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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Botani Tanaman Kacang Panjang (Vigna sesquipedalis L.) 

Tanaman kacang panjang termasuk dalam keluarga legum. Secara umum, 

klasifikasi dan sistematika ilmiah tanaman kacang panjang adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Eudicots  

Kelas  : Rosids 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Vigna 

Spesies  : V. sesquipedalis L. (The Plant List, 2010)  

Tanaman kacang panjang berasal dari Afrika, walaupun belum dapat 

dipastikan di mana tanaman ini untuk pertama kali didomestikasi, tampaknya 

muncul dua pusat keanekaragaman untuk jenis ini, yang terdiri dari varietas liar dan 

varietas budidaya, satu pusat di Afrika Barat (untuk kelompok kv. Unguiculata) dan 

yang lainnya di India dan Asia Tenggara (untuk kelompok kv. Biflora dan 

kelompok kv. Sesquipedalis). Kacang panjang yang umum tersebar luas di seluruh 

wilayah tropik dan subtropik (30°LU - 30°LS), terutama di Afrika. Kacang panjang 

terutama dibudidayakan di India, Bangladesh, dan Asia Tenggara serta Oseania, 

tetapi kemudian tersebar meluas ke seluruh daerah tropik, sebagai sayur-mayur 

tambahan (minor vegetable crop) (Sumadi, 2003). Kacang panjang  dipercaya telah 
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diseleksi dan dikembangkan  dari Asia Tenggara dari kacang tunggak (Vigna 

unguiculata), yang berasal dari Afrika. Pusat keberagaman genetik dari kacang 

panjang berada di Asia Tenggara. Kacang ini telah dibudidayakan di Afrika, Asia 

Utara (China, Korea Korea dan Jepang), Asia Tenggara, dan bagian utara Australia 

(Northern Territory dan bagian utara Queensland) (Lim, 2012). 

Bentuk tanaman yang dikenal dengan nama internasional Yardlong beans 

atau coupean ini berupa semak dan tumbuh merambat. Selain buahnya yang 

berbentuk polong panjang, daunnya yang disebut lembayung juga sering 

dimanfaatkan sebagai sayuran. Banyak jenis makanan yang dapat dibuat dengan 

menggunakan daun dan buah tanaman ini (Novary, 1997). Tanaman kacang 

panjang merupakan tanaman perdu semusim. Tanaman ini berbentuk perdu yang 

tumbuhnya menjalar. Daun kacang panjang berbentuk daun majemuk yang terdiri 

dari sekitar tiga helai. Batangnya tidak berkayu dan liat, serta memiliki bulu-bulu 

halus. Akarnya mempunyai bintil atau nodul sebagai hubungan simbiosis 

mutualisme dengan bakteri dan dapat mengikat nitrogen bebas dari udara yang 

dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Bunga kacang panjang berbentuk seperti kupu-

kupu, berwarna violet ketika mekar dan kuning ketika tidak mekar. Ibu tangkai 

bunga keluar dari ketiak daun. Setiap ibu tangkai bunga mempunyai 3 sampai 5 

bunga. Bunga kacang panjang menyerbuk sendiri. Penyerbukan silang dengan 

bantuan serangga dapat juga terjadi dengan kemungkinan 10%. Tidak setiap bunga 

dapat menjadi buah, hanya 1 sampai 4 bunga yang dapat menjadi buah (Rahayu et 

al., 2007).  
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Buah kacang panjang berbentuk polong bulat yang memanjang dan ramping. 

Panjang polong bisa mencapai 10 sampai 70 cm. Warna polong kacang panjang 

hijau muda sampai hijau keputihan, setelah berumur tua, warna polong menjadi 

putih kekuningan. Polong biasanya dapat dipanen pertama kali ketika tanaman 

sudah berumur 2 sampai 2,5 bulan. Pemanenan selanjutnya bisa dilakukan 

seminggu sekali dan dapat berlangsung umur tanaman 3,5 sampai 4 bulan 

(Haryanto, 2007). 

2.2 Syarat Tumbuh Kacang Panjang 

Budidaya sayuran dataran tinggi umumnya dilakukan secara intensif, ditandai 

dengan keberadaan pertanaman sayuran yang senantiasa ditanam sepanjang tahun, 

karena ditunjang oleh curah hujan yang cukup dengan penyebaran merata. Berbagai 

jenis tanaman sayuran dataran tinggi diusahakan pada lahan-lahan kering berlereng 

di tanah andisol, inceptisol, atau entisol (Waluyo, 2011). Petani sayuran dataran 

tinggi umumnya menggunakan pupuk anorganik dan pupuk organik dalam takaran 

lebih tinggi dari takaran anjuran, sehingga dengan kondisi ekosistem lahan sayuran 

yang rentan terhadap erosi, diperkirakan banyak unsur-unsur hara dari pupuk 

tersebut hilang terbawa aliran permukaan dan erosi. Upaya pemupukan akhirnya 

menjadi tidak efisien, sehingga diperlukan tindakan pencegahan erosi dan 

kehilangan unsur-unsur hara dari daerah perakaran tanaman, agar tercipta sistem 

usaha tani sayuran yang berkelanjutan (Sumadi, 2003). 

Daerah-daerah sayuran dataran tinggi secara umum berada dalam wilayah 

pengaruh aktivitas gunung berapi, baik yang masih aktif atau tidak. Jenis-jenis 

tanah utama yang umum dijumpai adalah andisol dan entisol, biasa dijumpai pada 
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ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), serta inceptisol pada 

ketinggian 700 – 1.000 meter dpl. Sifat-sifat fisik tanah umumnya baik, yaitu 

struktur tanah gembur (friable) sampai lepas (loose) dengan kedalaman tanah 

(solum) dalam, drainase baik dan porositas tinggi. Kesuburan tanah pada lahan 

syuran dataran tinggi lebih baik dari jenis tanah mineral lainnya, dan tergolong 

tinggi. Hal tersebut disebabkan karena tanahnya terbentuk dari bahan volkan 

dengan bahan organik dan kandungan fosfor tinggi, dan secara umum kapasitas 

tukar kation (KTK) tanah andisol biasanya tinggi ditandai dengan nilai C-organik 

yang tinggi (Khadijah et al., 2012). 

Kacang panjang dapat tumbuh baik di daratan rendah maupun daratan tinggi, 

dari ketinggian 10 meter sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Tanaman 

kacang panjang (V. Sesquipedalis L.) dapat diusahakan hampir pada semua jenis 

tanah, tetapi untuk memperoleh hasil optimal, akan lebih baik jika ditanam pada 

tanah yang subur. Jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman kacang 

panjang (V. Sesquipedalis L.) adalah tanah berstruktur liat dan pasir. Derajat 

keasaman tanah (pH) yang dibutuhkan agar tanaman kacang panjang tumbuh 

optimal adalah 5,5 – 6,5 (Susila, 2006). 

Kacang panjang adalah spesies tropis yang mentolerir suhu tinggi, bisa 

tumbuh pada suhu 20 – 35oC di siang hari dan 15oC di malam hari. Tanaman ini 

tumbuh baik pada tanah yang mempunyai drainase baik, tanah subur dari pH 5,5 – 

7,5. Kacang panjang juga bisa tumbuh pada tanah berpasir jika didukung oleh 

irigasi yang baik (Lim, 2012). Menurut Rahayu et al., (2007), tanaman kacang 

panjang memerlukan tanah yang subur dan gembur agar dapat bertumbuh baik, 
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mengandung bahan organik dan cukup mengandung air. Jenis tanah yang paling 

baik untuk tanaman ini adalah tanah bertekstur liat dan pasir. Kacang-kacangan 

peka terhadap akalin atau kemasaman tanah yang tinggi. Suhu udara relatif yang 

dibutuhkan adalah 18 – 32o C dengan suhu optimal untuk pertumbuhannya 25o C. 

Tanaman kacang panjang membutuhkan banyak sinar matahari dan curah hujan 

berkisar antara 600 – 2.000 mm/tahun. Kacang panjang dapat ditanam setiap 

musim, baik musim kemarau ataupun musim hujan. Waktu bertanam yang baik 

adalah pada awal atau akhir musim hujan (Somaatmadja, 1993). 

2.3 Produksi Tanaman Kacang Panjang 

Bagian dari tanaman kacang panjang yang edible atau bisa dimakan adalah 

polong muda, tunas, daun, dan biji muda. Polong kacang panjang sudah menjadi 

salah satu tanaman sayuran yang penting di daerah Asia Tenggara: Malaysia, 

Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga di Taiwan dan China. Waktu yang 

tepat untuk memanen polong yang akan digunakan sebagai sayuran adalah sebelum 

mencapai kematangan penuh, yaitu 15 sampai 20 hari setelah mekarnya bunga.  

Polong muda bisa dimakan secara segar atau dimasak terlebih dahulu (Lim, 2012). 

Kacang panjang adalah tanaman legume yang banyak tumbuh atau ditanam 

di daerah savanna, tropis dan subtropis (Ige, et al., 2011), dan menyebar ke 65 

negara di Asia, Oseania, Timur Tengah, Eropa Selatan, Afrika, Amerika Utara, 

Amerika Tengah dan Amerika Selatan (Singh, et al., 2003). Menurut data FAO, 

produksi biji kering kacang panjang pada tahun 2013 sekitar 5,7 juta ton dan 94,8% 

berasal dari daerah Afrika dan sisanya berasal dari daerah Asia, Amerika dan Eropa 

(FAOSTAT, 2014). Rata-rata produksi nasional kacang panjang di Indonesia masih 
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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 Penelitian Statistik tahun 2015, produksi 

kacang panjang menurun dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2010 adalah 488.449 

ton, pada tahun 2011 adalah 458.307 ton, pada tahun 2012 adalah 455.615 ton, pada 

tahun 2013 adalah 450.859, dan pada tahun 2014 adalah 440.870 ton (BPS, 2015). 

Kebutuhan sayur-sayuran semakin meningkat seiring dengan semakin 

pedulinya masyarakat akan makanan yang sehat dan berimbang secara nutrisi. 

Kacang panjang sebagai salah satu jenis dari sayur-sayuran dapat menjadi pilihan 

yang mudah untuk sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konsumsi kacang 

panjang yang meningkat dari 2,83 kg/kapita/tahun pada tahun 2014, menjadi 

sebesar 3,337 kg/kapita/tahun pada tahun 2015. Sedangkan, produktivitas kacang 

panjang secara nasional baru mencapai sekitar 395.524 ton pada tahun 2015 (BPS, 

2016). Produksi biji kering kacang panjang di seluruh dunia sekitar 1,76 juta 

metrikton (FAOSTAT, 2014). Biji tua kering kacang panjang dapat diolah menjadi 

bahan makanan bagi masyarakat kurang mampu, karena kualitas protein dan nilai 

gizi yang tinggi (Asari et al., 2010). Biji kacang panjang yang telah tua dan kering 

mengandung protein sekitar 17 – 23% (Sumadi, 2003). Nilai kacang panjang berada 

pada tingginya konten protein (23 – 29%) dengan potensi mungkin sampai 35%, 

dan kemampuannya memfiksasi nitrogen atmosferik, yang mana memungkinkan 

untuk tumbuh di tanah miskin hara (Steele, 1972, seperti dikutip dalam Ige et al., 

2011). Di Nigeria, kacang panjang umumnya dibudidayakan untuk bijinya 

(bercangkang hijau atau dikeringkan), polong dan daun dikonsumsi segar sebagai 
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sayuran hijau. Semua bagian tanaman yang bisa dimakan bernutrisi, membuat 

kacang panjang sangat berharga dimana banyak orang yang tidak mampu 

mendapatkan makanan protein seperti daging dan ikan. (Ige et al., 2011). 

2.4 Pupuk Hayati 

Bakteri penambat nitrogen rhizobia merupakan pupuk hayati pertama di 

dunia yang dikenal dan telah dimanfaatkan lebih dari 100 tahun sejak pertama kali 

digunakan untuk menginokulasi benih kacang-kacangan. Hermann Riegel dan 

Herman Wilfarth, dua orang peneliti Jerman yang pertama kali mendemontrasikan 

adanya proses penambatan nitrogen secara simbiosis pada tanaman kacang-

kacangan yang termasuk Papilionaceae melalui publikasi pada tahun 1888 

(Schilling, 1988). Faktor utama pembentuk klorofil adalah nitrogen (N). unsur N 

merupakan unsur hara makro. Unsur ini diperlukan oleh tanaman dalam jumlah 

banyak. Unsur N diperlukan oleh tanaman, salah satunya sebagai penyusun klorofil. 

Tanaman yang kekurangan unsur N akan menunjukkan gejala antara lain klorosis 

pada daun. Tanaman tidak dapat menggunakan N2 secara langsung. Gas N2 tersebut 

harus difiksasi oleh bakteri menjadi amonia (NH3). (Ansi dan Asyik, 2011) 

Tanaman kacang panjang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp yang 

dapat membentuk bintil akar. Rhizobium sp memfiksasi gas N2 yang terdapat dalam 

tanah kemudian mengkonversinya menjadi amonia (NH3). Amonia hasil konversi 

N2 oleh Rhizobium sp kemudian diangkut melalui xilem menuju ke daun untuk 

membentuk klorofil. Semakin banyak air yang ada di dalam tanah maka semakin 

banyak pula amonia yang diangkut menuju ke daun. Semakin banyak amonia yang 



11 

 

 

 

ada dalam daun maka semakin banyak pula klorofil yang terbentuk. (Anonim). 

Amonia sangat larut dalam air dan dalam alkohol (Ayodele & Kumar 2010). 

Mikroorganisme yang diformulasikan dalam bentuk pupuk hayati dikenal 

sebagai Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) (Vessey, 2003). Menurut 

Dey et al. (2004), percobaan inokulasi PGPR menunjukkan bahwa dari sembilan 

isola yang diidentifikasi sebagai Pseudomonas spp., empat diantaranya yaitu galur 

PGPR1, PGPR2, PGPR3, PGPR4, dan PGPR7 yang semuanya merupakan 

Pseudomonas fluorescens secara nyata terbaik dalam memproduksi siderofor dan 

hormon indole acetic acid (IAA). Pseudomonas fluorescens dan Scelerotium rolfsii 

mampu menekan penyakit yang disebabkan oleh jamur Aspergillus niger pada 

kacang tanah. 

Cakmakci et al. (2005) dalam percobaannya menginokulasi PGPR yang 

terdiri dari spesies Bacillus galur OSU-142, RC07 dan M-13, Paenibacilus polymya 

RC05, Pseudomonas putida RC06, dan Rhodobacter capsulatus RC04 mempunyai 

potensi besar untuk digunakan sebagai pupuk hayati, mengingat bahwa penggunaan 

pupuk anorganik secara berlebihan dapat menimbulkan efek polutif bagi 

lingkungan. Bakteri yang diuji dengan dikombinasikan dengan pupuk organik dan 

pupuk kimia N dan P mampu menopang produksi pertanian. Percobaan ini 

membuktikan bahwa induksi PGPR secara efektif dapat meningkatkan 

pertumbuhan bit gula pada fase-fase awal. Meskipun kehidupan bakteri masih 

tergantung pada kandungan organik tanah sebagai sumber makanan, namun induksi 

PGPR ini mampu meningkatkan ketersediaan N dan P bagi pertumbuhan tanaman. 
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Javaid & Mahmood (2010) dalam penelitiannya mengindikasikan bahwa 

manfaat dari pupuk hayati bisa diekspoitasi jika diaplikasikan dengan kombinasi 

komposisi tanah yang baik. Pupuk kandang dan pupuk hayati cocok digunakan 

dengan kombinasi inokulasi B. japonicum untuk mencapai hasil panen yang baik, 

nodulasi dan pertumbuhan tanaman. Kebutuhan nitrogen dari tanaman legum 

seperti kedelai bisa disuplai secara biologis dengan fiksasi nitrogen melalui 

inokulasi bakteri seperti Bradyrhizobium japonicum/B. ekkanii. (Nicolas et al., 

2006). Hubungan simbiosis antara tanaman legum dan bradyrhizobia dihasilkan 

dari proses kompleks yang melibatkan banyak gen dari kedua belah pihak yang 

mengantarkan kepada pembentukan nodul fiksasi N2 pada akar (Provorv dan 

Vorob’ev, 2000). 

Inokulasi PGPR bisa menyediakan 31% kebutuhan N pada jagung dan 40% 

kebutuhan N pada bibit kelapa sawit melalui fiksasi biologis nitrogen dalam kondisi 

rumah kaca (Amir et al., 2001; El-Komy et al., seperti dikutip dalam Mia et al., 

2010). Pada kondisi lapang, tanaman padi bisa mencapai 20% kebutuhan N dan 

tebu mencapai 70% dari total kebutuhan N melalui fiksasi N2 (Boddey et al., 1995; 

Shrestha & Ladha, 1996, seperti dikutip daalam Mia et al., 2010). Wange dan Patil 

(seperti dikutip dalam Mia et al., 2010) menemukan peningkatan pertumbuhan 

tanaman pisang oleh inokulasi PGPR bersama dengan pupuk N tetapi tidak bisa 

menunjukkan perkembangan akar dan peningkatan hasil. Aplikasi PGPR bisa 

menghemat sampai 67% dari total kebutuhan N pada ubi (Saad et al., 2001, seperti 

dikutip dalam Mia et al., 2010). Meskipun ada banyak efek bermanfaat dari PGPR 

kepada tanaman inang, kelangsungan hidup dan keefektifannya bergantung pada 
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bermacam-macam faktor seperti keberhasilan kolonisasi oleh rhizobakteria dan 

ketersediaan nutrisi tanaman lainnya (Mia et al., 2010). 


