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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkembangan Tanaman Kacang Panjang 

Berdasarkan data statistik pertanian secara nasional, produksi rata-rata 

tanaman kacang panjang di Indonesia pada tahun 2010 adalah 489,449 ton, dan 

mengalami penurunan sebanyak 31,142% pada tahun 2011 yaitu dengan rata-rata 

produksi sebanyak 458,307 ton (Deptan, 2012). Produksi tanaman kacang panjang 

di Provinsi Gorontalo pada tahun yang sama yaitu tahun 2010-dengan luas panen 

182 ha mengalami penurunan sebanyak 26,01% yaitu pada tahun 2010 

produksinya mencapai 7,91 ton, sedangkan pada tahun 2011, produksinya 5,85 

ton (BPS, 2011). 

Lamanya cuaca ekstrim yang menimpa Indonesia, dapat 

merangsangberbagai penyakit tanaman sayuran, sehingga kebutuhan sayur dan 

protein masyarakat ikut terganggu. Kondisi demikian dapat segera dibantu dengan 

penyediaan sumber protein yang murah namun tetap sehat. Salah satu sumber 

protein nabati yang sekaligus sebagi sumber serat alami adalah kacang panjang. 

Kacang panjang mudah ditanam, rasanya enak dan digemari oleh berbagai lapisan 

masyarakat. Namun produksi di tingkat petani sampai 5,5 t.ha-1 (BPS, 2011). 

 

2.2 Perkembangan Galur-Galur Kacang Panjang 

 Produksi kacang panjang Indonesia baru mencapai 461.239 ton polong 

segar dari luas panen 84.798 ha(Departemen Pertanian, 2008). Penelitian ini 

didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan penulis sejak 

tahun 2003 sampai awal 2011. Dari penelitian tahun 2003 sampai 2005, telah 
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dihasilkan varietas kacang panjang tahan cowpea aphid borne mosaic virus dan 

berdaya hasil tinggi (Kuswanto,et al., 2005). Dari penelitian tahun 2006 sampai 

2007 telah dihasilkan varietas kacang panjang toleran hama aphid dan berdaya 

hasil tinggi (Kuswanto,et al., 2007). Dari penelitian yang lain, tahun 2008 juga 

telah dihasilkan galur-galur kacang panjang tahan hama penyakit utama dan 

berdaya hasil tinggi (Kuswanto,et al., 2009). 

 Sepanjang tahun 2009 telah dilakukan pemurniaan dan evaluasi tahap 

akhir dari galur-galur terpilih yang akan diuji sebagai varietas baru. Pada tahun 

2010 telah dilakukan uji adaptasi galur harapan dan telahdidapatkan 6 varietas 

baru yang didaftarkan ke Kementerian Pertanian ini (Kuswantodan Waluyo, 

2010).Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan sampai tahun 2010 

telahdidapatkan galur campuran potensial yang perlu dikembangkan. Galur-galur 

tersebut penampilannya masih beragam, mempunyai polong berwarna ungu 

dantahan disimpan sampai 5-6 hari (Nata, 2011). 

 

2.3 Pengaruh Pupuk NPK Terhadap Pertumbuhan Kacang Panjang 

Pupuk NPK Mutiara disebut juga sebagai pupuk majemuk karena 

mengandung unsur hara utama lebih dari 2 jenis, dengan kandungan unsur hara N 

(15%) dalam bentuk NH3, P (15%) dalam bentuk P2O5 dan K (15%) dalam 

bentuk (K2O). Unsur fosfor (P) yang berperan penting dalam transfer energi di 

dalam sel tanaman, mendorong perkembangan akar dan pem,buahan lebih awal, 

memperkuat batang sehingga tidak mudah rebah, serta meningkatkan serapan N 

pada awal pertumbuhan. Unsur kalium (K) juga sangat berperan dalam 
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pertumbuhan tanaman misalnya untuk memacu translokasi karbohidrat dari daun 

ke organ tanaman (Aguslina, 2004). 

Tanaman kacang panjang mempunyai kemampuan menghasilkan banyak 

polong dengan pertumbuhan polong dapat terhenti selama pembungaan dan sangat 

dipengaruhi oleh akumulasi asimilat hasil fotosintesis (Tollenaardalam 

Goldsworthy dan Fisher, 1997). Secara umum pada tanaman, laju fotosintesis 

yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kandungan N, P, Mg, dan K. Ketersediaan 

unsur-unsur ini kurang akan dapat mengurangi fotosintesis pada daun-daun muda, 

sedangkan pada daun-daun tua terjadi peningkatan fotosintesis karena adanya 

penambahan unsur N, P, dan K. Sebab unsur N dan K merupakan satu pembentuk 

klorofil yang berperan dalam fotosintesis (Sadjad, 1979).Menurut pendapat 

Rinsema (1986) bahwa dengan pemberian pupuk yang tepat dalam hal macam, 

dosis, waktu pemupukan, dan cara pemberiannya akan dapat mendorong 

pertumbuhan dan peningkatan hasil tanaman baik kualitas maupun kuantitas. 

Hasil penelitian diketahui bahwa pupuk NPK yang diberikan nyata 

meningkatkan tinggi tanaman, berat 100 biji, berat biji per tanaman dan berat biji 

per plot. Pertumbuhan meningkat dengan semakin meningkatnya dosis pupuk 

NPK yang diberikan, karena pupuk NPK dapat menyumbangkan unsur hara 

makro untuk meningkatkan kesuburan tanah (Soetedjo dan Kartasapoetra, 1998). 

Pupuk NPK yang diberikan merupakan gabungan dari pupuk Urea 

(sebagai sumber pupuk N), pupuk SP36 (sebagai sumber pupuk P) dan pupuk KCl 

(sebagai sumber pupuk K). Unsur-unsur tersebut merupakan unsur hara makro 
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yang mutlak diperlukan tanaman selama proses pertumbuhannya. Nitrogen untuk 

pertumbuhan vegetatif, posfat sebagai sumber energi dan merupakan bagian dari 

sel, sedangkan kalium berfungsi sebagai katalisator dalam tanaman dan juga 

berperan dalam translokasi karbohidrat dari daun menuju organ vegetatif dan 

generatif lain (Rosmarkam dan Yuwono, 2003). 

  


