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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kacang Panjang 

Tanaman kacang panjang (Vigna sesquipedalis L. Fruwirth) adalah tanaman 

perdu semusim yang sudah lama dibudidayakan oleh orang Indonesia. Tanaman 

kacang panjang berasal dari India dan Afrika, kemudian menyebar penanamanya 

ke daerah-daerah Asia Tropika hingga ke Indonesia (Anto, 2013).  

Tanaman ini berumur pendek, tahan terhadap kekeringan, tumbuh baik pada 

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

atau pekarangan pada setiap musim (Hendriyani dan Nintya, 2009).  

Tanaman ini berbentuk perdu yang tumbuhnya menjalar atau merambat. 

Daunnya berupa daun majemuk, terdiri dari tiga helai. Kacang panjang bersifat 

dwiguna, artinya buahnya dapat dimanfaatkan sebagai sayuran polong dan 

akarnya dapat menyerap N bebas yang dapat digunakan sebagai penyubur tanah. 

Tanaman kacang panjang dikatakan sebagai penyubur tanah karena pada akar-

akarnya terdapat bintil-bintil bakteri Rhizobium (Anto, 2013). 

Menurut Haryanto (2007), tanaman ini diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Kelas     : Angiospermae 

Sub kelas : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili      : Papilionaceae 

Genus      : Vigna 

Spesies    : (Vigna sesquipedalis L.Fruwirth)  
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Tanaman kacang panjang merupakan tanaman semak, menjalar, semusim dengan 

tinggi kurang lebih 2,5 m. Batang tanaman ini tegak, silindris, lunak, berwarna 

hijau dengan permukaan licin. Daunnya majemuk, lonjong, berseling, panjang 6- 

8 cm, lebar 3-4,5 cm, tepi rata, pangkal membulat, ujung lancip, pertulangan 

menyirip, tangkai silindris, panjang kurang lebih 4 cm, dan berwarna hijau 

(Haryanto, 2007). 

Akar tanaman kacang panjang terdiri atas akar tunggang, akar cabang dan 

akar serabut. Perakaran tanaman dapat mencapai kedalaman 60 cm. Akar tanaman 

kacang panjang dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. Ciri adanya 

simbiosis tersebut yaitu terdapat bintil-bintil akar disekitar pangkal akar. Aktivitas 

bintil akar ditandai oleh warna bintil akar sewaktu dibelah. Jika berwarna merah 

cerah menanadakan bintil akar tersebut efektif menambah nitrogen, sedangkan 

bila bintil akar berwarana merah pucat, berarti penambahan nitrogen kurang 

efektif (Pitojo, 2006). 

Batang kacang panjang ini tegak, silindris, lunak, berwarna hijau dengan 

permukaan licin. Batang tumbuh ke atas, membelit kearah kanan pada turus atau 

tegakan yang didekatnya. Batang membentuk cabang sejak dari bawah batang 

(Pitojo, 2006). 

Daun tanaman kacang panjang berupa daun majemuk, melekat pada tangkai 

daun agak panjang, lonjong, berseling, panjangnya 6 – 8 cm, lebar 3 – 4,5cm, tepi 

rata, pangkal membulat, ujung lancip, pertulangan menyirip, tangkai silindris 

dengan panjang kurang lebih 4 cm dan berwarna hijau (Haryanto, 2007). 

Bunga tanaman kacang panjang berbentuk kupu-kupu. Ibu tangkai bunga 

keluar dari ketiak daun. Setiap ibu tangkai bunga mempunyai 3-5 bunga. Warna 
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bunganya ada yang putih, biru atau ungu. Bunga kacang panjang menyerbuk 

sendiri. Penyerbukan silang dengan bantuan serangga dapat juga terjadi dengan 

kemungkinan 10 % (Haryanto, 2007). 

Bunga tanaman ini terdapat pada ketiak daun, majemuk, tangkai silindris, 

panjang kurang lebih 12 cm, berwarna hijau keputih-putihan, mahkota berbentuk 

kupu-kupu, berwarna putih keunguan, benang sari bertangkai, panjang kurang 

lebih 2 cm, berwarna putih, kepala sari kuning, putik bertangkai, berwarna 

kuning, panjang kurang lebih 1 cm, dan berwarna ungu (Hutapea et al., 1994). 

Bunga kacang panjang tidak tumbuh dan mekar secara serentak. Ragam 

waktu mekarnya bunga kacang panjang adalah sebagai berikut : 1). Dua bunga 

yang terletak pada bagian bawah dan bersebelahan terkadang mekar hampir 

bersamaan, 2). Bunga berikutnya muncul dan mekar setelah satu atau dua polong 

mencapai panjang 5 – 10 cm atau bahkan lebih. Beberapa diantaranya dapat 

menjadi buah, namun pertumbuhannya tidak sekuat buah yang pertama kali 

muncul (Pitojo, 2006).  

Buah tanaman kacang panjang berbentuk polong yang berukuran panjang, 

serta berwarna hijau keputih-putihan atau putih (buah muda) atau kemerahan 

namun setelah tua akan menjadi kuning-kekuningan. Panjang buah tanaman 

kacang panjang 15 – 80 cm. Satu tangkai biasanya terdapat antara satu sampai tiga 

buah, buah yang muncul pada tangkai pertama kali atau hampir muncul 

bersamaan biasanya tumbuh awal. Buah kacang panjang tiap tangkai tidak selalu 

sama kuat pertumbuhannya (Haryanto, 2007). 

Biji kacang panjang berbentuk bulat agak memanjang, namun ada juga yang 

pipih. Pada bagian tengah biji terdapat bekas tangkai yang menghubungkan antara 
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biji dan kulit buah. Biji yang semakin tua akan mengering. Kulit biji tua ada yang 

berwarna putih, merah keputih – putihan, cokelat dan hitam. Pada satu polong 

biasanya terdapat sekitar 15 biji atau lebih, tergantung pada panjang polong dan 

dipengaruhi oleh pertumbuhan tanaman dan varietas kacang panjang tersebut 

(Rukmana, 2003). 

2.2. Persilangan Tanaman Kacang Panjang 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas 

pertanian adalah penggunaan benih unggul bermutu tinggi. Sifat unggul pada 

tanaman dapat timbul secara alami karena adanya seleksi alam dan juga dapat 

terbentuk karena campur tangan manusia melalui kegiatan pemuliaan tanaman. 

Persilangan merupakan salah satu cara untuk menghasilkan rekomendasi gen. 

Secara teknis, persilangan dilakukan dengan cara memindahkan tepung sari ke 

kepala putik. Persilangan ini dilakukan pada tanaman menyerbuk sendiri maupun 

tanaman menyerbuk silang. Keberhasilan persilangan sangat ditentukan oleh 

pengetahuan pemulia mengenai struktur bunga, waktu berbunga, saat bunga 

mekar, kapan bunga betina matang, saat jantan matang, dan tipe penyerbukan 

Bunga tanaman kacang panjang termasuk dalam jenis bunga berumah satu, yaitu 

dalam satu bunga terdapat bunga jantan (serbuk sari) dan bunga betina (putik). 

Penyerbukan terjadi secara kleistogami artinya penyerbukan terjadi sebelum 

mekarnya bunga (Yunianti, dkk., 2011) 

Hibridisasi (persilangan) adalah penyerbukan silang antara tetua yang 

berbeda susunan genetiknya. Bagi tanaman menyerbuk sendiri, hibridisasi 

merupakan langkah awal pada program pemuliaan setelah dilakukan pemilihan 

tetua. Umumnya program pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri dimulai dengan 
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menyilangkan dua tetua homozigot yang berbeda genotipenya. Pada tanaman 

menyerbuk silang, hibridisasi biasanya digunakan untuk menguji potensi tetua 

atau pengujian ketegaran hibrida dalam rangka pembentukan varietas hibrida. 

Selain itu, hibridisasi juga dimaksudkan untuk memperluas keragaman. Seleksi 

akan efektif apabila populasi yang diseleksi mempunyai keragaman genetik yang 

luas (Nasir, 2001). 

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Panjang 

1. Ketinggian tempat. 

Ketinggian tempat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman kacang 

panjang. Tanaman kacang panjang dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran 

tinggi (sekitar 1.500 m dpl). Penanaman didataran tinggi terutama ditujukan untuk 

keperluan konsumsi. Sementara untuk tujuan penangkaran benih, tanaman kacang 

panjang dibudidayakan di dataran rendah dan sedang. Di dataran tinggi, umur 

panen tanaman kacang panjang relatif lebih panjang dibandingkan di dataran 

rendah lebih tinggi produktivitasnya (Pitojo, 2006).  

2. Suhu  

Tanaman kacang panjang tumbuh dengan baik di daerah beriklim hangat, 

dengan kisaran suhu antara 20o C – 30o C. Di daerah bersuhu rendah, yakni di 

bawah 20o C pertumbuhannya relatif lambat dan jumlah polong yang terbentuk 

hanya sedikit. Tanaman kacang panjang peka terhadap pengaruh suhu dingin dan 

dapat mati kalau terkena frost (suhu di bawah 4o C) (Pitojo, 2006). 

3. Tanah 

Jenis tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman kacang panjang ini adalah 

tanah yang bertekstur lempung berpasir dan memiliki pH tanah sekitar 5,5 - 6,5. 
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Jenis tanah yang terlalu masam dapat dilakukan dengan pengapuran memakai 

kapur dolomit. 

Biologi tanah kacang panjang termasuk leguminosa yang atas bantuan 

bintil-bintil akar Rhizhobium radicula mampu menambat nitrogen bebas dari 

udara. Kemampuan menambat nitrogen ini dipengaruhi oleh kelembapan tanah, 

pH, unsur Ca, P, K, Mo, Co, Mn, senyawa nitrat dan omonium, serta adanya 

faktor biologis penghambat berupa Bakteriophage dan Rhizophage di dalam 

tanah. Rhizobium aktif pada pH antara 5,5 – 7,0 dan suhu optimal 10o C – 28o C 

(Pitojo,2006).  

Fiksasi nitrogen telah terjadi pada tanaman kacang panjang yang berumur 

dua minggu setelah tanam. Pada umur 14 – 21 hari, fiksasi nitrogen rata – rata 

mencapai 0,62 mg/hari. Pada umur 30 – 41 hari mencapai 2,44 mg/hari dan pada 

umur 41 – 58 hari mencapai 3,73 mg/hari (Djunaedy, 2009). 

2.4. Pemuliaan Tanaman Kacang Panjang 

Pemuliaan tanaman merupakan teknik yang dilakukan untuk memodifikasi 

genetik tanaman sedemikian rupa hingga meningkatkan nilai guna tanaman 

tersebut (Sleper & Poelman,1995). Identifikasi karakter merupakan salah satu 

tahapan dalam pemuliaan tanaman yang berguna untuk mengetahui karakter dari 

tanaman yang akan dimanfaatkan dalam program pemuliaan tanaman. 

Serangkaian metode dan teknik pemuliaan dapat digunakan untuk memodifikasi 

genetik tanaman kacang panjang sehingga mampu mengatasi berbagai cekaman. 

Langkah dalam pemuliaan tanaman adalah: meningkatkan keragaman genetik, 

evaluasi, seleksi, pengujian, perbanyakan, pelepasan dan distribusi varietas baru. 

Tujuan utama pemuliaan kacang panjang tentunya adalah memodifikasi genetik 
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tanaman kacang panjang untuk menghasilkan varietas tanaman kacang panjang 

dengan daya hasil dan kualitas buah yang lebih baik, serta lebih tahan terhadap 

cekaman abiotik dan biotik (Kuswanto, 2009). 

Seleksi merupakan dasar dari seluruh perbaikan tanaman untuk 

mendapatkan varietas unggul baru. Dalam perakitan varietas unggul, keragaman 

genetik memegang peranan yang sangat penting karena semakin tinggi keragaman 

genetik semakin tinggi pula peluang untuk mendapatkan sumber gen bagi karakter 

yang akan diperbaiki. Pengembangan varietas baru adalah perilaku pewarisan 

berbagai karakter agronomis tanaman hasil fusi protoplas tersebut. Informasi ini 

sangat diperlukan untuk menetapkan apakah karakter-karakter yang diamati 

tersebut dapat dijadikan sebagai kriteria seleksi dalam memilih genotipe–genotipe 

baru yang diinginkan. Beberapa parameter genetik yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan agar seleksi efektif dan efisien adalah keragaman genetik, 

heritabilitas, korelasi dan pengaruh dari karakter-karakter yang erat hubungannya 

dengan hasil (Borojevic, 1990). Adanya keragaman genetik, yang berarti terdapat 

perbedaan nilai antar individu genotipe dalam populasi merupakan syarat 

keberhasilan seleksi terhadap karakter yang diinginkan. Fehr (1987) menyebutkan 

bahwa heritabilitas adalah salah satu alat ukur dalam sistem seleksi yang efisien 

yang dapat menggambarkan efektivitas seleksi genotipe berdasarkan penampilan 

fenotipenya. Sedangkan korelasi antar karakter fenotipe diperlukan dalam seleksi 

tanaman, untuk mengetahui karakter yang dapat dijadikan petunjuk seleksi 

terhadap produktivitas yang tinggi (Suharsono et al.,2006; Wirnas et al., 2006). 

Pemuliaan kacang panjang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan 

perusahaan swasta. Kriteria seleksi penting adalah komponen hasil dan kualitas 
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hasil. Komponen hasil berhubungan dengan panjang dan jumlah polong per 

tanaman. Selain komponen dan kualitas hasil, pemuliaan kacang panjang juga 

diarahkan pada ketahanan terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh 

jamur dan virus. Pemuliaan kacang panjang diawali dengan koleksi plasma 

nutfah, kemudian dilanjutkan persilangan dan seleksi (Syukur, 2012).  

Kacang panjang merupakan tanaman menyerbuk sendiri dengan presentasi 

penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan kacang panjang sama 

dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama 

yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan kacang panjang adalah varietas galur 

murni. Metode seleksi pemuliaan kacang panjang meliputi seleksi massa, seleksi 

11 galur murni, silsilah (pedigree), seleksi bulk, turunan biji tunggal (single seed 

descend), dan silang balik (back cross) (Syukur, 2012). 
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