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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kacang panjang (Vigna sesquipedalis L.Fruwirth) merupakan tanaman 

sayuran jenis legum yang banyak digunakan sebagai sumber pangan dan obat-

obatan. Kacang panjang memiliki penampilan yang beragam dan nilai komersil 

tinggi serta mempunyai peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan 

pangan gizi masyarakat. Tanaman ini berumur pendek, tumbuh baik pada dataran 

medium sampai dataran rendah, dapat ditanam di lahan sawah, tegalan atau 

pekarangan pada setiap musim. Menurut Duriat (2001), usaha tani kacang panjang 

dapat diandalkan sebagai usaha agribisnis yang mampu meningkatkan pendapatan 

petani. Kacang panjang termasuk sayuran yang banyak dikonsumsi di Indonesia. 

Indonesia merupakan sentra pertanaman kacang panjang yang mempunyai 

keanekaragaman genetik yang luas. Menurut penelitian Soetiarso dan Marpaung 

(1995) menunjukkan bahwa faktor yang diperhatikan oleh konsumen rumah 

tangga pada saat membeli kacang panjang adalah warna, kematangan, panjang, 

bentuk, dan diameter. 

Berdasarkan data Balai Pusat Statistik (BPS) Tahun 2015, produktivitas 

kacang panjang secara nasional baru mencapai sekitar 395.524 ton. Sedangkan 

jumlah konsumsi kacang panjang pada tahun 2014 mencapai 2,83 kg/kapita/tahun 

dan  pada tahun 2015 mencapai sebesar 3,337 kg/kapita/tahun, meningkat dari 

tahun sebelumnya (BPS, 2016). Produksi tanaman kacang panjang belum mampu 

memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat tiap tahun, 

sehingga produksi kacang panjang perlu ditingkatkan. 
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Benih bermutu dari varietas unggul merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan produksi, tidak terkecuali pada tanaman kacang 

panjang. Belum seimbangnya perbandingan antara permintaan pasar dan daya 

hasil kacang panjang di Indonesia. Kecenderungan petani dalam penggunaan 

benih lokal dan benih turunan ini sangat disayangkan karena tujuan untuk 

memaksimalkan hasil panen pada budidaya tanaman tidak tercapai. Oleh karena 

kecenderungan tersebut maka usaha yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman kacang panjang yaitu dengan budidaya secara intensif 

menggunakan benih unggul (Lakitan, 2007). 

Benih unggul akan didapatkan apabila terdapat program pemuliaan dan 

metode seleksi yang efektif dan efisien. Langkah awal untuk menunjang program 

pemuliaan sebelum melakukan seleksi adalah melakukan karakterisasi dan 

menganalisis keragamannya. Karakterisasi bertujuan untuk melihat 

keanekaragaman morfologi dan genetik pada beberapa galur kacang panjang yang 

diuji, sehingga nantinya dapat diketahui karakter yang diharapkan dari tanaman 

uji (Kuswanto, 2002). 

Sehubungan dengan pembahasan diatas, akan dilakukan penelitian 

mengenai karakter morfologi vegetatif dari beberapa galur tanaman kacang 

panjang persilangan UB920A x Hitam Putih melalui kegiatan karakterisasi 

tanaman kacang panjang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Permintaan akan kacang panjang oleh masyarakat Indonesia meningkat 

setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan kacang 

panjang yang cukup di pasaran disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 
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karena faktor produksi kacang panjang yang belum maksimal. Hal tersebut terjadi 

karena kurang tersedianya benih kacang panjang yang berkualitas dan teruji daya 

hasilnya. 

Usaha dalam perakitan varietas unggul sebagai langkah untuk meningkatkan 

produksi tanaman kacang panjang baik secara kualitas maupun kuantitas dapat 

dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, kegiatan ini memerlukan 

pengetahuan mengenai karakter dari suatu tanaman, dengan langkah awal 

penunjang dalam kegiatan tersebut yaitu dengan melakukan karakterisasi. 

Karakterisasi bertujuan untuk melihat keanekaragaman morfologi dan genetik 

beberapa galur kacang panjang yang diuji, sehingga nantinya dapat diketahui 

karakter yang diharapkan dari tanaman uji. 

Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka akan dilakukan 

penelitian mengenai Karakterisasi Morfologi Beberapa Galur Tanaman Kacang 

Panjang (Vigna sesquipedalis L. Fruwirth) Persilangan UB920A x Hitam Putih 

yang diharapkan masing-masing galur memiliki keragaman karakter morfologi. 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai 

karakter morfologi dari beberapa galur kacang panjang persilangan UB920A x 

Hitam Putih yang meliputi karakter kualitatif dan karakter kuantitatif serta untuk 

mengetahui beberapa genotipe unggul yang dapat dikembangkan 

pembudidayaanya. 
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1.4. Hipotesis 

Diduga terdapat tingkat keragaman pada masing-masing galur kacang 

panjang hasil persilangan UB920A x Hitam Putih yang digunakan sebagai 

tanaman uji. 

1.5. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakter 

morfologi pada beberapa galur kacang panjang persilangan UB920A x Hitam 

Putih, sehingga dapat diketahui perbedaan karakter morfologi antar galur tersebut. 

Serta, dapat mengetahui beberapa galur unggul yang dapat dikembangkan guna 

meningkatkan produktivitas tanaman kacang panjang. 
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