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2.1 Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

Menurut Yulita dan Risda (2006), sorgum merupakan tanaman serealia yang dapat 

tumbuh pada berbagai keadaan lingkungan sehingga potensial dikembangkan 

khususnya pada lahan marginal beriklim kering di Indonesia. Keunggulan sorgum 

terletak pada daya adaptasinya yang luas, toleran terhadap kekeringan, 

produktivitas tinggi, dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit dibandingkan 

dengan tanaman pangan lainnya. Selain budi daya yang mudah, sorgum 

mempunyai manfaat yang luas, antara lain untuk pakan, pangan, dan bahan 

industri.   

Berdasarkan De Wet (1970), klasifikasi taksonomi tanaman sorgum adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Class   : Monocotyledoneae 

Ordo   : Poales 

Family  : Poaceae 

Sub family  : Panicoideae 

Genus   : Sorghum 

Species  : Sorghum bicolor (L.) Moench 

 

Di negara-negara berkembang, sorgum dibudidayakan terutama sebagai bahan 

pangan dan minuman beralkohol atau bahan upacara adat.  Minuman beralkohol 
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yang dibuat dari biji sorgum dapat berupa bir berasal dari biji yang difermentasi 

setelah dikecambahkan. Di negara-negara maju, batang atau biji sorgum 

digunakan sebagai pakan, media jamur merang. Khusus sorgum manis, batangnya 

digunakan sebagai bahan untuk gula dan kertas (Yulita dan Risda 2006, Sundra 

dan Marimuthu 2012). 

2.1.1 Morfologi Tanaman Sorgum 

2.1.1.1 Perakaran 

Tanaman sorgum merupakan tanaman biji berkeping satu, tidak membentuk akar 

tunggang, perakaran hanya terdiri atas akar lateral.  Sistem perakaran sorgum 

terdiri atas akar-akar seminal (akar-akar primer) pada dasar buku pertama pangkal 

batang, akar skunder dan akar tunjang yang terdiri atas akar koronal (akar pada 

pangkal batang yang tumbuh ke arah atas) dan akar udara (akar yang tumbuh di 

permukaan tanah).  Tanaman sorgum membentuk perakaran sekunder dua kali 

lebih banyak dari jagung. Ruang tempat tumbuh akar lateral mencapai kedalaman 

1,3 – 1,8 m, dengan panjang mencapai 10,8 m.  Sebagai tanaman yang termasuk 

kelas monokotiledone, sorgum mempunyai sistem perakaran serabut.  

2.1.1.2 Batang 

Batang tanaman sorgum merupakan rangkaian berseri dari ruas (internodes) dan 

buku (nodes), tidak memiliki kambium.  Pada bagian tengah batang terdapat 

seludang pembuluh yang diselubungi oleh lapisan keras (sel-sel parenchym).  

Tipe batang bervariasi dari solid dan kering hingga sukulen dan manis. Jenis 
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sorgum manis memiliki kandungan gula yang tinggi pada batang gabusnya, 

sehingga berpotensi dijadikan sebagai bahan baku gula sebagaimana halnya tebu. 

Bentuk batang tanaman sorgum silinder dengan diameter pada bagian pangkal 

berkisar antara 0,5 – 5,0 cm. Tinggi batang bervariasi, berkisar antara 0,5 – 4,0 m, 

bergantung pada varietas. 

2.1.1.3 Tunas 

Pada beberapa varietas sorgum, batangnya dapat menghasilkan tunas baru 

membentuk percabangan atau anakan dan dapat tumbuh menjadi individu baru 

selain batang utama. Ruas batang sorgum bersifat gemmiferous, setiap ruas 

terdapat satu mata tunas yang bisa tumbuh sebagai anakan atau cabang. Tunas 

yang tumbuh pada ruas yang terdapat di permukaan tanah akan tumbuh sebagai 

anakan, sedangkan tunas yang tumbuh pada batang bagian atas menjadi cabang. 

2.1.1.4 Daun 

Daun merupakan organ penting bagi tanaman, karena fotosintat sebagai bahan 

pembentuk biomasa tanaman dihasilkan dari proses fotosintesis yang terjadi di 

daun.  Sorgum mempunyai daun berbentuk pita, dengan struktur terdiri atas helai 

daun dan tangkai daun.  Posisi daun terdistribusi secara berlawanan sepanjang 

batang dengan pangkal daun menempel pada ruas batang.  Panjang daun sorgum 

rata-rata 1 m dengan penyimpangan 10 – 15 cm dan lebar 5 – 13 cm.  Jumlah 

daun bervariasi antara 7 – 40 helai, bergantung pada varietas.  

 

 



 

   14 

 

2.1.1.5 Bunga 

Rangkaian bunga sorgum berada pada malai di bagian ujung tanaman. Sorgum 

merupakan tanaman hari pendek, pembungaan dipicu oleh periode penyinaran 

pendek dan suhu tinggi.  Bunga sorgum merupakan bunga tipe panicle/malai 

(susunan bunga di tangkai).  Bunga sorgum secara utuh terdiri atas tangkai malai 

(peduncle), malai (panicle), rangkaian bunga (raceme), dan bunga (spikelet) 

(Sumarno et al, 2013). 

2.1.1.6 Biji 

Biji sorgum yang merupakan bagian dari tanaman memiliki ciri – ciri fisik 

berbentuk bulat (flattened spherical) dengan berat 25 – 55 mg.  Biji sorgum 

berbentuk butiran dengan ukuran 4,0 x 2,5 x 3,5 mm.  Berdasarkan bentuk dan 

ukurannya, sorgum dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu biji berukuran kecil (8 

– 10 mg), sedang (12 – 24 mg), dan besar (25-35 mg).  Biji sorgum tertutup 

sekam dengan warna coklat muda, krem atau putih, bergantung pada varietas.  

Biji sorgum terdiri atas tiga bagian utama, yaitu lapisan luar (coat), embrio 

(germ), dan endosperm. 

2.1.2 Fase Pertumbuhan Tanaman Sorgum 

Tanaman sorgum memiliki beberapa fase pertumbuhan didalam siklus hidupnya 

dengan interval waktu yang berbeda antara satu fase dengan fase yang lainnya. 

Fase pertumbuhan tanaman sorgum dibagi menjadi tiga bagian yaitu fase 
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pertumbuhan vegetatif, fase pertumbuhan generatif, dan fase pembentukan biji 

dan masak fisologis. 

2.1.2.1 Fase Pertumbuhan Vegetatif 

Pada fase vegetatif bagian tanaman yang aktif berkembang adalah bagian-bagian 

vegetatif seperti daun dan tunas/anakan. Fase ini sangat penting bagi tanaman 

karena pada fase ini seluruh daun terbentuk sempurna berfungsi memproduksi 

fotosintat untuk pertumbuhan dan pembentukan biji. 

1. Tahap 0, saat kecambah muncul di atas permukaan tanah 

Tahap ini disebut tahap 0 karena umur tanaman adalah 0 hari setelah berkecambah 

(HSB). Pada kondisi yang optimum, tahap ini terjadi antara 3 – 10 hari setelah 

tanam (HST).  Munculnya kecambah dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, 

kedalaman posisi benih, dan vigor benih.  Pada suhu tanah 20
o
C atau lebih, tunas 

pucuk (coleoptile) muncul di atas tanah setelah 3 – 4 HST, dan akan lebih lama 

jika suhu semakin rendah.  Sedangkan akar skunder akan mulai berkembang 3 –7 

HSB.  Selama tahap ini, pertumbuhan bergantung pada nutrisi dan cadangan 

makanan dari benih. 

2. Tahap 1, saat pelepah daun ke-3 terlihat 

Daun dihitung setelah pelepah daun mulai terlihat atau tidak lagi tertutup oleh 

pelepah daun sebelumnya, namun titik tumbuh masih berada di tanah.  Laju 

pertumbuhan relatif lambat.  Tahap ini berlangsung pada umur sekitar 10 HSB. 
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Kecepatan pertumbuhan pada tahap ini bergantung pada suhu yang hangat. 

Penyiangan yang baik membantu tanaman untuk tumbuh secara optimal sehingga 

mampu memberikan hasil yang optimal.  Namun penyiangan harus hati-hati 

supaya tidak merusak titik tumbuh, karena kemampuan sorgum untuk tumbuh 

kembali tidak sebaik tanaman. 

3. Tahap 2, saat daun ke-5 terlihat 

Pada tahap ini tanaman memasuki umur sekitar 20 HSB dan memasuki fase 

pertumbuhan cepat. Daun dan sistem perakaran berkembang dengan cepat.  

Pertumbuhan yang cepat memerlukan penyiangan, pupuk, pengairan, dan 

pengendalian hama dan penyakit yang optimal.  Laju akumulasi bahan kering 

akan konstan hingga saat memasuki masak fisiologis bila kondisi pertumbuhan 

baik.  Titik tumbuh masih berada di bawah permukaan tanah. Pada fase ini, batang 

belum memanjang, yang terlihat di permukaan tanah adalah lapisan pelepah daun, 

namun vigor tanaman lebih tinggi dibanding pada tahap 1. 

4. Tahap 3, tahap deferensiasi titik tumbuh 

Deferensiasi titik tumbuh berlangsung pada saat tanaman berumur sekitar 30 

HSB.  Pada fase ini titik tumbuh mulai membentuk primordial bunga. Setidaknya 

sepertiga jumlah daun sudah benar-benar berkembang, dan total jumlah daun 

optimal sudah terdeferensiasi. Batang tumbuh dengan cepat mengikuti 

pertumbuhan titik tumbuh.  Penyerapan unsur hara secepat pertumbuhan tanaman, 

sehingga kebutuhan hara dan air juga cukup tinggi, penambahan pupuk sangat 

membantu tanaman untuk tumbuh optimal.  Waktu yang diperlukan dari 
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penanaman hingga deferensiasi titik tumbuh umumnya menghabiskan sepertiga 

dari umur tanaman. 

2.1.2.2 Fase Pertumbuhan Generatif 

Fase generatif umumnya berlangsung pada saat tanaman berumur 30 – 60 HST. 

Pada fase ini terbentuk struktur malai (panicle) dan jumlah biji yang bisa 

terbentuk dalam satu malai.  Fase ini sangat penting bagi produksi biji karena 

jumlah biji yang akan diproduksi maksimum 70% dari total bakal biji yang 

tumbuh periode ini. 

1. Tahap 4, saat munculnya daun bendera 

Daun bendera muncul pada saat tanaman berumur sekitar 40 HSB yang ditandai 

oleh terlihatnya daun bendera yang masih menggulung. Setelah diferensiasi titik 

tumbuh, perpanjangan batang dan daun terjadi secara cepat bersamaan sampai 

daun bendera (daun akhir). Pada tahap ini semua daun sudah terbuka sempurna, 

kecuali 3-4 daun terakhir.  Intersepsi cahaya mendekati maksimal. 

2. Tahap 5, menggelembungnya pelepah daun bendera 

Pada 6-10 HSB, pelepah daun bendera menggelembung, atau terjadi pada saat 

tanaman berumur sekitar 50 HSB.  Pada fase ini seluruh daun telah berkembang 

sempurna, sehingga luas daun dan intersepsi cahaya mencapai maksimal.  Malai 

berkembang hampir mencapai ukuran maksimum dan tertutup dalam pelepah 

daun bendera, sehingga pelepah daun bendera menggelembung.  Pertumbuhan 

batang sudah selesai, kecuali tangkai bunga (peduncle). Tangkai bunga mulai 
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memanjang dan mendorong malai (panicle) untuk keluar dari pelepah daun 

bendera.  Ukuran malai telah terdeferensiasi.  Stres kelembaban tinggi dan 

kerusakan akibat herbisida selama fase pembentukan malai dapat mencegah malai 

keluar dari selubung daun bendera.  Hal ini dapat mencegah penyerbukan saat 

berbunga. 

3. Tahap 6, tanaman 50% berbunga 

Pada tahap pertumbuhan 5, tangkai malai tumbuh cepat dan mucul dari pelepah 

daun bendera.  Tangkai malai ada yang memajang dan ada yang tidak memanjang 

dari sebelum malai keluar dari pelepah daun bendera, bergantung varietas.  Pada 

saat keluar dari daun bendera, malai segera mekar.  Fase pembungaan 50% 

biasanya pada saat tanaman berumur sekitar 60 HSB, ditandai oleh sebagian malai 

sudah mekar, yaitu pada saat kotak sari (anther) keluar dari lemma dan palea. 

2.1.2.3 Fase Pembentukan dan Pemasakan Biji 

Fase pembentukan dan pemasakan biji merupakan tahap akhir pertumbuhan 

tanaman sorgum, yang berlangsung pada saat tanaman mencapai umur 70 – 95 

HSB.  Fase ini diawali dengan proses pembuahan, hingga akumulasi bahan kering 

pada biji terhenti yang ditandai oleh munculnya lapisan hitam (black layer) pada 

bagian bawah biji yang menempel di tangkai (Gerik et al., 2003). Perkembangan 

biji sorgum ditandai oleh perubahan warna, pada awal pembentukan berwarna 

hijau muda, dan setelah sekitar 10 hari akan semakin besar dan berwarna hijau 

gelap, setelah 30 hari biji akan mencapai bobot kering maksimal (matang 

fisiologis) (House, 1985). 
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1. Tahap 7, biji masak susu 

Fase masak susu terjadi pada saat akumulasi pati mulai terbentuk dalam biji, 

semula pati berbentuk cairan, kemudian berubah seperti susu, sehingga sering 

disebut sebagai masak susu, dan dapat dengan mudah dipencet dengan jari.  Fase 

ini terjadi pada saat tanaman berumur sekitar 70 HSB.  Pengisian biji terjadi 

dengan cepat, hampir setengah dari bobot kering terakumulasi dalam periode ini.  

Bobot batang mengalami penurunan seiring dengan pengisian biji, sekitar 10% 

dari bobot biji berasal dari pengurangan bobot batang (Vanderlip, 1993). 

2. Tahap 8, pengerasan biji 

Tahap pengerasan biji berlangsung pada saat tanaman berumur sekitar 85 HSB. 

Umumnya biji pada tahap ini sudah tidak dapat ditekan dengan jari karena sekitar 

tiga-perempat dari bobot kering biji telah terakumulasi.  Bobot batang menurun 

hingga bobot terendah. Seluruh biji sudah terbentuk secara sempurna, embrio 

sudah masak, akumulai bahan kering biji akan terhenti, dan serapan hara sudah 

berhenti.  Sebagian daun mulai mengering. Kelembaban yang tinggi menurunkan 

bobot biji atau biji hampa (Vanderlip and Reeves 1972, Vanderlip 1993, Rao et al. 

2004). 

3. Tahap 9, biji matang fisiologis 

Tahap pematangan biji berlangsung pada saat tanaman berumur sekitar 95 HSB 

atau bergantung varietasnya. Pada tahap ini tanaman telah mencapai bobot kering 

maksimum, begitu pula biji pada malai dengan kadar air 25 – 30%. Dalam proses 
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menuju matang fisiologis, kadar air biji turun antara 10 – 15% selama 20 – 25 

hari, yang mengakibatkan biji kehilangan 10% dari bobot keringnya. Biji yang 

matang fisiologis ditandai oleh lapisan pati yang keras pada biji berkembang 

sempurna dan telah terbentuk lapisan absisi berwarna gelap, yang disebut dengan 

black layer, pada sisi sebelah luar embrio (House 1985, Vanderlip 1993). 

Biji yang telah matang fisiologis dapat dipanen, namun untuk mendapatkan hasil 

biji yang maksimum, sebaiknya tanaman dipanen setelah masak fisiologis. Kadar 

air saat panen sangat bergantung pada cuaca saat panen. Cuaca yang kurang tepat 

dapat menurunkan kualitas biji yang dipanen. Biji yang dipanen pada kadar air 

lebih dari 12% harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan (Vanderlip 

and Reeves 1972, Vanderlip 1993, Rao et al. 2004). 

2.1.3 Syarat Tumbuh 

Tanaman sorgum termasuk tanaman semusim yang mudah dibudidayakan dan 

mempunyai kemampuan adaptasi yang luas.  Tanaman ini dapat berproduksi 

walaupun diusahakan di lahan yang kurang subur, ketersediaan air terbatas, dan 

masukan (input) yang rendah. 

2.1.3.1 Tanah 

Sorgum dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah, kecuali pada tanah 

Podzolik Merah Kuning yang masam, dan mempunyai kemampuan adaptasi yang 

luas.  Tanaman sorgum mempunyai sistem perakaran yang menyebar dan lebih 

toleran dibanding tanaman jagung yang ditanam pada tanah berlapisan keras 
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dangkal.  Walaupun demikian, tanaman sorgum tidak dapat menggantikan 

tanaman jagung pada kondisi tanah tersebut karena akan hasilnya rendah juga.  

Tanah yang sesuai untuk tanaman jagung atau tanaman lainnya, juga sesuai untuk 

sorgum dan akan tinggi hasilnya.  Sorgum yang lebih toleran kekurangan air 

dibandingkan jagung mempunyai peluang untuk dikembangkan di lahan yang 

diberakan pada musim kemarau.  Tanah Vertisol (Grumusol), Aluvial, Andosol, 

Regosol, dan Mediteran umumnya sesuai untuk sorgum. Sorgum memungkinkan 

ditanam pada daerah dengan tingkat kesuburan rendah sampai tinggi, asal solum 

agak dalam (lebih dari 15 cm).  Tanaman sorgum beradaptasi dengan baik pada 

tanah dengan pH 6,0-7,5. 

2.1.3.2 Iklim 

Daerah yang mempunyai curah hujan dan kelembaban udara rendah sesuai untuk 

tanaman sorgum.  Curah hujan 50-100 mm per bulan pada 2,0-2,5 bulan sejak 

tanam, diikuti dengan periode kering, merupakan curah hujan yang ideal untuk 

keberhasilan produksi sorgum.  Walaupun demikian, tanaman sorgum dapat 

tumbuh dan menghasilkan dengan baik pada daerah yang curah hujannya tinggi 

selama fase pertumbuhan hingga panen.  Tanaman sorgum pada musim kemarau 

memerlukan pengairan sampai empat kali, bergantung pada jenis tanah dan residu 

air tanah. Pati, Jawa Tengah, sorgum diusahakan hanya dengan memanfaatkan 

residu air tanaman padi, tanpa penambahan pengairan. Di Bojonegoro dan 

Lamongan, Jawa Timur), sorgum dibudidayakan dengan memanfaatkan residu air 

rawa yang telah mengering.  Untuk memperoleh hasil 5 t/ha dengan menggunakan 
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varietas unggul yang respon terhadap pemupukan, sorgum memerlukan pengairan 

empat kali. 

2.1.3.3 Suhu dan Tinggi Tempat 

Sorgum lebih sesuai ditanam di daerah yang bersuhu panas, lebih dari 20
o
C dan 

udaranya kering. Oleh karena itu, daerah adaptasi terbaik bagi sorgum adalah 

dataran rendah, dengan ketinggian antara 1-500 m dpl. Daerah yang selalu 

berkabut dan intensitas radiasi matahari yang rendah tidak menguntungkan bagi 

tanaman sorgum. Pada ketinggian lebih 500 m dpl, umur panen sorgum menjadi 

lebih panjang. 

2.2 Kerapatan Tanaman 

Kerapatan tanaman yang lebih tinggi akan menyebabkan tanaman lebih cepat 

menutupi permukaan tanah dan terjadi saling menaungi.  Fadhly et al., (2000) 

menyatakan babwa peningkatan populasi tanaman akan meningkatkan Indeks 

Luas Daun (ILD) sehingga radiasi surya akan dimanfaatkan lebih baik dalam 

proses fotosintesis.  Rochmah (1999) yang menyatakan bahwa semakin lebar 

jarak tanam akan menyebabkan terjadinya peningkatan diameter batang.  Takagi 

dan Sumadi (1984) berpendapat bahwa indeks luas daun meningkat dengan 

meningkatnya populasi tanaman.  Namun, luas daun tanaman menurun jika 

populasi tanaman meningkat, sedangkan jumlah buku per tanaman berkurang. 

Jika populasinya sedikit akan terdapat banyak ruang kosong diantara 

tajuk tanaman (Sugito, 1999).  Oleh karena itu spesies tanaman daun yang efisien 
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cenderung menginvestasikan sebagian besar awal pertumbuhan mereka dalam 

bentuk penambahan luas daun yang berakibat pada pemanfaatan radiasi matahari 

yang efisien (Gardner et al., 1991).  Pengaturan banyaknya populasi tanaman erat 

kaitannya dengan produksi yang akan dicapai. Kerapatan tanaman yang tidak 

optimum akan memungkinkan terjadi kompetisi terhadap cahaya matahari, unsur 

hara, air diantara individu tanaman, sehingga pengaturan kerapatan tanaman yang 

sesuai dapat mengurangi terjadinya kompetisi terhadap faktor-faktor tumbuh 

tanaman (Aribawa et al., 2007) dan pada prinsipnya pengaturan banyaknya 

populasi tanaman untuk memberikan tanaman tumbuh lebih baik tanpa 

mengalami banyak persaingan.  

Semakin banyak tanaman per satuan luas maka semakin tinggi ILD sehingga 

persen cahaya yang diterima oleh bagian tanaman yang lebih rendah menjadi 

lebih sedikit akibat adanya penghalang cahaya oleh daun-daun di atasnya (Hanafi, 

2005).  Berat kering total tanaman merupakan akibat efisiensi penyerapan dan 

pemanfaatan radiasi matahari yang tersedia sepanjang musim pertumbuhan oleh 

tajuk tanaman budidaya (Gardner et al., 1991).  Kompetisi pada keadaan ekstrim 

(ILD yang terlalu tinggi) mengakibatkan penyerapan cahaya matahari oleh daun-

daun bagian bawah begitu rendah sehingga hasil fotosintesis tidak mencukupi 

untuk kebutuhan respirasi.  Daun-daun tersebut bersifat negatif karena untuk 

kebutuhannya harus mengambil karbohidrat dari daun bagian atas (Sugito, 1999). 

2.3 Tumpangsari 

Pola tanam tumpangsari (intercroping) adalah penanaman lebih dari satu tanaman 

pada waktu yang bersamaan atau selama periode waktu tanam, pada suatu tempat 
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yang sama. Dalam pola tanam tumpangsari terdapat prinsip yang harus 

diperhatikan yaitu : tanaman yang ditanam secara tumpangsari sebaiknya 

mempunyai umur atau periode pertumbuhan yang tidak sama, mempunyai 

perbedaan kebutuhan terhadap faktor lingkungan seperti air, kelembaban, cahaya 

dan unsur hara tanaman mempunyai pengaruh allelopati (Indriati, 2009). 

Sistem pertanian ganda ini sangat cocok bagi petani kita dengan lahan sempit di 

daerah tropis, sehingga dapat memaksimalkan produksi dengan input luar yang 

rendah sekaligus meminimalkan resiko dan melestarikan sumberdaya alam. Selain 

itu keuntungan lain dari sistem ini : (a) mengurangi erosi tanah atau kehilangan 

tanah-olah, (b) memperbaiki tata air pada tanah-tanah pertanian, termasuk 

meningkatkan pasokan (infiltrasi) air ke dalam tanah sehingga cadangan air untuk 

pertumbuhan tanaman akan lebih tersedia, (c) menyuburkan dan memperbaiki 

struktur tanah, (d) mempertinggi daya guna tanah sehingga pendapatan petani 

akan meningkat pula, (e) mampu menghemat tenaga kerja, (f) menghindari 

terjadinya pengangguran musiman karena tanah bisa ditanami secara terus 

menerus, (g) pengolahan tanah tidak perlu dilakukan berulang kali, (h) 

mengurangi populasi hama dan penyakit tanaman, dan (i) memperkaya kandungan 

unsur hara antara lain nitrogen dan bahan organic (Indriati, 2009).  

Sistem tumpang sari ini, disamping petani dapat panen lebih dari sekali setahun 

dengan beraneka komoditas (deversifikasi hasil), juga resiko kegagalan panen 

dapat ditekan, intensitas tanaman dapat meningkat dan pemanfaatan sumber daya 

air, sinar matahari dan unsur hara yang ada akan lebih efisien. Agar diperoleh 

hasil yang maksimal maka tanaman yang ditumpangsarikan harus dipilih 
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sedemikian rupa sehingga mampu memanfaatkan ruang dan waktu seefisien 

mungkin serta dapat menurunkan pengaruh kompetitif yang sekecil-kecilnya. 

Sehingga jenis tanaman yang digunakan dalam tumpangsari harus memiliki 

pertumbuhan yang berbeda, bahkan bila memungkinkan dapat saling melengkapi 

(Indriati, 2009). 

Pola pertanaman ganda yang biasa dilakukan petani adalah sistem tumpangsari 

(intercropping) yaitu penanaman lebih dari satu jenis tanaman berumur genjah 

dalam barisan tanam yang teratur dan saat penanamannya bersamaan dilakukan 

pada sebidang lahan (Indriati, 2009). 

Sistem tumpangsari dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian jika jenis-

jenis tanaman yang dikombinasikan dalam sistem ini membentuk interaksi saling 

menguntungkan (Indriati, 2009). Kombinasi antara jenis tanaman legum dan non 

legum pada sistem tumpangsari umumnya dapat meningkatkan produktivitas 

lahan pertanian, dan yang paling sering dipraktekkan oleh petani adalah 

kombinasi antara jagung dengan kedelai (Gomez and Gomes, 1983 dalam Indriati, 

2009). 


