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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Kacang panjang (Vigna sinensis L.) merupakan tanaman sayuran semusim 

yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia dan merupakan salah satu 

jenis sayuran yang dijual sehari-hari. Pendayagunaan kacang panjang sangat 

beragam, yakni dihidangkan berbagai masakan mulai dari bentuk mentah sampai 

masak. Secara umum polong kacang panjang mengandung vitamin A,B,C, lemak, 

karbohidrat, dan protein (Sunaryono, 1990; Rizki dkk., 2015). Tanaman ini 

berbentuk perdu yang tumbuhnya merambat. Memiliki daun majemuk yang 

tersusun atas tiga helai dan memiliki batang liat sedikit berbulu. Kacang panjang 

bersifat dwiguna, artinya sebagai sayuran polong dan sebagai penyubur tanah. 

Tanaman sebagai penyubur tanah karena akar-akarnya terdapat bintil-bintil akar 

bakteri Rhizobium. Bakteri tersebut berfungsi mengikat nitrogen bebas diudara.  

Tidak adanya interaksi terhadap perlakuan jarak tanam dan varietas diduga 

karena salah satu faktor tidak saling mendukung, sehingga interaksi kedua 

perlakuan yang diuji tidak dapat mempengaruhi sifat genetis yang dibawa oleh  

tanaman. Bahwa pertumbuhan dan produksi tanaman dapat tercapai apabila faktor 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tersebut saling mendukung. Hal ini 

juga dapat dipengaruhi oleh faktor dari tanaman itu sendiri kurang mendukung 

aktivitas dari kedua perlakuan sehingga menyebabkan tidak adanya respon terhadap 

kedua perlakuan itu sendiri. (Nurhayati, 2010; Jali dkk., 2020). 

Pengaturan jarak tanam untuk tanaman sangat diperlukan agar setiap tanaman 

dapat memanfaatkan semua faktor lingkungan tumbuhnya, sehingga akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman (Hasibuan dkk., 2018). Tujuan 

dari jarak tanam adalah agar tanaman dapat tumbuh dengan baik tanpa mengalami 

kompetisi dalam memperoleh unsur hara, cahaya matahari, air, dan memudahkan 

pemeliharaan tanaman (Hidayat, 2018).Peningkatan produksi kacang panjang dapat 

dilakukan dengan cara mengatur jarak tanam yang tepat untuk meningkatkan 

polong kacang panjang. Menurut Harianto (2007), dengan mengatur jarak tanam 

yang tepat dapat memberikan ruang dan mendapatkan cahaya yang cukup dalam 

pertumbuhan tanaman. Menurut Syarifuddin dan Koesriharti (2020), jarak tanam 
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50x50 cm menghasilkan rata-rata jumlah polong sebanyak 18,18 buah 

polong/tanaman dengan rata-rata panjang polong 57,58 cm/tanaman. Menurut 

Hasibuan dkk., (2018), jarak tanam 50x40 cm menghasilkan rata-rata berat basah 

polong per tanaman 71,57 gram/tanaman dan menghasilkan rata-rata berat basah 

polong per plot sebanyak 122,56 gram/plot. Menurut Jali dkk., (2020), jarak tanam 

50x40 menghasilkan rata-rata berat polong tanaman sebesar 878,13 gram.  

Berdasarkan data BPS (2018), pada tahun 2018 produksi kacang panjang 

nasional sebesar 370.225 ton dengan luas areal penanaman 53.405 ha. Jika 

diasumsikan jarak tanam 30x30 cm, maka hasil setara dengan 6.932 ton polong/ha. 

Hasil tersebut relatif jauh lebih rendah jika dibanding dengan hasil dari deskripsi 

varietas-varietas yang akan diuji. 

Berdasarkan data dari deskripsi varietas dari varietas Pertiwi, KP 116, dan 

Parade yaitu memiliki diameter batang sebesar 0,63-071 cm. Jarak bunga mekar ke 

panen 9-10 hari. Kacang panjang varietas Pertiwi, KP 116, dan Parade dapat 

dipanen pada umur 45-47 Hst. Panjang polong kacang panjang yaitu 70,48-74,99 

cm dan diameter polong kacang panjang 0,69-0,76 cm. Jumlah polong per tanaman 

yang diperoleh yaitu 30-32 buah polong/tanaman serta memiliki berat total polong 

per tanaman yaitu 0,52-0,56 kg/tanaman. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak tanam dan varietas 

terhadap pertumbuhan dan produksi polong kacang. 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produksi 

polong kacang panjang (Vigna sinensis L.) ? 

2. Bagaimana pengaruh varietas terhadap pertumbuhan dan produksi polong 

kacang panjang (Vigna sinensis L.) ? 

3. Bagaimana interaksi antara jarak tanam dan varietas dalam pertumbuhan 

dan produksi polong kacang panjang (Vigna sinensis L.)?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh jarak tanam terhadap pertumbuhan dan produksi 

polong kacang panjang (Vigna sinensis L.). 

2. Mengetahui pengaruh varietas terhadap pertumbuhan dan produksi 

polong kacang panjang (Vigna sinensis L.). 

3. Mengetahui pengaruh interaksi antara jarak tanam dan varietas dalam 

pertumbuhan dan produksi polong kacang panjang (Vigna sinensis L.).   

1.4. Signifikansi Masalah 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan pengetahuan mengenai 

pengaruh jarak tanam dan varietas yang optimal dalam banyaknya pertumbuhan 

dan produksi polong kacang panjang. 

1.5. Batasan Masalah 

Untuk menghindari persepsi yang berbeda – beda, maka dibuat batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Jarak tanam yang digunakan yaitu 50x30 cm, 50x40 cm, dan 50x50 cm. 

2. Varietas kacang panjang yang digunakan yaitu Pertiwi, KP 116, dan 

Parade Tavi. 

3. Pertumbuhan dibatasi dengan pengamatan tinggi tanaman (28 Hst), jumlah 

daun (35 Hst), berat brangkasan basah per tanaman (kg), dan berat 

brangkasan kering per tanaman (kg). 

4. Perkembangan dibatasi dengan pengamatan umur berbunga dan umur 

panen 

5. Produksi polong kacang panjang dibatasi dengan pengamatan jumlah 

polong per plot, jumlah polong per tanaman, panjang polong, berat total 

polong per plot (kg), berat total polong per tanaman (kg). Standar produksi 

yang digunakan adalah untuk produksi sayur, bukan produksi benih. 
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1.6. Model Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 : Jarak tanam 

X2 : Varietas kacang panjang 

Y1 : Pertumbuhan kacang panjang 

Y2 : Produksi kacang panjang 
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