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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rata-rata produksi nasional kacang panjang Indonesia masih di bawah hasil 

penelitian yaitu sekitar 5,72 ton polong muda per hektar, sedangkan potensi hasil 

polong ditingkatkan penelitian dapat mencapai 17,4 – 23,74 ton/ha (Kuswanto, 

2009). Kebutuhan sayur-sayuran semakin meningkat seiring dengan semakin 

pedulinya masyarakat akan makanan yang sehat dan berimbang secara nutrisi. 

Kacang panjang sebagai salah satu jenis dan 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 395.524 ton (BPS, 2016). 

Kacang panjang banyak digemari masyarakat karena rasanya yang enak, 

gurih, banyak mengandung vitamin A, B dan C, kacang panjang dapat ditanam di 

dataran tinggi dan di dataran rendah setiap waktu, asalkan dapat tersedia air 

secukupnya. Tanaman kacang panjang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

Indonesia, baik sebagai sayuran maupun sebagai lalapan dalam upaya 

meningkatkan gizi masyarakat sebagai sumber vitamin A, vitamin B, vitamin C 

dan mineral. Bijinya banyak mengandung protein, lemak dan karbohidrat 

(Rahayu, 2007). 

 Salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi tanaman kacang panjang 

adalah dengan memperhatikan galur/varietas kacang panjang dan penggunaan 

pupuk sebagai sumber nutrein tanaman. Di Nigeria, kacang panjang umumnya 

dibudidayakan untuk bijinya (bercangkang hijau atau dikeringkan), polong dan 
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daun dikonsumsi segar sebagai sayuran hijau. Semua bagian tanaman yang bias 

dimakan bernutrisi, memnuat kacang panjang sangat berharga dimana banyak 

orang yang tidak mampu mendapatkan makanan protein seperti daging dan ikan ( 

Ige et al., 2011) . 

 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 Cina. 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 bias dimakan secara segar atau dimasak terlebih dahulu 

(Lim, 2012). 

 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 (Ige et al., 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Produksi kacang panjang yang rendah disebabkan karena teknis budidaya dan 

faktor  lingkungan yang kurang sesuai. Pemilihan galur yang kurang tepat juga  

menyebabkan rendahnya produksi kacang panjang. Penelitian ini perlu dilakukan 



3 

salah satunya di Kabupaten Blitar Jawa Timur apakah galur-galur tanaman kacang 

panjang yang ditanam dapat memiliki potensi hasil yang tinggi. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas dari beberapa 

galur tanaman kacang panjang di Kabupaten Blitar Jawa Timur. 

1.4 Hipotesis 

Diduga terdapat perbedaan produktivitas beberapa galur kacang panjang yang 

ditanam di Kabupaten Blitar Jawa Timur. 




