai pengaruh  

alelopati kedua setelah alang-alang karena secara morfologi krokot berdaging dan 

banyak mengandung air sehingga zat-zat kimia yang terbentuk tidak sepekat   

alang-alang. 

2.8. Tumbuhan Bayam Duri (Amarathus spinosus L.) 

Menurut Barus (2003) klasifikasi bayam duri adalah sebagai berikut: 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Caryophyllidae 

Bangsa  : Caryophyllales 

Suku : Amaranthaceae 
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Marga : Amarathus 

Spesies : Amarathus spinosus L. 

2.8.1. Morfologi Bayam duri 

Menurut Barus (2003) Bayam duri merupakan gulma semusim, adapun 

siklus hidup gulma semusim mulai dari berkecambah, berproduksi, sampai 

akhirnya mati berlangsung selama satu tahun. Gulma ini juga merupakan 

golongan gulma berdaun lebar. Bayam duri tanaman ini termasuk familia 

amaranthaceae tumbuhan ini banyak tumbuh liar di kebun-kebun, tepi jalan, 

tanah kosong dari dataran rendah sampai dengan ketinggian 1.400 meter di atas 

permukaan laut. tumbuhan ini dapat dikembangbiakkan melalui bijinya yang 

bulat, kecil dan hitam. 

Ciri-ciri morfologi dari bayam duri adalah sebagai berikut: 

1. Daun spesies ini termasuk daun tunggal. Berwarna kehijauan, bentuk 

bundar telur memanjang (ovalis). Panjang daun 1,5 cm -  6,0 cm. 

Lebar daun 0,5 -  3,2 cm. Panjang tangkai daun 0,5 - 9,0 cm dapat 

dilihat pada gambar 9. 

2. Batang tanaman bayam duri ini kecil berbentuk bulat, lunak dan 

berair. Batang tumbuh tegak hingga bisa mencapai tinggi satu meter dan    

percabangannya monopodial. Batangnya berwarna merah kecoklatan  

(gambar 9.) yang menjadi ciri khas pada tanaman ini adalah adanya duri 

yang terdapat pada pangkal batang tanaman ini. 

3. Merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau, setiap 

bunga memiliki lima mahkota, panjangnya 1,5 - 2,5 mm. Kumpulan 
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bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya sedangkan bunga betina 

berbentuk bulat yang terdapat pada ketiak batang. Bunga ini termasuk 

bunga  inflorencia. 

4. Akar tanaman bayam duri sama seperti akar tanaman bayam lain pada   

umunya, yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. 

5. Buah berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Bayam duri (Amarathus spinosus L.) 

 

2.8.2. Produksi Alelopati Pada Bayam duri 

 Banyak tanaman yang dapat mengeluarkan beberapa senyawa alelopati 

tergantung pada lingkungan dimana tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. 

Semua tumbuhan baik besar maupun kecil, saling bersaing untuk mendapatkan 

cahaya matahari, mineral, atau ruang. Pengaruh alelopati dapat menyebabkan 

pertumbuhan yang terhambat, alelopati merupakan salah satu faktor dalam suksesi 

tumbuhan (Zahroh, 2002). 

Menurut Rukmana (1999), tumbuhan bayam duri merupakan tumbuhan 

pengganggu yang banyak ditemukan pada areal pertanaman jagung. selain 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut, juga ditentukan oleh 

sifat dan cara hidup tanaman budidaya. Perbedaan komposisi tinggi tanaman, 

berbentuk tajuk, ukuran dan kerimbunan daun, serta penerapan jarak tanam, 
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menentukan jenis gulma yang mampu dapat bertahan hidup pada suatu habitat. 

Terdapat suatu urutan spesies gulma yang karena residu maupun 

ekstraknya dapat menimbulkan suatu peristiwa alelopati. Adapun bayam duri 

merupakan jenis golongan gulma yang termasuk di dalamnya yang diduga 

mempunyai residu yang sangat menghambat pertumbuhan jagung. Sebaliknya 

dengan sendirinya ada juga tanaman yang dapat mengeluarkan alelopati yang 

dapat menekan pertumbuhan gulma (Moenandir, 1988). Kandungan yang terdapat 

pada daun bayam duri yaitu Amaratin, rutin, spinastorol, hentrikontanol, 

vitamin, tanin, kalium nitrat, kalsium oksalat, garam fosfat, zat besi, serta 

vitamin. 

2.9. Zat Alelopati 

Amensalisme disebut sebagai suatu interaksi yang bersifat negatif, dimana 

salah satu anggotanya terhambat oleh adanya zat allelopathy yang dilepaskan 

dan yang lain tidak terpengaruh. Alelopati merupakan bentuk interaksi antara 

makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya melalui senyawa kimia 

(Sastroutomo, 1990). 

Allelopathy diartikan sebagai pengaruh yang merugikan atau menghambat 

secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tumbuhan terhadap tumbuhan 

lain melalui produksi senyawa kimia yang dilepaskan dan dibebaskan ke 

lingkungan hidup tumbuhan tersebut (Indriyanto, 2008). 

Alelopat kebanyakan berada pada jaringan tanaman, seperti daun, batang, 

akar, rizhoma, bunga buah maupun biji yang dikeluarkan dengan cara, seperti 

penguapan, eksudasi dari akar, pencucian dan pelapukan residu tanaman. 
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Akar dari tumbuhan dapat mengeluarkan eksudat. Namun eksudat dari akar 

kurang potensial dibanding dari daun. Batang juga mengeluarkan alelopat 

meskipun tidak sebanyak daun. Daun merupakan tempat terbesar bagi substansi 

beracun yang dapat mengganggu tumbuhan disekitarnya. Substansi tersebut pada 

umumnya tercuci oleh air hujan atau embun yang terbawa ke bawah (Bima, 

2010). 

Jenis substansi beracun tersebut meliputi gugusan asam organik, gula, 

asam amino, pektat, asam giberelat, terpenoid, alkaloid, dan fenolat. Buah juga 

sebagai penghasil substansi beracun penghambat pertumbuhan. Buah yang terlalu 

masak dan jatuh ke tanah kemudian terjadi pembusukan akan dapat mengeluarkan 

substansi beracun dan dapat menghambat pertumbuhan di sekitar tempat tersebut. 

Dalam bunga juga terdapat sejumlah substansi yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan penurunan hasil tanaman. Bahkan dalam biji pun dikenal 

sejumlah substansi penghambat pada perkecambahan biji dan mikroorganisme 

(Bima, 2010). 

Jenis bahan kimia yang terkandung dalam alelopati berasal dari golongan 

fenolat, terpenoid, dan alkaloid. Bahan kimia tersebut merugikan tanaman lain 

karena bersifat racun sehingga menghambat petumbuhan tumbuhan lain. 

Hambatan pertumbuhan akibat adanya senyawa alelopati, misalnya hambatan 

pada pembelahan sel, pengambilan mineral, respirasi, penutupan stomata, sintesis 

protein, dan lain-lain (Bima, 2010). 

Pembentukan senyawa alelopat dalam tumbuhan dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan, misalnya cahaya ultraviolet yang dapat meningkatkan produksi 
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alelopat. Demikian pula jika terjadi defisiensi nutrisi mineral dan air, maka 

asam klorogenik dari sebagian besar tumbuhan akan meningkat. Selain itu 

cuaca panas dan dingin juga dapat mempengaruhi pembentukan alelopat 

(Bima, 2010). 

Beberapa jenis tanaman yang diduga mempunyai efek alelopati adalah 

Pinus merkusii, Imperata cylindrica, Musa spp., Acacia mangium, Azadirachta 

indica, Mangifera indica, Agathis spp., Cassia siamea, dan Enterolobium 

cyclocarpum (Soekisman, 1994). 

2.10. Pengaruh alelopati terhadap tanaman 

Alelopati merupakan pengaruh yang merugikan tumbuhan disebabkan senyawa-

senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan dan dapat menghambat pertumbuhan 

tumbuhan lain yang tumbuh bersaing dengan tumbuhan tersebut. Senyawa-senyawa kimia 

alelopat dapat memengaruhi tumbuhan yang lain melalui penyerapan unsur hara, 

penghambatan pembelahan sel, pertumbuhan, proses fotosintesis, proses respirasi, sintesis 

protein, dan proses-proses metabolisme yang lain. Pengaruh alelopati terhadap 

pertumbuhan tanaman diuraikan sebagai berikut (Djafaruddin, 2004). 

1. Senyawa alelopati dapat menghambat penyerapan hara yaitu dengan 

menurunkan kecepatan penyerapan ion-ion oleh tumbuhan. 

2. Beberapa alelopat menghambat pembelahan sel-sel akar tumbuhan. 

3. Beberapa alelopat dapat menghambat pertumbuhan yaitu dengan cara 

mempengaruhi pembesaran sel tumbuhan. 

4. Beberapa senyawa alelopati memberikan pengaruh menghambat respirasi 

akar. 
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5. Senyawa alelopati memberikan pengaruh menghambat sintesis protein. 

6. Beberapa senyawa alelopati dapat menurunkan daya permeabilitas 

membran pada sel tumbuhan. 

7. Senyawa alelopati dapat menghambat aktivitas enzim. 

Senyawa alelokemis memberikan efek yang bersifat mencegah jenis 

tanaman yang akan bertunas dan tanaman yang baru tumbuh. Contoh senyawa 

alelokemis yang dihasilkan oleh Acacia ariculiformis misalnya seperti, senyawa 

yang mengandung samak, lilin, flavonoid, dan asam fenolik. Asam fenolik 

menunjukkan efek beracun pada proses bertunasnya suatu tanaman dan 

pertumbuhan tanaman. Senyawa alelopati akasia (Acacia auricuriformis) dapat 

menghambat perkecambahan biji jagung dan kacang tanah. Pemberian toksisitas 

berupa zat alelopati dari akasia adalah 80% untuk biji jagung dan 60% untuk biji 

kacang tanah, menghasilkan persentase perkecambahan biji jagung sebesar 20 % 

dan perkecambahan biji kacang tanah sebesar 30%. Sedangkan persentase 

perkecambahan pada biji yang tidak diberikan perlakuan zat alelopati masing- 

masing adalah 90% untuk biji jagung dan 92% untuk biji kacang tanah (Ewusie, 

1990). 

Alelokemis merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan 

alelopati. Senyawa tersebut merupakan senyawa beracun yang biasanya berupa 

fenol, flavonoid dan terpeten. Pemberian senyawa alelopati dapat menghambat 

pertumbuhan perkecambahan (pada perlakuan daun). Hal ini akan berpengaruh 

terhadap penyerapan dan konsentrasi ion dan air yang kemudian memengaruhi 

pembukaan stomata dan proses fotosintesis (Gardner, 1991). 


