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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Tanaman Kacang Panjang  

Tanaman kacang panjang merupakan tanaman perdu semusim yang 

tumbuhnya menjalar atau merambat. Daunnya berupa daun majemuk, terdiri atas 

tiga helai, batangnya liat dan sedikit berbulu. Akarnya mempunyai bintil yang dapat 

memperkaya tanah di nodul pada akarnya dengan bantuaan bakteri nitrogen dan 

dapat mengikat nitrogen (N). bebas dari udara dan tanaman membuat makanannya. 

Klasifikasi tanaman kacang panjang adalah sebagai berikut: 

kingdom   Plantae - Plants 

Subkingdom   Tracheobionta - Vascular plants 

Superdivision  Spermatophyta - Seed plants 

Division   Magnoliophyta - Flowering plants 

Class    Magnoliopsida - Dicotyledons 

Subclass   Rosidae 

Order    Fabales 

Family   Fabaceae - Pea family 

Genus    Vigna Savi - cowpea P 

Species   Vigna unguiculata (L.) Walp. 

(USDA, 2018). 

Kacang panjang adalah tanaman semusim yang tumbuh membelit. Batang 

tanaman berukuran panjang, 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 
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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 (Samahadi, 2003). 

Rata-rata produksi nasional kacang panjang di Indonesia masih dibawah 

hasil penelitian yaitu sekitar 5,72ton polong muda per hektar, sedangkan potensi 

hasil polong ditingkat penelitian dapat mencapai 17,4 – 23,74 ton/ha (Kuswanto, et 

al. 2009). Berdasarkan data BPS tahun 2016 bahwa produksi kacang panjang, 

kacang merah dan buncis di Indonesia dari tahun 2010 – 2016 disajikan Tabel 1. 

Tabel 1. Produksi Sayuran Kacang Panjang di Indonesia Tahun 2010-2016  

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Produksi 

(ton) 
489.449 458.307 455.615 450.859 450.727 395.524 388.071 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016). 

  

Produksi kacang panjang di Indonesia setiap tahunnya mengalami penurunan 

produksi (Badan Pusat Statistik, 2016). Penggunaan varietas unggul pada kacang 

panjang adalah salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan perbaikan 

kualitas. Suatu varietas dikategorikan sebagai varietas unggul jika memiliki satu 

atau beberapa kelebihan dari varietas yang sudah ada pada tanaman kacang panjang 

(Latiman, 2007). 

2.2. Morfologi Kacang Panjang  

2.2.1.  Akar Kacang Panjang  

Akar tanaman kacang panjang terdiri atas akar tunggang, akar cabang dan 

akar serabut. Perakaran tanaman dapat mencapai kedalaman 60 cm. Akar tanaman 

kacang panjang dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium spciri adanya 
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simbiosis tersebut yaitu terdapat bitil-bintil akar di sekitar pangkal akar (Pitojo, 

2006).  

2.2.2.  Batang Kacang Panjang  

Batang tanaman ini tegak, silindris, lunak, berwarna hijau dengan 

permukaan licin. Batang tumbuh keatas, membelit kearah kanan pada turus atau 

tegakan yang didekatnya. Batang membentuk cabang sejak dari bawah batang 

(Pitojo, 2006).  

2.2.3.  Daun Kacang Panjang  

Daun tanaman kacang panjang merupakan daun majemuk dan tersusun atas 

tiga helaian. daunnya berbentuk lonjong, berseling, hampir segitiga, tepi daun rata, 

pangkal membulat, ujung lancip dan memiliki tulang tulang daun yang menyirip, 

tangkai silindris, dan panjang daun antara 9 cm -13 cm (Haryanto, 2007). 

Gambar 1. Daun tanaman kacang Panjang  

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

2.2.4. Bunga Kacang Panjang  

Bunga tanaman kacang panjang termasuk kedalam bunga sempurna dimana 

bunganya terdiri atas tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, 

kepala putik dan tanggakai bunga, mahkota bunga kacang panjang berjumlah empat 

helai. mahkota bunga memiliki warna yang bervariasi yakni kuning- keningan, 
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ungu biru, putih keunguan, dan putih tergantung varietas dari kacang panjang 

tersebut. (Cahyono, 2006). 

Gambar 2. Bunga tanaman kacang Panjang  

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2.2.5. Buah kacang panjang  

Buah tanaman kacang berbentuk bulat panjang dan ramping. biasanya buah 

bunga di sebut polong. polong kacang panjang memiliki ukuran yang bervariasi 

antara 30 cm-100 cm, tergantung jenis dan varietasnya. polong kacang panjang 

memiliki biji yang tersusun bersegmen- segme. banyak sedikitnya biji tergantung 

pada panjag polong (Cahyono, 2006). 

Gambar 3. buah tanaman kacang Panjang  

Sumber: Dokumentasi pribadi 

2.2.6. Biji Kacang Panjang  

Biji kacang panjang mempunyai bentuk bulat memanjang dan agak pipih. ada 

juga biji kacang panjang yang berbentuk melengkung, warna biji kacang panjang 

saat tua bermacam macam contohnya yaitu warna kuning, coklat, kuning kemerah 

merahan, putih, hitam merah, dan putih bercak-bercak merah tergantung pada Janis 

dan varietas dari kacang panjang (Cahyono, 2006). 
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Gambar 4. Biji tanaman kacang Panjang  

Sumber: dokumentasi Probadi 

2.3. Syarat Tumbuh Tanaman Kacang Panjang  

2.3.1.  Ketinggian  

Ketinggian tempat berpengaruh terhadap keberhasilan penanaman kacang 

panjang. Tanaman kacang panjang dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran 

tinggi (sekitar 1.500 m dpl). Penanaman didataran tinggi terutama ditujukan untuk 

keperluan konsumsi. Sementara untuk tujuan penangkaran benih, tanaman kacang 

panjang dibudidayakan di dataran rendah dan sedang. Di dataran tinggi, umur panen 

tanaman kacang panjang relatif lebih panjang dibandingkan di dataran rendah lebih 

tinggi produktivitasnya (Pitojo, 2006). 

2.3.2.  Suhu  

Suhu Tanaman kacang panjang tumbuh dengan baik di daerah beriklim 

hangat, dengan kisaran suhu antara 20ºC – 30º C. Di daerah bersuhu rendah, yakni 

di bawah 20º C pertumbuhannya relatif lambat dan jumlah polong yang terbentuk 

hanya sedikit. Tanaman kacang panjang peka terhadap pengaruh suhu dingin dan 

dapat mati kalau terkena frost (suhu di bawah 4º C) (Pitojo, 2006).  

2.3.3.  Tanah  

Tanah Jenis tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman kacang panjang ini 

adalah tanah yang bertekstur lempung berpasir dan memiliki pH tanah sekitar 5,5 – 
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6,5. Jenis tanah yang terlalu masam dapat dilakukan dengan pengapuran memakai 

kapur dolomit (Pitojo, 2006).  

2.3.4.  Pemuliaan Kacang Panjang  

Pemuliaan aneka kacang tidak hanya dituntut merakit varietas dengan 

produksi tinggi, tetapi juga sekaligus diharapkan mampu menghasilkan varietas 

yang memiliki kualitas yang sesuai dengan permintaan konsumen, serta toleran 

terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan keragaman sumber daya genetik (SDG) sebagai sumber gen yang perlu 

dioptimalkan pemanfaatannya untuk membantu program pemuliaan. Keragaman 

SDG aneka kacang merupakan sumber berharga dalam mempertahankan produksi 

pangan dan menghadapi masalah pangan ke depannya (FAO, 2007) 

Serangkaian metode dan teknik pemuliaan dapat digunakan untuk 

memodifikasi genetik tanaman kacang panjang sehingga mampu mengatasi 

berbagai cekaman. Langkah dalam pemuliaan tanaman adalah: meningkatkan 

keragaman genetik, evaluasi, seleksi, pengujian, perbanyakan, pelepasan dan 

distribusi varietas baru. Tujuan utama pemuliaan kacang panjang tentunya adalah 

memodifikasi genetik tanaman kacang panjang untuk menghasilkan varietas 

tanaman kacang panjang dengan daya hasil dan kualitas buah yang lebih baik, serta 

lebih tahan terhadap cekaman abiotik dan biotik (Greenleaf, 1986; Poulos, 1994). 

Pemuliaan kacang panjang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan 

perusahaan swasta. Kriteria seleksi penting adalah komponen hasil dan kualitas 

hasil. Komponen hasil berhubungan dengan panjang dan jumlah polong per 

tanaman. Selain komponen dan kualitas hasil, pemuliaan kacang panjang juga 

diarahkan pada ketahanan terhadap beberapa penyakit yang disebabkan oleh jamur 
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dan virus. Pemuliaan kacang panjang diawali dengan koleksi plasma nutfah, 

kemudian dilanjutkan persilangan dan sel eksi (Syukur et al. 2012). 

Kacang panjang merupakan tanaman menyerbuk sendiri dengan presentasi 

penyerbukan silang kurang dari 5%. Metode pemuliaan kacang panjang sama 

dengan metode pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri lainnya. Varietas utama 

yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan kacang panjang adalah varietas galur 

murni (Syukur et al. 2012).




