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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Kacang panjang merupakan salah satu komoditas hortikultura yang 

digemari oleh konsumen dari berbagai lapisan.Sebagai salah satu komoditas 

hortikultura yang paling digemari, kacang panjang memiliki potensi yang amat 

tinggi untuk dikembangkan. Menurut data statistik pada tahun 2009 menunjukkan 

bahwa produktivitas`kacang panjang hanya mencapai 2,75 ton/ha. Produktivitas 

ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi hasil kacang panjang yang bisa 

mencapai 7 – 9 ton/ha polong segar(BPS 2007). 

Dalam budidaya kacang panjang kualitas hasil produksi seperti kandungan 

gizi dan rasa manis juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan setelah 

tingkat produktivitas. Kualitas hasil produksi yang tinggi dapat meningkatkan 

nilai ekonomi kacang panjang.Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas 

hasil produksi adalah melalui teknik pemuliaan tanaman dengan membentuk 

varietas unggul baru dan penyaringan plasma nutfah kacang panjang yang ada 

melalui kegiatan karakterisasi. Dalam pembentukan varietas baru langkah awal 

yang dilakukan adalah melakukan persilangan dua tetua yang memiliki karakter-

karakter tertentu yang diinginkan (Lakitan,2007) 

Hasil dari persilangan ini merupakan penggabungan sifat-sifat dari kedua 

tetuanya. Persilangan dapat menjadi sumber untuk menimbulkan keragaman 

genetik pada keturunannya di samping berpotensi menghasilkan galur homozigot 

yang menjadi landasan perakitan varietas baru yang memiliki keragaman yang 

luas dari berbagai karakter agronomi yang diinginkan (Barmawi, 2007)
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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. 7 Bunga tanaman ini terdapat pada ketiak daun, majemuk, tangkai silindris, 

panjang kurang lebih 12 cm, berwarna hijau keputih-putihan, mahkota berbentuk 

kupukupu, berwarna putih keunguan, benang sari bertangkai, panjang kurang 

lebih 2 cm, berwarna putih, kepala sari kuning, putik bertangkai, berwarna 

kuning, panjang kurang lebih 1 cm, dan berwarna ungu. Buah tanaman ini 

berbentuk polong, berwarna hijau, dan panjang 15-25 cm. Bijinya lonjong, pipih, 

berwarna coklat muda.Akarnya tunggang berwarna coklat muda (Hutapea et al., 

1994). 

Kegiatan dalam penelitian ini yaitu karakterisasi morfologi, menghasilkan 

data kuantitatif dan kualitatif.Kriteria seleksi penting adalah komponen hasil dan 

kualitas hasil. Komponen hasil berhubungan dengan panjang dan jumlah polong 

per tanaman. Data kuantitatif menggunakan rancangan acak kelompok (RAK).  

Karakterisasi bertujuan untuk melihat karakterkeanekaragaman morfologi 

galur kacang panjang persilangan UB715Ax Hitam Putih yang meliputi karakter 

kualitatif dan karakter kuantitatif.Sehubungan dengan pembahasan diatas, akan 

dilakukan penelitian mengenai karakter morfologi dari tanaman kacang panjang di 

lahan uji coba daerah jetis melalui kegiatan karakterisasi tanaman kacang panjang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Permintaan akan kacang panjang oleh masyarakat Indonesia meningkat 

setiap tahunnya, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan ketersediaan kacang 

panjang yang cukup. Produktivitas kacang panjang hanya mencapai 2,75 ton/ha. 

Produktivitas ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi hasil kacang 

panjang yang bisa mencapai 7 – 9 ton/ha polong segar.  

Hal tersebut terjadi karena dalam proses budidaya tanaman kacang 

panjang sering terjadi musim hujan sehingga harga penjualan tanaman kacang 

panjang tidaklah menentu, ada kalanya naik dan ada kalanya juga turun. tersebut 

petani di Indonesia masih marak menggunkan benih turunan ataupun benih lokal 

sebagai bahan tanamnya, yang mana benih tersebut masih belum teruji pasti 

mengenai daya hasil dan kualitasnya. 

Usaha dalam perakitan varietas unggul sebagai langkah untuk meningkatkan 

produksi tanaman kacang tanah baik secara kualitas maupun kuantitas dapat 

dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman, kegiatan ini memerlukan 

pengetahuan mengenai karakter dari suatu tanaman, dengan langkah awal 

penunjang dalam kegiatan tersebut yaitudengan melakukan 

karakterisasi.Karakterisasi bertujuan untuk melihat keanekaragaman morfologi 

dan genetic kacang panjang diantara persilangan UB715A x Hitam Putih yang 

meliputi karakter kualitatif dan karakter kuantitatif., sehingga nantinya dapat 

diketahui karakter yang diharapkan dari tanaman uji. 

Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka akan dilakukan 

penelitian mengenai Karakterisasi MorfologiGalur kacang panjang(Vigna 
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unguiculata var. sesquipedalis.L)diharapkan masing-masing aksesi memiliki 

keragaman karakter morfologi. 

1.3. Tujuan 

Untuk melihat karakterkeanekaragaman morfologi galur kacang panjang 

persilangan UB715A x Hitam Putih yang meliputi karakter kualitatif dan karakter 

kuantitatif. 

1.4. Hipotesis 

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah: 

H0= Diduga tidak terdapat keragaman karakter morfologi pada masing-masing 

galur kacang panjang persilangan UB715Ax Hitam Putih yang digunakan 

sebagai tanaman uji. 

H1= Diduga terdapat keragaman karakter morfologi pada masing-masing galur 

kacang panjang persilangan UB715A x Hitam Putih yang digunakan sebagai 

tanaman uji. 

1.5. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai karakter 

morfologi pada keanekaragaman galur kacang panjang, sehingga dapat diketahui 

perbedaan karakter morfologi antar aksesi tersebut. 
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