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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Kacang Panjang 

Kacang panjang (Vigna sinensis L.) tergolong dalam Famili Papilionaceae. 

Tanaman ini merupakan tanaman perdu semusim yang 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. Dengan 

demikian komoditi ini merupakan sumber protein nabati yang potensial (Rahayu, 

2007).  

 Nutrisi pada kacang panjang berperan penting sebagai penguat jaringan tubuh. 

Kacang panjang juga mengandung anti-oksidan yang berperan mencegah kanker 

(Setijo, 2006).  Kacang panjang termasuk sayuran buah yang sudah populer di 

kalangan masyarakat luas. Peranan kacang panjang dalam memenuhi perbaikan 

gizi masyarakat tidak diragukan lagi kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, 

karena sumbangannya terhadap protein nabati tidak kecil. Pada tahun 1990, 

konsumsi kacang panjang menempati urutan ke delapan dengan rata-rata 0,95 

kg/kapita/tahun. Kacang panjang merupakan salah satu sayuran yang banyak 

dikomsumsi masyarakat.  Kacang panjang memiliki banyak khasiat untuk 

kesehatan, antara lain sebagai antikanker, antiokasidan, antivirus, antibakteri, 

gangguan saluran kencing,meningkatkan fungsi limpa, dan meningkatkan fungsi 

sel darah (Wijayakusuma, 2006).  
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2.2 Morfologi Kacang Panjang 

Kacang panjang dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 

merambat dan tidak merambat. Kelompok kacang panjang yang banyak 

dibudidayakan adalah jenis kacang panjang yang merambat, ciri-cirinya adalah 

tanaman membelit pada turus dan memiliki buah dengan panjang ± 40-70 cm, 

berwarna hijau atau putih kehijauan (Zaevie, 2014).  

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 (Hutapea, 1994).  

2.3 Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Panjang 

Untuk membudidayakan tanaman kacang panjang perlu diperhatikan 

beberapa hal yang sangat penting dan sangat menentukan pertumbuhan tanaman 

kacang panjang, diantaranya adalah iklim dan tanah. 

1. Iklim 

Suhu rata-rata harian agar tanaman kacang panjang dapat beradaptasi baik 

adalah 20 – 30
0
C dengan suhu optimum 25

0
C. Tanaman ini membutuhkan banyak 

sinar matahari. Tempat yang terlindung (teduh) menyebabkan pertumbuhan 

kacang panjang agak terlambat, kurus dan berbuah jarang atau sedikit, sedangkan 

curah hujan yang dibutuhkan adalah antara 600 - 1500 mm/tahun (Rukmana, 

1995). Unsur-unsur iklim yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan tanaman  
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antara lain ketinggian tempat, sinar matahari, dan curah hujan. Kacang panjang 

dapat tumbuh dan berproduksi di dataran rendah dan dataran tinggi dengan 

ketinggian 0 – 1500 m diatas permukaan laut. Tanaman kacang panjang tumbuh 

baik di dataran rendah sampai menengah hingga ketinggian 600 - 700 meter di 

atas permukaan laut. 

2. Tanah

Tanaman kacang panjang dapat diusahakan hampir pada semua jenis tanah.

Namun, untuk memperoleh hasil optimal, akan lebih baik bila ditanam pada tanah 

yang subur. Jenis tanah yang paling cocok bagi pertumbuhan tanaman  kacang 

panjang adalah tanah berstruktur liat dan berpasir. Jenis tanah yang baik adalah 

tanah latosol atau lempung berpasir, subur, gembur, banyak mengandung bahan 

organik dan drainasenya baik. Derajat keasaman tanah (pH) yang 7 dibutuhkan 

adalah 5,5 - 6,5. Bila pH dibawah 5,5 dapat menyebabkan tanaman tumbuh kerdil 

karena teracuni garam aluminium (Al) yang larut dalam tanah (Haryanto, 2007). 

Adapaun syarat tumbuh tanaman kacang panjang adalah sebagai berikut ini : 

Lahan yang cocok adalah sawah berpengairan teknis dengan  ketinggian 

tempat  sekitar 600m dpl, suhu 25-35
o
C, pH tanah 5,5-6,5 dengan struktur tanah

yang gembur dan kaya bahan organik. Musim yang tepat untuk budidaya kacang 

panjang pada musim kemarau. Iklimnya kering, curah hujan antara 600-1.500 

mm/tahun. 
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2.4 Teknik Budidaya Tanaman Kacang Panjang 

Benih kacang panjang dapat langsung ditanam pada media tanam tanpa 

disemaikan terlebih dahulu. Perkecambahan benih kacang panjang dapat 

dipercepat dengan cara direndam dalam air hangat kira-kira 15 menit sebelum 

ditanam. Penanaman dilakukan dengan membuat lubang tanam menggunakan 

tongkat dengan kedalaman lubang tanam sekitar 4-5 cm. pada tiap lubang 

dimasukan 2 butir benih, lalu ditutup dengan tanah tipis-tipis. Benih kacang 

panjang biasanya akan berkecambah 5 hari setelah penanaman . Kacang panjang 

perlu diberi ajir untuk merambatkan tanaman, agar produksi polongnya semakin 

banyak. Ajir ditancapkan pada bedengan dan diikat pada ujung atasnya sehingga 

membentuk segitiga antar ajir lalu dihubungkan dengan tali (Haryanto, 2007). 

2.5 Galur Kacang Panjang 

Galur Kacang panjang yang diuji merupakan hasil persilangan benih kacang 

panjang Hitam Putih (♂) X UB920A (♀). Galur persilangan tersebut memiliki 6 

kombinasi warna benih yang berbeda. Berikut merupakan warna benih dari 

masing-masing galur : 

1. Tetua Hitam Putih berwarna coklat 

2. Tetua UB920A berwarna coklat 

3. GM-1210 berwarna hitam 

4. GM-1211 berwarna coklat 

5. GM-1212 berwarna hitam putih 

6. GM-1213 berwarna coklat putih 

7. GM-1214 berwarna hitam titik putih 
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8. GM-1215 berwarna coklat titik putih 

Tetua hitam putih memiliki umur berbunga 42-46 hst dan umur panen 59-63 

hst. Sedangkan tetua UB 920A memiliki umur berbunga 34-37 hst dan umur 

panen 46-49 hst.  Panjang polong tetua hitam putih 62,50 – 68,89cm, sedangkan 

tetua UB 920A memiliki panjang polong 58-60cm. Jumlah polong tetua hitam 

putih adalah 20-27 polong per tanaman, sedangkan tetua UB 920A 11-13 polong 

per tanaman. Tetua hitam putih merupakan tetua yang lebih tahan terhadap 

serangan virus kuning, sedangkan tetua UB 920A rentan terhadap serangan virus 

kuning (Muhidin, 2015). 

 




