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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Morfologi Anatomi 

Kacang panjang Secara umum Dilihat dari hubungan kekerabatannya 

dalam dunia tumbuhan, kacang panjang dapat disusun klasifikasinya mulai dari 

division, class, ordo, familia, genus dan spesies. Dari divisi ke spesies 

merupakan urutan kelompok dari besar ke kecil. Pada kelompok yang lebih 

besar mempunyai persamaan sifat yang lebih sedikit di antara sesamanya 

dibandingkan kelompok kecil. Pada klasifikasi yang lebih detail, tingkatan - 

tingkatan tersebut masih dibagi lebih lanjut menjadi bagian yang lebih kecil 

lagi, yaitu sub - spesies. Susunan klasififkasi kacang panjang secara lengkap 

adalah sebagai berikut : 

Divisio  : Spermatophyta 

Class  : Angiospermae 

Subclass : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Familia : Papilonaceae 

Genus  : Vigna 

Spesies : Vigna sinensis L (Haryanto, 2007)  

Kacang panjang (V. sinensis) merupakan tanaman sayuran semusim. 

Kacang panjang merupakan jenis sayuran yang dapat di kosumsi dalam bentuk 

segar maupun diolah menjadi sayur Tanaman kacang panjang memiliki 

kandungan gizi yang cukup lengkap (protein, lemak, karbohidrat, kalsium, 

fosfor, zat besi, vitamin B dan C). Kandungan protein nabati pada sayuran 

kacang panjang berkisar 17 - 21% (Rasyid Panji 2012). Kacang Panjang adalah 

tanaman semusim yang tumbuh membelit. Batang tanaman berukuran panjang, 
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bertekstur liat, dan sedikit berbulu. Daun tanaman merupakan daun majemuk yang 

tersusun atas tiga helai dan berwarna hijau muda sampai hijau tua. Bunga 

berbentuk kupu - kupu, terletak pada ujung tangkai yang panjang. Warna bunga 

bervariasi, putih, kuning atau biru. Bunga muncul dari ketiak daun dan setiap 

tangkai bunga mempunyai tiga sampai lima bunga. Buah kacang panjang 

berbentuk polong, bulat, dan ramping dengan ukuran panjang sekitar 10 - 80 cm 

(Budi samahadi, 2003). 

Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha 

budidaya sayuran khususnya kacang panjang adalah masalah hama, terutama 

hama penggerek polong (Maruca testulalis) dan kutu daun (Aphis craccivora). 

Gejala serangan hama penggerek, tampak pada bunga dan bakal polong yang 

rusak dan kemudian gugur. Satu ekor larva selama hidupnya dapat merusak 4 - 6 

bunga per tanaman. Gerekan pada polong menyebabkan biji pada polong menjadi 

rusak, 6 kulit polong berlubang dan dari lubang tersebut keluar serbuk gerek yang 

basah bercampur kotoran larva yang berwarna coklat. Kutu daun A. Craccivora 

menyerang tanaman kacang panjang mulai awal pertumbuhan sampai masa 

pertumbuhan bunga dan polong. Serangan A. Craccivora menyebabkan kerusakan 

pada bagian - bagian tanaman yang masih muda, misalnya tunas - tunas dan daun 

- daun serta tangkai daun yang masih muda. 

2.2. Budidaya Kacang Panjang 

1. Pemilihan Benih - Benih adalah biji yang dipersiapkan untuk budidaya tanaman 

yang telah melalui proses seleksi sehingga dapat tumbuh menjadi tanaman 

muda (bibit). Bibit kemudian tumbuh dewasa dan menghasilkan bunga, melalui 
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penyerbukaan bunga berkembang menjadi buah atau polong. Menurut Balai 

Besar Pembenihan 2013, ciri - ciri pemilihan mutu ekonomi benih yang tinggi, 

adalah sebagai berikut : 

a. Daya kecambah minimal 80 % Benih yang tumbuh dari benih yang ditanam 

minimal 80  persen. Hal tersebut ditetapkan guna menghindari penggunaan 

benih yang banyak, sehingga dapat meningkatkan biaya produksi, 

b. Benih murni minimal 95 %, Benih yang ada pada setiap varietas/klon terdapat 

pada varietas/klon yang sama. Hal tersebut dilakukan guna menghindari 

ketidakseragaman pertumbuhan dan ketahanan terhadap hama/penyakit yang 

akhirnya menyebabkan produksi menurun, 

c. Benih bersih dari kotoran Benih berstandar menghendaki tingkat kebersihan 

yang tinggi terhadap benih tanaman lain, gulma, kotoran dari sisa - sisa bagian 

tanaman lain, butiran tanah, pasir dan kerikil. Apabila benih bersih ini 

diproduksi maka akan menunjukkan sifat -sifat yang sama dari kelompoknya. 

d. Bentuk benih bersih 

Permukaan kulit benih harus bersih dan mengkilat. Tidak ada yang kotor atau 

keriput. Benih yang keriput pertanda dipetik pada saat buah belum cukup 

umur. 

3. Persiapan Lahan  

Lahan dibersihkan dari gulma dan dibajak agar tanah menjadi gembur. 

Bedengan dibentuk dengan ukuran lebar 100 - 140 cm, tinggi 30 cm dan panjang 

menyesuaikan keadaan lahan. Jarak antar bedengan 30 - 50 cm. Pengapuran. 

Pengapuran dilakukan jika pH tanah lebih rendah dari 5,5. Berikan kapur 
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pertanian dalam bentuk kalsit, dolomit, atau zeagro dari 1- 2 ton / ha tergantung 

pada pH awal dan jumlah aluminium. Pupuk dasar yang digunakan untuk 

budidaya kacang panjang adalah pupuk organic dengan dosis 10 - 20 ton per 

hektar. 

4. Pemupukan susulan 

Tanaman perlu diberikan pupuk susulan untuk mencukupi kebutuhan 

unsur hara. Jenis pupuk yang digunakana dalah pupuk organik atau anorganik. 

Pupuk organik yang dapat diberikan pada tanaman sayur adalah pupuk kandang 

atau kompos yang sudah matang. Pupuk organik yang sudah matang tidak akan 

membusuk dan mengurai lagi sehingga tidak menghasilkan panas. Dosis 

penggunaan pupuk organik sebesar 1 - 2 ton per hektar. Pupuk anorganik yang 

digunakan adalah pupuk NPK mutiara dengan dosis 100 kg per hektar (Hendra 

Sunarjono, 2013). 

2.3. Perlakuan Jarak Tanam  

Pada sistem bercocok tanam, apabila kerapatan tanaman (jumlah populasi) 

melebihi batas optimum, maka akan terjadi hambatan pertumbuhan tanaman 

akibat tidak tahan bersaing dengan tanaman lain. Semakin dekat jarak tanam 

antara satu tanaman dengan tanaman lain, makin serupa sifat pertumbuhan yang 

diperlukan, makin hebat pula persaingannya (Candrakirana, 1993). Kompetisi 

yang terjadi utamanya adalah kompetisi dalam memperolehcahaya, unsur hara dan 

air. Beberapa penelitian tentang jarak tanam menunjukkan bahwa semakin rapat 

jarak tanam, maka semakin tinggi tanaman tersebut dan secara nyata berpengaruh 

pada jumlah cabang serta luas daun. Tanaman yang diusahakan pada musim 
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kering dengan jarak tanam rapat akan berakibat pada pemanjangan ruas, oleh 

karena jumlah cahaya yang dapat mengenai tubuh tanaman berkurang. Akibat 

lebih jauh terjadi peningkatan aktifitasauksin sehingga sel - sel tumbuh 

memanjang. Pemanjangan ruas tercermin pada jumlah cabang. Cabang tanaman 

merupakan tempat tumbuh nya daun. Apabila jumlah cabang kecil, maka jumlah 

daun juga menjadi kecil. Hal tersebut berkaitan langsung dengan luas daun 

seluruh tanaman (Budiastuti, 2000). 

2.4.  Syarat Tumbuh 

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 (Guramalem, 2011). 

Media tanam yang cocok untuk budidaya tanaman kacang panjang adalah : 

a. Hampir semua jenis tanah cocok untuk budidaya kacang panjang, tetapi yang 

paling baik adalah tanah Latosol/lempung berpasir, subur, gembur, banyak 

mengandung bahan organik dan drainasenya baik. 

b. Tanah kemasaman (pH) sekitar 5,5-6,5. Bila pH terlalu basa (diatas pH 6,5) 

menyebabkan pecahnya nodula-nodula akar. 

2.5. Pupuk Kandang 

Pupuk kandang dapat diperoleh dari kandang ternak sendiri seperti sapi, 

kerbau, kuda, kambing, babi dan ayam. Produksi pupuk masing-masing hewan 
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tersebut tidak sama tergantung jenis dan ukuran/berat badan. Seekor sapi dewasa, 

rata-rata menghasilkan 5 ton pupuk matang/tahun, kerbau dewasa menghasilkan 

10 ton/tahun, kuda mampu memproduksi pupuk 5 - 8 ton/tahun, kambing 0,6 - 0,9 

ton/tahun, dan babi menghasilkan pupuk 1,4 - 1,7 ton/tahun (Soediyatno dan 

Hadmadi, 1999 cit. Najiyati et al., 2005).  

Pupuk kandang sapi dan ayam memiliki efek terhadap kesuburan tanah 

gambut yang cukup baik karena mengandung unsur hara yang lengkap (makro 

dan mikro) serta mikroorganisme yang ada di dalamnya mampu menguraikan 

gambut menjadi lebih matang sehingga beberapa unsur hara dalam gambut seperti 

P mudah tersedia bagi tanaman. Dengan demikian, pupuk kandang akan 

memperbaiki kondisi fisik dan kesuburan gambut (Prastowo, 1993 cit. Najiyati et 

al.,2005).  Pupuk kandang memiliki sifat yang alami dan tidak merusak tanah, 

menyediakan unsur makro (nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan belerang) dan 

mikro (besi, seng, boron, kobalt, dan molibdenium). Selain itu, pupuk kandang 

berfungsi untuk meningkatkan daya tahanterhadap air, aktivitas mikrobiologi 

tanah, nilai kapasitas tukar kation dan memperbaiki struktur tanah. Pengaruh 

pemberian pupuk kandang secara tidak langsung memudahkan tanah untuk 

menyerap air. Pemakaian pupuk kandang sapi dapat meningkatkan permeabilitas 

dan kandungan bahan organik dalam tanah, dan dapat mengecilkan nilai 

erodobilitas tanah yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan tanah terhadap 

erosi. Pupuk kandang ayam dapat memberikan kontribusi hara yang mampu 

mencukupi pertumbuhan bibit tanaman, karena pupuk kandang ayam 
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mengandung hara yang lebih tinggi dari pupuk kandang lainnya (Santosoet al., 

2004). 

2.6. Pupuk NPK 

Dominasi pupuk anorganik yang digunakan petani mulai dari pupuk 

tunggal maupun majemuk karena memiliki kapasitas produksi yang besar serta 

kandungan hara tinggi, tetapi penggunaan secara berlebih akan menurunkan 

produksi tanaman. Penggunaan pupuk anorganik perlu dikurangi, salah satu 

alternatifnya adalah penggunaan pupuk organik baik secara tunggal maupun 

kombinasi terhadap pupuk kimia lain (Ahira, 2006). Pupuk anorganik atau pupuk 

buatan adalah jenis pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan cara meramu berbagai 

bahan kimia sehingga memiliki persentase, misalnya, pupuk urea berkadar 

nitrogen 45-46%, (setiap 100 kg urea terdapat 45-46 kg hara nitrogen). Jenis-jenis 

pupuk anorganik menurut unsur hara yang dikandungnya dapat dibagi menjadi 

dua yaitu, pupuk tunggal dan pupuk majemuk. 

a. pupuk tunggal 

Pupuk anorganik atau pupuk buatan adalah jenis pupuk yang dibuat oleh 

pabrik dengan cara meramu berbagai bahan kimia sehingga memiliki persentase , 

misalnya, pupuk urea berkadar nitrogen 45-46%, (setiap 100 kg urea terdapat 45-

46 kg hara nitrogen). Jenis-jenis pupuk anorganik menurut unsur hara yang 

dikandungnya dapat dibagi menjadi dua yaitu, pupuk tunggal dan pupuk 

majemuk.  

Dikatakan pupuk tunggal karena hara yang dikandungnya hanya satu. Ke dalam 

kelompok pupuk tunggal ini ada tiga macam pupuk yang dikenal dan banyak 
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beredar di pasaran, yaitu pupuk yang berisi hara utama nitrogen (N), hara utama 

fosfor (P), dan hara utama kalium (K). Selain itu, ada pula pupuk yang berisi hara 

utama magnesium (Mg). 

b. Pupuk Majemuk

Pupuk majemuk merupakan pupuk campuran yang sengaja dibuat oleh 

pabrik dengan cara mencampurkan dua atau lebih unsur hara. Misalnya, pupuk 

Nitrogen dicampurkan dengan Phospat menjadi pupuk NP, dan dicampur lagi 

dengan Kalium menjadi pupuk NPK. Kandungan hara dari pupuk ini lebih 

lengkap dibandingkan dengan pupuk tunggal. 

Pupuk NPK merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara 

lebih dari dua jenis. Dengan kandungan unsur hara Nitrogen 15% dalam bentuk 

NH3, fospor 15% dalam bentuk P2O5, dan kalium 15% dalam bentuk K2O. Sifat 

Nitrogen (pembawa nitrogen) terutama dalam bentuk amoniak akan 

menambahkan keasaman tanah yang dapat menunjang pertumbuhan tanaman 

(Hardjowigeno, 2007). 




