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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kacang panjang (Vigna sinensis L.) termasuk kedalam 10 jenis sayuran penting 

di negara-negara Asia Tenggara. Selain biji kering, kacang panjang juga 

dikonsumsi sebagai sayuran untuk memenuhan gizi masyarakat karena 

mengandung protein nabati, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin 

(Ulima, 2009).  

Tanaman kacang panjang di Indonesia mempunyai keanekaragaman genetik 

yang luas. Meskipun demikian, produksi kacang panjang dari petani masih 

tergolong rendah .Menurut Kuswanto (2002) bahwa apabila kontribusi kacang 

panjang dalam komposisi sayuran mencapai 10%, maka diperlukan sekitar 763.200 

ton/ha/th polong segar, edangkan produksi kacang panjang pada tahun 2009 

mencapai 483,793 ton/ha/th, tahun 2010 489,449 ton/ha/th, tahun 2011 458,307 

ton/ha/th, dan pada tahun 2012 mencapai 457,489 ton/ha/th, sehingga dengan 

melihat angka produktivitas kacang panjang setiap tahunnya maka produksi kacang 

panjang masih perlu ditingkatkan. 

Beberapa penelitian legum diantaranya kecipir, kacangg tunggak, alfalfa, 

kacang panjang dan buncis menunjukkan hasil yang bagus pada dataran medium, 

tetapi hal ini belum dapat diasumsikan bahwa dataran medium adalah dataran yang 

ideal bagi tanaman kacang panjang. Hasil yang diperoleh kacang panjang 

menunjukkan bahwa pada dataran rendah yang paling bagus dari pada dataran 

medium dan dataran tinggi. Potensi galur-galur kacang panjang pada dataran 

medium perlu ditingkatkan agar hasil yang diperoleh meningkat. 
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Mengingat semakin meningkatnya permintaan akan sayuran kacang panjang, 

pengujian potensi hasil galur-galur persilangan pada dataran medium merupakan 

salah satu solusi untuk meningkatkan potensi hasil. Satu atau lebih galur diharapkan 

memenuhi harapan potensi hasil yang tinggi pada dataran medium. 

1.2. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi hasil galur kacang 

panjang di dataran medium. 

1.3. Rumusan Masalah 

Beberapa galur kacang panjang hasil persilangan belum ada informasi potensi 

hasil di dataran medium sehingga membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui potensi hasil dari galur-galur tersebut. 

1.4. Hipotesis 

Terdapat satu atau lebih galur kacang panjang yang berpotensi hasil tinggi di 

dataran medium. 

 


