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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

Tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) merupakan salah satu 

komoditas sayuran yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena mempunyai 

nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kacang panjang dapat dikonsumsi dalam bentuk 

segar maupun diolah menjadi sayur. Dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, 

kacang panjang penting sebagai sumber vitamin dan mineral. Biji kacang panjang 

mengandung karbohidrat (70,00%), protein (17,30%), lemak (1,50%) dan air 

(12,20%), sehingga komoditi ini juga merupakan sumber protein nabati. Selain 

penting sebagai sayuran dan sumber protein nabati, tanaman ini juga dapat 

menyuburkan tanah. Pada akar kacang panjang terdapat bintil-bintil akar yang 

berisi bakteri Rhizobium sp. yang dapat menambat nitrogen bebas dari udara dan 

merubahnya menjadi bentuk yang dibutuhkan tanaman (Haryanto,2013). 

Kacang panjang merupakan salah satu tanaman sayuran sebagai sumber 

vitamin dan mineral. Fungsinya sebagai pengatur metabolisme tubuh, 

meningkatkan kecerdasan dan ketahanan tubuh serta memperlancar proses 

pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi (Arsyad, 2012). Kacang 

panjang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok merambat dan tidak 

merambat. Kelompok kacang panjang yang banyak dibudidayakan adalah 

kelompok yang merambat, cirinya tanaman membelit pada ajir dan buahnya 

panjang ± 40-70 cm berwarna hijau atau putih kehiijauan (BP3K Lubuk Pinang, 

2012).  

Penggunaan varietas unggul adalah salah satu dari upaya perbaikan 

produksi kacang panjang. Diperlukan beberapa kegiatan penelitian untuk 
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mendapatkan varietas unggul yang diharapkan mampu berproduksi tinggi. salah 

satu kegiatan penelitian tersebut ialah uji daya hasil. Kuswanto (2008) memaparkan 

bahwa pengujian daya hasil merupakan tahap akhir dari program pemuliaan 

tanaman. Pada pengujian masih dilakukan pemilihan atau seleksi terhadap galur-

galur unggul homosigot yang telah dihasilkan yang bertujuan untuk memilih satu 

atau beberapa galur terbaik yang dapat dilepas sebagai varietas unggul baru. 

Kriteria penilaian berdasarkan sifat yang memiliki arti ekonomi seperti hasil, 

ketahanan, kualitas, selera pasar maupun penampilan tanaman. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen seperti tersebut adalah melakukan seleksi terhadap beberapa galur 

kacang panjang melalui kegiatan penelitian, dengan demikian maka diperlukan lagi 

uji daya hasil pada galur galur harapan untuk memperoleh hasil yang diinginkan 

1.2 Rumusan Masalah 

Rendahnya  produksi kacang panjang disebabkan karena teknis budidaya 

yang kurang tepat, lingkungan yang kurang sesuai dan pemilihan galur tepat. Faktor 

utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah faktor genetik dan faktor 

lingkungan, faktor lingkungan diantaranya adalah suhu, air, dan kelembaban. 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui  bagaimana 

potensi hasil beberapa galur kacang panjang di dataran tinggi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji potensi hasil beberapa galur kacang 

panjang di dataran tinggi sebelum dilepas menjadi varietas unggul. 
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1.4 Hipotesis 

1. Diduga beberapa galur tanaman kacang panjang berpengaruh nyata terhada 

hasil kacang panjang di dataran tinggi. 

2. Diduga beberapa galur tanaman kacang panjang berpengaruh terhadap uji 

korelasi 

 

 


