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BAB II  

KERANGKA TEORITIS 
 

2.1. Taksonomi dan Morfologi Kacang Panjang  

2.1.1. Taksonomi  

Menurut Haryanto dkk.,(1995), klasifikasi kacang panjang adalah 

sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Sub Kelas : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Papilionaceae / Leguminosae 

Genus  : Vigna 

Spesies  : Vigna sinensis (L.)  

2.1.2. Morfologi  

 

Gambar 2.1 Morfologi Kacang Panjang 

Kacang panjang merupakan tanaman semusim yang dapat menjalar 

maupun merambat pada ajir yang terbuat dari bambu atau plastik sintetis. 

Tanaman ini dapat bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. yang ditandai 

dengan adanya bintil-bintil pada pangkal akar tanaman untuk mengikat 
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nitrogen dari udara. Batang tanaman kacang panjang tumbuh secara membelit 

ke atas dan berbulu (Haryanto dkk., 2007). 

Daun tanaman kacang panjang merupakan daun majemuk yang 

tersusun atas tiga helai daun. Dua helai daun terletak bersebelahan, sedangkan 

satu daun berada di ujung tangkai. Daun pada tanaman ini berwarna hijau 

muda hingga hijau tua. Bunga tanaman kacang panjang berbentuk 

menyerupai kupu kupu dan memiliki variasi warna seperti putih, kuning, biru. 

Bunga tersebut memiliki benang sari dan kepala putik yang mekar pada pagi 

hari pada pukul 06.00 – 09.00 (Pitojo, 2006). 

Polong dapat dipanen saat tanaman berumur 45 hari setelah tanam. 

Pemanenan selanjutnya dilakukan secara bertahap. Polong kacang panjang 

berukuran 70,48 – 74,99 cm dengan diameter 0,69 – 0,76 cm. Polong muda 

kacang panjang berwarna hijau, sedangkan polong yang sudah tua berwarna 

kekuning-kuningan. Biji kacang panjang berbentuk bulat memanjang  

(Samadi, 2003). 

2.1.3. Syarat Tumbuh 

1. Iklim 

Faktor- faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman antara lain ketinggian tempat, suhu, dan curah hujan. 

Ketinggian tempat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

penanaman kacang panjang. Kacang panjang dapat tumbuh di 

dataran rendah maupun dataran tinggi dengan ketinggian 0-1500 m 

dpl (Haryanto dkk.,1995). Kondisi lingkungan yang optimal bagi 

tanaman kacang panjang adalah dengan daerah lahan terbuka atau 

memerlukan sinar matahari yang penuh berada di ketinggian tempat 

50 – 800 m dpl dengan suhu udara 20℃ - 30 ℃. Waktu tanam yang 

optimal adalah pada awal atau akhir musim hujan. Tanaman kacang 

panjang membutuhkan curah hujan tahunan sekitar 600- 1.500 mm. 

Tanaman ini dapat ditanam pada musim kemarau, asalkan 

kebutuhan air tercukupi (Samadi, 2003).  
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2. Tanah  

Tipe tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman kacang 

panjang merupakan tanah bertekstur liat berpasir, memiliki tanah 

yang subur, mengandung bahan organik, cukup mengandung air, 

dan mempunyai drainase yang baik sebab tanaman tersebut peka 

terhadap genangan air. Lahan yang sesuai untuk ditanami kacang 

panjang berupa tanah pekarangan, sawah, atau tegalan (Haryanto 

dkk.,1995). 

pH tanah yang optimal untuk pertumbuhan kacang panjang 

adalah 5,5 – 6,5 pH tanah yang terlalu asam/dibawah 5,5 dapat 

menyebabkan tanaman tumbuh kerdil karena teracuni garam 

aluminium (Al) yang larut didalam tanah. Untuk mengatasi tanah 

yang terlalu masam perlu dilakukan pengapuran dengan cara 

memberi dolomit (Haryanto dkk.,1995). 

2.1.4. Jarak Tanam 

Pengaturan jarak tanam sangat diperlukan setiap tanaman dapat 

memanfaatkan faktor lingkungan tumbuhnya, sehingga akan mempengaruhi 

pertumbuhan dan produksi tanaman. Jarak tanam dapat mempengaruhi 

terhadap banyaknya cahaya yang ditangkap, populasi tanaman, kompetisi 

antara tanaman dalam penggunaan air dan unsur hara (Hidayat, 2018). 

Jarak tanam yang tidak teratur akan mengakibatkan terjadinya 

kompetisi baik terhadap cahaya matahari, air, unsur hara. Jarak tanam yang 

terlalu rapat mengakibatkan proses penyerapan unsur hara menjadi kurang 

efisien, karena kondisi perakaran di dalam tanah saling berdempetan sehingga 

kompetisi antar tanaman tersebut dalam memperoleh unsur hara menjadi 

lebih besar. Pengaturan jarak tanam pada areal tanah pertanian merupakan 

salah satu cara yang berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Semakin 

rapat jarak tanam menyebabkan lebih banyak tanaman yang tidak berbuah 

(Harijadi, 2002). 

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. Penggunaan jarak 
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tanam yang kurang tepat dapat merangsang pertumbuhan gulma sehingga 

dapat menurunkan hasil (Hidayat, 2018). 

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 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. 

2.1.5. Varietas 

Varietas merupakan salah satu teknologi inovatif yang handal untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman, baik melalui peningkatan potensi atau 

daya hasil tanaman serta toleransi dan tahan terhadap cekaman biotik maupun 

abiotik. Beberapa sifat unggul yaitu daya hasil tinggi, murni, memiliki 

ukuran, warna dan bentuk seragam. Varietas sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman kacang panjang. Penggunaan varietas yang unggul 

dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kacang panjang. (Purwono dan 

Purnamawati, 2007). 

Karakter dari varietas Pertiwi menurut deskripsi varietas yaitu 

memiliki diameter batang sebesar 0,64 cm. Jarak bunga mekar ke panen 10 

hari. Kacang panjang varietas Pertiwi dapat dipanen pada umur 47 Hst. 

Panjang polong kacang panjang yaitu 72,61 cm dan diameter polong kacang 

panjang 0,74 cm. Jumlah polong per tanaman yang diperoleh yaitu 30 buah 

polong/tanaman serta memiliki berat total polong per tanaman yaitu 0,52 

kg/tanaman. 

Karakter dari varietas KP 116 menurut deskripsi varietas yaitu 

memiliki diameter batang sebesar 0,71 cm. Jarak bunga mekar ke panen 9 

hari. Kacang panjang varietas KP 116 dapat dipanen pada umur 45 Hst. 

Panjang polong kacang panjang yaitu 74,99 cm dan diameter polong kacang 
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panjang 0,76 cm. Jumlah polong per tanaman yang diperoleh yaitu 32 buah 

polong/tanaman serta memiliki berat total polong per tanaman yaitu 0,56 

kg/tanaman. 

Serta karakter dari varietas Parade menurut deskripsi varietas yaitu 

memiliki diameter batang sebesar 0,63 cm. Jarak bunga mekar ke panen 10 

hari. Kacang panjang varietas Parade dapat dipanen pada umur 45 Hst. 

Panjang polong kacang panjang yaitu 70,48 cm dan diameter polong kacang 

panjang 0,69 cm. Jumlah polong per tanaman yang diperoleh yaitu 31 buah 

polong/tanaman serta memiliki berat total polong per tanaman yaitu 0,55 

kg/tanaman. 

 

2.2. Hipotesis Penelitian 

2.2.1. Jarak tanam memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi 

polong kacang panjang. 

2.2.2. Varietas memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi 

polong kacang panjang 

2.2.3. Interaksi antara jarak tanam dan varietas memberi pengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produksi polong kacang panjang. 

2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

2.3.1. Tinggi Tanaman 

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang sampai ujung 

tanaman. Pengukuran panjang tanaman dilakukan saat tanaman berumur 28 

hst dengan menggunakan meteran kain. 

2.3.2. Jumlah Daun  

Perhitungan jumlah daun dilakukan saat tanaman berumur 35 hst, 

dihitung mulai dari daun paling bawah sampai daun teratas. 

2.3.3. Diameter Batang  

Diameter batang dapat diukur pada batang yang diatas tanah dengan 

jarak 5 cm. Kemudian diukur pada bagian sisi terluar batang dengan 

menggunakan penggaris. 
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2.3.4. Umur Berbunga 

Umur bunga dapat dihitung dari umur saat tanam hingga tanaman 

dalam satu plot telah mencapai 50% tanaman berbunga. 

2.3.5. Umur Panen  

Umur panen dapat dihitung dari umur saat tanam hingga tanaman 

dalam satu plot telah mencapai 50 % polong yang sudah siap dipanen. 

2.3.6. Jumlah Polong Per Hektar 

Jumlah polong per hektar adalah jumlah polong yang terdapat dalam 

satu plot dan dihitung setiap periode panen. 

2.3.7. Jumlah Polong Per Tanaman 

Jumlah polong per tanaman adalah jumlah polong yang terdapat 

dalam satu tanaman dan dihitung setiap periode panen. 

2.3.8. Diameter Polong 

Diameter polong dapat diukur pada saat panen dengan mengukur 

pada bagian sisi terluar polong dengan menggunakan penggaris. 

2.3.9. Panjang Polong 

Pengukuran panjang polong dilakukan pada saat panen kacang 

panjang dengan menggunakan alat ukur meteran kain dari pangkal polong 

hingga ujung polong pada setiap periode panen (cm). 

2.3.10. Berat Total Polong Per Hektar 

Berat total polong per hektar adalah berat total polong yang terdapat 

dalam satu hektar dan dihitung setiap periode panen. Pengukuran berat total 

polong per hektar dilakukan pada saat panen dengan cara menimbang jumlah 

polong per hektar dengan menggunakan timbangan 10 kg. 

2.3.11. Berat Total Polong Per Tanaman 

Berat total polong per tanaman adalah berat total polong yang 

terdapat dalam satu tanaman dan dihitung setiap periode panen. Pengukuran 

berat total polong per tanaman dilakukan pada saat panen dengan cara 

menimbang jumlah polong per tanaman dengan menggunakan timbangan 10 

kg. 
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2.3.12. Brangkasan Basah Per Tanaman (g) 

Brangkasan basah per tanaman ditimbang setelah panen. Tanaman 

ditimbang berat basahnya secara keseluruhan. Pengukuran dilakukan dengan 

cara menimbang brangkasan menggunakan timbangan. Sebelum ditimbang 

tanaman dicabut dari lahan kemudian akar tersebut dibersihkan, setelah itu 

tanaman ditimbang secara keseluruhan dengan menggunakan timbangan 

analitik. Dari hasil tersebut dijadikan data berat basah brangkasan kacang 

panjang. 

2.3.13. Brangkasan Kering Per Tanaman 

Setelah ditimbang brangkasan basahnya, tanaman dilakukan 

pengovenan dengan suhu 125℃ selama 1
1

2
 jam. Setiap 30 menit dilakukan 

pengembalikan brangkasan basah dengan tujuan keseluruhan brangkasan 

basah dapat kering sempurna. Serta setiap 15 menit dilakukan pengecekan 

suhu agar suhu yang digunakan stabil. Kemudian ditimbang menggunakan 

timbangan analitik. 

2.3.14. Kadar Air Brangkasan Per Tanaman 

Setelah dilakukan pengukuran brangkasan basah per tanaman dan 

brangkasan kering per tanaman, kemudian dilakukan pengukuran kadar air 

brangkasan per tanaman. Pengukuran kadar air brangkasan per tanaman 

dilakukan dengan cara :  

(berat brangkasan basah per tanaman−berat brangkasan kering per tanaman)

berat brangkasan basah per tanaman
 x 100 % 

 

  


	BAB II
	KERANGKA TEORITIS
	2.1. Taksonomi dan Morfologi Kacang Panjang
	2.1.1. Taksonomi
	2.1.2. Morfologi
	2.1.3. Syarat Tumbuh
	2.1.4. Jarak Tanam
	2.1.5. Varietas

	2.2. Hipotesis Penelitian
	2.2.1. Jarak tanam memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi polong kacang panjang.
	2.2.2. Varietas memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi polong kacang panjang
	2.2.3. Interaksi antara jarak tanam dan varietas memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi polong kacang panjang.

	2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel
	2.3.1. Tinggi Tanaman
	2.3.2. Jumlah Daun
	2.3.3. Diameter Batang
	2.3.4. Umur Berbunga
	2.3.5. Umur Panen
	2.3.6. Jumlah Polong Per Hektar
	2.3.7. Jumlah Polong Per Tanaman
	2.3.8. Diameter Polong
	2.3.9. Panjang Polong
	2.3.10. Berat Total Polong Per Hektar
	2.3.11. Berat Total Polong Per Tanaman
	2.3.12. Brangkasan Basah Per Tanaman (g)
	2.3.13. Brangkasan Kering Per Tanaman
	2.3.14. Kadar Air Brangkasan Per Tanaman



