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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Kacang panjang (Vigna sinensis L.) merupakan salah satu jenis sayuran yang 

mempunyai ukuran yang panjang dan berwarna hijau. Di dalam kacang panjang 

terdapat biji-biji yang berbentuk bulat dan agak pipih, tetapi biasanya terdapat juga 

biji yang sedikit melengkung. Tanaman kacang panjang berbentuk semak atau 

perdu dan bersifat merambat. 

 Pengajiran dilakukan pada umur tanaman mencapai 3 minggu setelah tanam.  

Pengajiran dilakukan dengan menancapkan bambu di dekat tanaman sekitar 5 cm 

(Rizki dkk, 2015). Ajir dibuat dari bambu yang panjangnya 2 m. Ajir dipasang saat 

tinggi tanaman mencapai 25 cm. Pemangkasan diperlukan bila tanaman terlalu 

subur daunnya. Daun dikurangi agar pertumbuhan generatifiya baik (Hakim dkk, 

2014). Bentuk ajir yang baik sebagai media pertumbuhan kacang panjang adalah 

bentuk ajir yang mampu mendukung pertumbuhan kacang panjang agar tidak 

berdesakan dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Dengan ajir yang baik maka 

pertumbuhan kacang panjang menjadi optimal yang akan membuat tanaman kacang 

panjang mempunyai daun yang lebat, bentuk ajir yang berbeda diharapkan mampu 

membuat tanaman tumbuh dengan baik dan daun-daun kacang panjang terkena sinar 

matahari secara merata. Pemangkasan perlu dilakukan untuk memicu pertumbuhan 

generatif tanaman, daun yang dipangkas adalah daun bagian bawah tanaman dimana 

pada bagian tersebut jarang terkena sinar matahari, daun tersebut kurang optimal dalam 

proses fotosintesis dan mengurangi hasil fotosintesis. Waktu pemangkasan daun yaitu 

sebelum terjadinya pembungaan, oleh karena itu dilakukan pemangkasan daun pada 
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waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui waktu yang paling tepat untuk melakukan 

pemagkasan. Menurut Yusnita (2014), kacang panjang yang terlalu rimbun perlu 

diadakan pemangkasan daun maupun ujung batang. Tanaman yang terlalu rimbun 

dapat menghambat pertumbuhan bunga. 

  Untuk itu, dalam penelitian ini dilakukan percobaan pemasangan bentuk ajir 

lurus, ajir segi tiga sama kaki dan ajir segi tiga sama sisi yang dikombinasikan dengan 

waktu pemangkasan daun, yang diharapkan memberikan respon pertumbuhan yang 

berbeda untuk setiap bentuk ajir dan memberikan respon yang positif terhadap 

pemangkasan daun kacang panjang. 

 1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh interaksi antara bentuk ajir dengan waktu 

pemangkasan daun terhadap banyaknya jumlah daun serta pertumbuhan 

dan hasil panen kacang panjang? 

2. Bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil panen kacang 

panjang menggunakan ajir? 

3. Bagaimana cara melakukan pemangkasan daun untuk memicu 

pertumbuhan generatif dan untuk meningkatkan hasil panen kacang 

panjang? 

1.3. Tujuan 

1. Mengkaji interaksi antara bentuk ajir dengan waktu pemangkasan daun 

terhadap pertumbuhan dan hasil panen kacang panjang. 

2. Mengkaji pengaruh bentuk ajir yang berbeda terhadap pertumbuhan dan 

hasil panen kacang panjang. 
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3. Mengkaji pengaruh waktu pemangkasan daun terhadap pertumbuhan dan 

hasil panen kacang panjang. 

1.4. Hipotesis 

1. Diduga terjadi interaksi antara bentuk ajir dengan waktu pemangkasan 

daun terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman kacang panjang, 

dan yang diduga terbaik adalah ajir segi tiga sama kaki dengan waktu 

pangkas 4 MST. 

2. Diduga bentuk ajir yang berbeda memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap pertumbuhan dan hasil panen tanaman kacang panjang, dan 

yang diduga terbaik adalah  tanaman kacang panjang dengan ajir tipe segi 

tiga sama kaki. 

3. Diduga waktu pemangkasan daun memberikan pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil panen tanaman kacang panjang, dan waktu 

pemangkasan yang diduga terbaik adalah 4 MST. 


