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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman kacang panjang (Vigna sinensis L.) 

2.1.1 Taksonomi  

Menurut Haryanto (2007), tanaman kacang panjang diklasifikasikan 

sebagai berikut: Kerajaan: Plantae, Divisi : Spermatophyta, Kelas : Angiospermae, 

Sub kela : Dicotyledonae, Ordo : Rosales, Famili : Leguminoceae (Papilionaceae), 

Genus : Vigna, Spesies :Vigna sinensis (L.) Savi ex Hassk Vigna sinensis ssp. 

Sesquipedalis. 

Kacang panjang adalah tanaman hortikultura yang banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai sayuran matang maupun sebagai lalapan. 

Kacang panjang merupakan anggota famili Fabaceae yang termasuk golongan 

sayuran. Selain itu, kacang panjang merupakan salah satu tanaman sebagai sumber 

vitamin dan mineral. Fungsinya adalah sebagai pengatur metabolisme tubuh, 

meningkatkan kecerdasan dan ketahanan tubuh serta mempelancar proses 

pencernaan karena kandungan serat yang tinggi (Zaevie, Marisi, dan Puji 2014). 

Tanaman kacang panjang memiliki akar dengan sistem perakaran 

tunggang. Sistem perakaran tanaman kacang panjang dapat menembus lapisan 

tanah pada kedalaman hingga ± 60 cm. Akar tanaman kacang panjang dapat 

bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. yang berperan mengikat nitrogen 

diudara. Ciri adanya simbiosis tersebut yaitu terdapat bintil-bintil akar disekitar 

pangkal akar.  Aktivitas bintil akar ditandai oleh warna bintil akar sewaktu dibelah. 

Jika bintil akar  berwarna merah cerah, menaandakan bintil akar tersebut efektif 
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menambat nitrogen, sedangkan jika bintil akar berwarna merah pucat menandakan 

penambatan nitrogen kurang efektif. 

 Batang tanaman kacang panjang memiliki ciri-ciri tidak berambut, 

berbentuk bulat, panjang, bersifat keras, dan berukuran kecil dengan diameter 

sekitar 0,6-1 cm. Tanaman yang pertumbuhannya bagus, diameter batangnya dapat 

mencapai 1,2 cm lebih. Batang berwarna hijau tua bercabang banyak yang 

menyebar rata sehingga tanaman rindang. Pada bagian percabangan, batang 

mengalami penebalan. 

 Daun kacang panjang merupakan daun majemuk yang bersusun tiga helai. 

Daun berbentuk lonjong dengan ujung daun runcing. Tepi daun rata dan memiliki 

tulang daun yang menyirip kedudukan daun tegak agak mendatar dan memiliki 

tangkai utama. Panjang daun antara 9-13 cm dan panjang tangkai dain 0,6 cm. 

Permukaan daun bagian atas berwarna hijau tua sedangkan permukaan daun bagian 

bawah berwarna lebih muda (Pitojo, 2006). 

 Bunga tanaman ini terdapat pada ketiak daun, memiliki tangkai silindris 

dengan panjang ± 12 cm, berwarna hijau keputih-putihan, memiliki mahkota 

berbentuk kupu-kupu berwarna keunguan, benang sari bertangkai dengan panjang 

± 2 cm berwarna putih. Bunga tanaman kacang panjang tergolong bunga sempurna, 

yakni dalam satu bunga terdapat kelamin betina (putik) yang berwarna kuning dan 

alat kelamin jantan (benang sari) dengan kepala sari berwarna kuning, (Hutapea, 

1994). 

 Buah kacang panjang berbentuk polong, bulat dan ramping, dengan ukuran 

panjang sekitar 10-80 cm. Polong muda berwarna hijau sampai keputih-putiha, 
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sedangkan polong yang telah tua  berwarna kekuning-kuning. Setiap polong berisi 

8-20 biji (Samadi, 2003). 

 Biji kacang panjang berbentuk bulat panjang dan agak pipih, tetapi kadang-

kadang juga sedikit melengkung. Biji yang telah tua memiliki warna yang beragam, 

yaitu kuning coklat, kuning kemerah-merahan, putih hitam, merah, dan putih 

bercak merah (merah putih), bergantung pada jenis dan varietasnya. Biji memiliki 

ukuran besar (panjang x lebar), yaitu 8-9 mm x 5-6 mm (Cahyono, 1998). 

2.1.2 Varietas Kacang Panjang 

Varietas hitam putih di lepas pada tahun 2006, dengan ciri-ciri vigor 

tanaman kuat dengan cabang samping yang produktif. Warna polong hijau dan 

berbentuk panjang silindris. Warna biji hitam dengan ujung putih, Polongnya 

berukuran panjang 62,50 – 68,89 cm dengan diameter 0,77 – 0,93 cm dengan bobot 

per polong 27 - 30 g. mulai dipanen ketika tanaman berumur 45 – 55 HST, dengan 

Potensi produksi sekitar 30 - 40 ton/ha (Menteri pertanian, 2006). 

Varietas OT 242 di lepas pada tahun 2013, dengan ciri-ciri vigor tanaman 

kuat dengan cabang samping yang produktif. Warna polong hijau dan berbentuk 

panjang silindris. Polongnya berukuran panjang 67 - 70 cm dengan diameter 0,87 

cm dengan bobot per polong 27 - 30 gram. Bisa mulai dipanen ketika tanaman 

berumur 42 - 44 HST, Potensi produksi sekitar 40 - 56 ton/ha (Aura Seed Indonesia, 

2013). 

2.2 Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Panjang (Vigna sinensis L.) 

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

adalah 20-30 0C dengan suhu optimum 25 0C. Tanaman ini membutuhkan banyak 

sinar matahari. Tempat yang terlindung (teduh) menyebabkan pertumbuhan kacang 

panjang agak terlambat, kurus dan berbuah jarang/ sedikit, sedangkan curah hujan 

yang dibutuhkan adalah antara 600-1500 mm/tahun (Rukmana dan Sugandi 1995) 

 Kelembapan udara yang sesuai untuk pertumbuhan kacang panjang antara 

60-80%. Kelembapan udara yang sangat tinggi akan berpengaruh buruk terhadap 

pertumbuhan tanaman, yaitu pertumbuhan tanaman tidak subur, kurus, produksi 

dan kualitas polong rendah, sehingga apabila penanaman ditunjukan untuk 

pembenihan maka produksi biji rendah (Cahyono, 1998). 

2.2.2 Tanah 

Tanaman kacang panjang dapat diusahakan hampir pada semua jenis tanah. 

Hasil panen optimal dapat diperoleh jika tanaman ditanam pada tanah yang subur. 

Jenis tanah yang paling cocok bagi pertumbuhan tanaman kacang panjang adalah 

tanah berstruktur liat dan berpasir denagn derajat keasaman (pH)  tanah yang 

dibutuhkan adalah 5,5-6,5 (Rukmana dan Sugandi 1995) 

Ketinggian tempat juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman. Hal ini disebabkan ketinggian tempat sangat berhubungan erat 

dengan kondisi iklim (suhu, udara, kelembapan, udara curah hujan, dan penyinaran 

matahari) (Cahyono, 1998). Ketinggian tempat yang ideal untuk tempat 

pembudidayaan tanaman kacang panjang adalah daerah yang memiliki ketinggian 

kurang dari 800 m dpl (Kuswanto et al, 2005).    

2.3 Pengertian Pupuk Kompos   
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Pupuk di defenisikan sebagai material yang ditambahkan ke tanah atau tajuk 

tanaman dengan tujuan untuk melengkapi ketersediaan unsur hara. Bahan pupuk 

yang paling awal digunakan adalah kotoran hewan, sisa pelapukan tanaman, dan 

arang kayu (Novizan, 2007).  

Kompos adalah pupuk organik yang bahan dasarnya dari pelapukan bahan 

tanaman atau limbah organik. Menumpuknya limbah organik memerlukan 

penanganan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau tak sedap 

atau menjadi sarang lalat. Jalan pintas yang sering dijumpai adalah dengan 

membakar. Pembakaran limbah organik tersebut selain tidak memberikan manfaat, 

juga akan menimbulkan polusi udara (Musnamar, 2009). 

Kompos dibuat dari bahan organik yang berasal dari bermacam-macam 

sumber. Dengan demikian, kompos merupakan sumber bahan organik dan nutrisi 

tanaman. Kemungkinan bahan dasar kompos mengandung selulosa 15-60%, enzi 

hemiselulosa 10-30%, lignin 5-30%, protein 5-30%, bahan mineral (abu) 3-5%, di 

samping itu terdapat bahan larut air panas dan dingin (gula, pati, asam amino, urea, 

garam amonium) sebanyak 2-30% dan 1-15% lemak larut eter dan alkohol, minyak 

dan lilin (Yauniwati, 2012). 

Kompos ibarat multi-vitamin untuk tanah pertanian. Kompos akan 

meningkatkan kesuburan tanah, merangsang perakaran yang sehat. Kompos 

memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah 

dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air 

tanah. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat 

dengan penambahan kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk 
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menyerap unsur hara dari tanah dan menghasilkan senyawa yang dapat merangsang 

pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroba tanah juga diketahui dapat membantu 

tanaman menghadapi serangan penyakit lewat proses alamiah.  

Namun proses tersebut berlangsung lama sekali padahal kebutuhan akan 

tanah yang subur sudah mendesak. Oleh karenanya proses tersebut perlu dipercepat 

dengan bantuan manusia. Dengan cara yang baik, proses mempercepat pembuatan 

kompos berlangsung wajar sehingga bisa diperoleh kompos yang berkualitas baik 

(Misbach, 2012). 

2.4.  Bahan Pembuatan Pupuk Kompos  

2.4.1 Serasah Dedaunan  

Sumber utama bahan organik dalam tanah berasal dari jaringan tanaman, 

baik berupa serasah atau sisa tanaman yang telah mati. Sumber bahan organik 

lainnya adalah hewan, di dalam tanah akan didekomposisi oleh jasad renik, akan 

merubah dari zat organik menjadi bahan anorganik yang mempunyai arti lebih 

penting terhadap lingkungan. 

Sudrajad (1992) menyatakan bahwa, serasah daun kering secara alami 

mengandung lignin sebesar 50,70%. Serasah daun kering memiliki nilai COD 

sebesar 0,73 g. Walaupun nilai COD ini rendah, akan tetapi pemanfaatan serasah 

daun kering untuk dijadikan pupuk organik akan lebih menguntungkan daripada 

serasah daun kering dibiarkan ditimbun langsung dengan tanah tanpa menerapkan 

teknologi fermentasi yang baik. Semakin tingginya jumlah sampah organik yang 

dibuang ke tempat pembuangan akhir dan menyebabkan terjadinya polusi bau dan 

lepasnya gas metana ke udara, disatusisi potensi sampah dapat diberdayakan 

menjadi bahan yang lebih berdaua guna, yaitu pupuk organik yang dapat digunakan 
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untuk kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, maka pengolahan 

sampah perlu diperhatikan (Rohendi 2005). 

Serasah  memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar terhadap jumlah unsur 

hara yang masuk ke  dalam tanah, karena sebagian besar pengembalian unsur hara 

ke  tanah melalui daun yang gugur. Selain itu seresah juga menjadi tempat hidup 

atau  habitat  yang  baik  bagi  mikroorganisme tanah. Semakin banyak jumlah  

seresah,  maka semakin banyak mikroorganisme tanah yang ditemukan. Menurut 

Buliyansih (2005) menyatakan bahwa dekomposisi seresah menghasilkan sejumlah 

bahan-bahan  organik yang dapat mendukung kehidupan makhluk  hidup  (biota  

tanah). Semakin banyak seresah maka bahan untuk dekomposisi juga semakin 

banyak, sehingga jumlah dekomposer juga lebih banyak. Menurut Misbach (2012) 

bahwa pupuk hijau organik dengan bahan baku dedaunan tidak memiliki 

kandungan bahan kimia yang dapat merusak kesuburan tanah secara alami, patut 

dan layak untuk digunakan sebagai pupuk organik yang memiliki standart 

kelayakan pupuk organik, karna tingkat kesuburan pada tanah lebih cepat dari pada 

jenis pupuk organik padat yang lain.  

Menurut Arsyad (2011) Pemberian kompos berbahan Pueraria  javanica   

dan Calopogonium mucunoides dan 5 dan 10  ton  ha-1 meningkatkan ketersediaan  

air  tanah. sehingga peningkatan total ruang pori tanah akan meningkat. Kondisi  

demikian  pada  akhirnya  akan meningkatkan  serapan  hara  oleh  akar tanaman. 

Pemberian  Calopogonium mucunoides  dan  Pueraria javanica  5 ton  ha-1 juga 

mampu  meningkatkan pertumbuhan serta hasil kedelai dan hasil tinggi.  

2.4.2 Arang sekam  
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Sekam merupakan bagian pelindung terluar dari padi (Oryza sativa). Dari 

proses penggilingan dihasilkan sekam sebanyak 20-30%, dedak 8-12% dan beras 

giling 52% bobot awal gabah (Hsu dan Luh, 1980).  Arang sekam mengandung 

SiO2 (52%), C (31%), K (0.3%), N (0,18%), F (0,08%), dan kalsium (0,14%). 

Selain itu juga mengandung unsur lain seperti Fe2O3, K2O, MgO, CaO, MnO dan 

Cu dalam jumlah yang kecil serta beberapa jenis bahan organik. Kandungan silikat 

yang tinggi dapat menguntungkan bagi tanaman karena menjadi lebih tahan 

terhadap hama dan penyakit akibat adanya pengerasan jaringan. Sekam bakar juga 

digunakan untuk menambah kadar Kalium dalam tanah (Dewi, 2012)  

Sekam  merupakan  sumber  bahan  organik yang  mudah  didapat  yang  

berpotensi  untuk  dimanfaatkan   sebagai  bahan  pembawa  pupuk . Sekam padi  

merupakan  bahan  organik  yang  berasal  dari limbah  pertanian  yang  mengandung  

beberapa unsur  penting  seperti  protein  kasar,  lemak,  serat kasar,  karbon, 

hidrogen, oksigen dan silika  (Balai Penelitian Pascapanen Pertanian, 2001). 

Arang sekam dimanfaatkan petani untuk memperbaiki tanah pertanian 

selain itu, telah banyak penelitian yang menggunakan ranag sekam ataupun abu 

sekam untuk  campuran media tanam dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

tanaman. Penggunaan arang atau abu sekam dapat memperbaiki sifat fisik maupun 

kimia tanah. Menurut Setyorini, Adiningsih, dan Rochayati (2003), abu sekam padi 

memiliki fungsi mengikat logam. Selain itu, abu sekam padi berfungsi untuk 

menggemburkan tanah, sehingga bisa mempermudah akar tanaman menyerap unsur 

hara.  
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Karakteristik arang sekam padi adalah memiliki sifat lebih remah dibanding 

media tanam lainnya. Menurut Supriyanto dan Fiona (2010) dalam hasil 

penelitiannya juga menyampai-kan bahwa secara umum penambahan arang 

sekam dapat meningkatkan perkembangan yang lebih efektif pada akar bibit 

jabon yang diuji pada media sub soil. 

2.4.3 Cocopeat  

Serbuk sabut kelapa (cocopeat) merupakan media hasil penghancuran sabut 

kelapa. Sabut kelapa adalah bagian mesokarp dari buah kelapa yang sudah matang. 

Sabut kelapa dapat dimanfaatkan sebagai media tanam karena mengandung unsur 

kalium dan fosfor. Serbuk sabut kelapa banyak diproduksi   terutama di Sri Langka, 

Philipina, Indonesia, Meksiko, Costa Rica dan Guyana. Serbuk sabut kelapa 

merupakan hasil dari limbah pertanian, yang dapat digunakan sebagai media tanam 

pengganti pakis dan moss yang merupakan hasil hutan. (Muhit 2010).  

Serbuk sabut kelapa banyak digunakan untuk media tanam, karena 

mempunyai kapasitas memegang air yang baik, dapat mempertahankan 

kelembaban (80%), kaya akan unsur hara, akan tetapi mudah terdekomposisi jika 

terus menerus terkena air. Serbuk sabut kelapa memiliki kapasitas tukar kation dan 

porositas yang baik, mempunyai C/N ratio rendah yang mempercepat N tersedia 

dan mereduksi karbon. (Sulianta dan Yonathan, 2009).  

Menurut Kalsim (2013) menyatakan bahwa kandungan hara yang 

terkandung dalam cocopeat yaitu unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan 

tanaman diantaranya adalah kalium, fosfor, kalsium, magnesium dan natrium. 

Cocopeat dapat menahan kandungan air dan unsur kimia pupuk serta menetralkan 
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kemasaman tanah. Karena sifat tersebut, sehingga cocopeat dapat digunakan 

sebagai media maupun campuran pupuk organik yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman dan media tanaman.  

2.4.4 Pasir dan abu vulkanik 

Pasir adalah silika murni dengan ukuran partikel antara 0.5 – 2 mm. 

Umumnya pasir digunakan sebagai media campuran (mixes) sebagai salah satu 

bahan komposisi media tanam. Pasir ditambahkan ke dalam media tanam untuk 

meningkatkan porositas media, tetapi pasir yang terlalu halus dapat menghalangi 

lubang-lubang drainase (Poerwanto, 2003) Pasir seharusnya difumigasi dan 

dipasteurisasi sebelum digunakan karena mengandung biji rumput liar dan 

berbagaipatogen yang berbahaya. Pasir tidak menyediakan banyak unsur hara dan 

secara kimia pasir merupakan bagian dari media yang tidak bereaksi (Acquaah, 

2002).  

Pasir sangat bagus digunakan sebagai media tanam karena selain 

porositasnya tinggi, pasir mempunyai kapasitas tukar kation yang rendah sehingga 

sangat lambat dalam melepaskan unsur hara. Komposisi media tanam campuran 

pasir dan kompos memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan vegetatif 

pada pembibitan tanaman asparagus (Hanum, 2010).  

Abu vulkanik mengandung beberapa unsur hara yang diperlukan oleh 

tanaman, sehingga dalam jangka panjang mampu memperbaiki kesuburan tanah. 

Menurut Suntoro dan Wijiyanto (2014) Penambahan abu vulkanik dan pupuk 

kompos meningkatkan ketersediaan magnesium, serapan magnesium oleh jagung 

dan kadar klorofil daun jagung. Hal ini menunjukkan bahwa abu vulkanik dan 
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pupuk kompos memberikan pengaruh yang berbeda dalam meningkatkan 

ketersediaan dan serapan magnesium serta kadar klorofil 

2.4.5 Pengomposan  

Pengomposan merupakan proses penguraian bahan organik atau proses 

dekomposisi bahan organik dimana didalam proses tersebut terdapat berbagai 

macam mikrobia yang membantu proses perombakan bahan organik tersebut 

sehingga bahan organik tersebut mengalami perubahan baik struktur dan 

teksturnya. Bahan organik merupakan bahan yang berasal dari mahluk hidup baik 

itu berasal dari tumbuhan maupun dari hewan. Namun proses pengomposan yang 

terjadi secara alami berlangsung lama dan lambat. Untuk mempercepat proses 

pengomposan ini telah banyak dikembangkan teknologi-teknologi pengomposan. 

Baik pengomposan dengan teknologi sederhana, sedang, maupun teknologi tinggi. 

Adapun prinsip dari proses pengomposan adalah menurunkan C/N bahan organik 

hingga sama atau hampir sama dengan nisbah C/N tanah (<20),  dengan demikian 

nitrogen dapat dilepas dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman (Indriani, 2002). 

Proses penguraian dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pengomposan 

dapat berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Tujuan proses pengomposan ini yaitu 

merubah bahan organik yang menjadi limbah menjadi produk yang mudah dan 

aman untuk ditangan, disimpan, diaplikasikan ke lahan pertanian dengan aman 

tanpa menimbulkan efek negatif baik pada tanah maupun pada lingkungan pada 

lingkungan. Proses pengomposan dapat terjadi secara aerobik (menggunakan 

oksigen) atau anaerobik (tidak ada oksigen) (Harada, 1995). Pada dasarnya proses 

pengomposan secara aerobik lebih cepat dibandingkan dengan pengomposan secara 
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anaerobik. Pada proses pengomposan dengan adanya oksigen akan menghasilkan 

CO2, NH3, H2O dan panas, sedangkan pada proses pengomposan tanpa adanya 

oksigen akan menghasilkan produk akhir berupa (CH4), CO2, CH3, sejumlah gas 

dan asam organik. 

2.5  Pupuk NPK  

Pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang merupakan pupuk campuran yang 

mengandung lebih dari satu macam unsur hara tanaman (makro maupun mikro). 

Kelebihan pupuk NPK yaitu dengan satu kali pemberian pupuk dapat mencakup 

beberapa unsur sehingga lebih efisien dalam penggunaan bila dibandingkan dengan 

pupuk tunggal (Saribun, 2008). 

Keuntungan  menggunakan  pupuk  majemuk (NPK) adalah (1) Dapat 

dipergunakan dengan memperhitungkan  kandungan  zat  hara  sama dengan  pupuk  

tunggal, (2) apabila  tidak  ada pupuk  tunggal  dapat  diatasi  dengan  pupuk 

majemuk, (3) penggunaan pupuk majemuk sangat sederhana, dan (4)  

pengangkutan  dan penyimpanan  pupuk  ini  menghemat  waktu, ruangan,  dan  

biaya. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)  merupakan  salah  satu  produk pupuk  NPK  

yang  telah  beredar  di  pasaran dengan kandungan nitrogen (N) 15%, Fosfor (P2O5)  

15%,  Kalium  (K2O)  15%,  Sulfur  (S) 10%,  dan  kadar  air  maksimal  2%.  Pupuk 

majemuk  ini  hampir  seluruhnya  larut  dalam air,  sehingga  unsur  hara  yang  

dikandungnya dapat segera  diserap  dan  digunakan  oleh tanaman dengan efektif 

(Adnan 2015). 

Menurut Suwalan dan Abdulrachman (2005) melaporkan bahwa 

penggunaan pupuk NPK phonska sebagai pupuk alternatif pada tanaman padi di 
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garut (jawa  barat)  dapat  meningkatkan  jumlah  malai/rumpun  pada padi  sawah 

umur 55 HST dan 110 HST,  masing-masing sebesar 66,7% sampai 37,5% serta  

meningkatkan  hasil  panen  sebesar  40,29%  yaitu  dari  4,07  ton/ha menjadi 5,71 

ton/ha. 

Hampir  99%  N  diserap  oleh  akar  dengan  aliran  massa  dan selebihnya 

dengan serapan langsung. Hampir 91% P diserap secara difusi dan selebihnya  

dilakukan dengan  serapan  langsung.  Hampir 78%  K diserap secara difusi dan 

20% secara aliran massa. Sekitar 71% Ca diserap dengan aliran massa dan  

selebihnya  secara  langsung  95%. S diserap melalui  aliran  massa  dan  selebihnya  

secara  lansung  (Donahue, Miller, dan Sickluna 1977). 

 


