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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas hanya dibatasi dengan pengamatan curah hujan dan suhu 

udara selama penelitian (Juli-September 2021) hasil pengamatan selintas disajikan 

pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Curah Hujan dan Suhu  

Bulan 
Curah Hujan Rata-rata 

(mm) 

Suhu Rata-rata 

(℃) 

Juli 2021 2,11 30,00 

Agustus 2021 4,96 31,00 

September 2021 100,46 29,00 

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa musim kemarau lebih panjang dibandingkan 

dengan musim penghujan. Hal ini disebabkan oleh musim kemarau dari bulan Juli 

hingga bulan September 2021 curah hujan tidak sesuai dengan syarat tumbuh 

tanaman kacang panjang tetapi menurut Samadi (2003), bahwa tanaman kacang 

panjang dapat ditanam pada musim kemarau, asalkan kebutuhan air tercukupi. 

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa pada bulan Juli dan September 2021 suhu 

tersebut sesuai dengan pernyataan Samadi (2003),  bahwa syarat tumbuh dengan 

suhu 20-30 ℃. Tetapi pada bulan Agustus 2021 suhu tersebut tidak sesuai dengan 

syarat tumbuh kacang panjang. Hal ini didukung data pada tabel 4.1 yang 

menunjukkan bahwa suhu bulan Agustus 2021 mencapai 31℃ dan tidak 

mempengaruhi pertumbuhan kacang panjang. 

  



 

19 

 

4.2. Hasil Pengamatan Utama 

Tabel 4.2 Rekapitulasi Sidik Ragam  

Karakter Jarak Tanam Varietas 
Jarak Tanam* 

Varietas 
KK(%) 

Tinggi tanaman 

(28 Hst) 
TN TN TN 10,54 

Jumlah Daun 

(35 Hst) 
TN * TN 1,70 

Diameter 

Batang 
TN * TN 9,79 

Umur Berbunga TN * TN 3,58 

Umur Panen TN * TN 3,74 

Jumlah Polong 

Per Hektar 
* ** TN 2,78 

Jumlah Polong 

Per Tanaman 
** ** TN 4,40 

Diameter 

Polong 
TN ** TN 4,99 

Panjang Polong TN ** TN 2,35 

Berat Total 

Polong Per 

Hektar  

* ** TN 3,71 

Berat Total 

Polong Per 

Tanaman  

** ** TN 5,07 

Berat 

Brangkasan 

Segar Per 

Tanaman  

TN TN TN 17,45 

Berat 

Brangkasan 

Kering Per 

Tanaman  

TN TN TN 21,32 

Kadar Air 

Brangkasan Per 

Tanaman 

TN TN TN 2,99 

Keterangan : TN = Tidak Berpengaruh, * = Berpengaruh Nyata,  

          ** = Berpengaruh Sangat Nyata  

 

4.2.1. Pengaruh Interaksi Jarak Tanam dan Varietas 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya interaksi perlakuan 

terhadap jarak tanam dan varietas. 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 
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genetis yang dibawa oleh tanaman. Menurut Nurhayati (2010) dalam Jali dkk., 

(2020), 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.  

 

4.2.2. Pengaruh Jarak Tanam 

A. Pertumbuhan  

Tabel 4.3 Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Pertumbuhan 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, 

diameter batang dimana jarak tanam 50x30 cm, 50x40 cm, dan 50x50 cm 

menghasilkan diameter polong yang sama. Tidak adanya perbedaan hasil 

tersebut diduga karena keadaan cuaca. Pada saat awal penanaman 

ketersediaan air kurang yang disebabkan oleh musim kemarau. Sehingga 

mengakibatkan terganggunya perkembangan tanaman. Menurut 

pendapat Hasibuan dkk., (2018), bahwa tanaman tidak bisa mengambil 

unsur hara didalam tanah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

kurangnya ketersediaan air tanah yang mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan tanaman karena unsur tersebut berfungsi untuk proses 

fotosintesa untuk pembentukan karbohidrat yang berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman baik pertumbuhan vegetatif 

maupun generatif pada tanaman. 

B. Perkembangan  

Tabel 4.4 Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Perkembangan 

 

 

 

 

Jarak Tanam 
Tinggi 

Tanaman 
Jumlah Daun 

Diameter Batang 

50x30 57,02 a 67,33 a 0,68 a 

50x40 57,84 a 67,11 a 0,63 a 

50x50 54,73 a 68,00 a 0,67 a 

Jarak Tanam 
Umur 

Berbunga 
Umur Panen 

50x30 36 a 45 a 

50x40 36 a 46 a 

50x50 37 a 46 a 
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Berdasarkan tabel 4.4 pada parameter umur berbunga dan umur 

panen dimana jarak tanam 50x30 cm, 50x40 cm, dan 50x50 cm 

menghasilkan umur berbunga yang sama. Diduga karena intensitas 

cahaya matahari yang diterima tanaman cukup dan tidak ada persaingan 

antar tanaman sehingga perlakuan jarak tanam tidak mempengaruhi umur 

berbunga. Hal ini didukung dengan pernyataan Djunaedy (2009), bahwa 

umur bunga dan umur panen dipengaruhi oleh faktor genetik, selain itu 

didukung dengan intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman 

cukup sehingga perlakuan yang diberikan tidak mempengaruhi umur 

berbunga dan umur panen. 

C. Produksi Polong Kacang Panjang  

Tabel 4.5 Pengaruh Jarak Tanam Terhadap Produksi Polong Kacang 

Panjang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diameter Polong dan Panjang Polong 

Berdasarkan tabel 4.5 pada parameter diameter polong dan panjang 

polong dimana jarak tanam 50x30 cm, 50x40 cm, dan 50x50 cm 

menghasilkan diameter polong dan panjang polong yang sama. Diduga 

karena keadaan cuaca. Pada saat awal penanaman ketersediaan air kurang 

yang disebabkan oleh musim kemarau. Sehingga mengakibatkan 

terganggunya perkembangan tanaman serta perlakuan yang diberikan 

tidak mempengaruhi hasil diameter polong dan panjang polong. Menurut 

Jarak 

Tanam 

Diameter 

Polong 

Panjang 

Polong 

Jumlah 

Polong 

Pertanaman  

Jumlah 

Polong Per 

Hektar 

(Polong/Ha) 

Berat 

Total 

Polong Per 

Tanaman 

50x30 0,74 a 73,13 a 23 a 242.977 a 0,40 a 

50x40 0,73 a 72,88 a 31 b 251.099 b 0,56 b 

50x50 0,73 a 72,07 a 38 c 253.468 b 0,68 c 

Jarak Tanam 

Berat Total 

Polong Per 

Hektar 

(Ton/Ha) 

Brangkasan 

Basah Per 

Tanaman 

Brangkasan 

Kering Per 

Tanaman 

Kadar Air 

Pertanaman 

50x30 4,28 a 370 a 86 a 77 a 

50x40 4,49 b 384 a 97 a 75 a 

50x50 4,52 c 405 a 99 a 76 a 



 

22 

 

pendapat Hasibuan dkk., (2018), bahwa tanaman tidak bisa mengambil 

unsur hara didalam tanah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

kurangnya ketersediaan air tanah yang mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan tanaman karena unsur tersebut berfungsi untuk proses 

fotosintesa untuk pembentukan karbohidrat yang berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman baik pertumbuhan vegetatif 

maupun generatif pada tanaman. 

2. Jumlah Polong Per Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jarak tanam 50x50 cm 

menghasilkan jumlah polong per tanaman yang lebih tinggi daripada 

50x40 cm dan 50x30 cm. Diduga karena jumlah polong per tanaman 

semakin tinggi seiring dengan makin lebar jarak tanam yang ditentukan, 

sehingga tanaman mampu memanfaatkan cahaya matahari secara 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dinariani dkk., (2012), 

bahwa semakin tinggi jumlah polong per tanaman seiring dengan makin 

lebar jarak tanam yang ditentukan sehingga diperoleh populasi tanaman 

lebih sedikit serta tanaman mampu memanfaatkan cahaya matahari 

secara maksimal. 

3. Jumlah Polong Per Hektar 

Tabel 4.5 pada parameter jumlah polong per hektar dimana jarak 

tanam 50x40 cm dan jarak tanam 50x50 cm menghasilkan jumlah polong 

per hektar lebih tinggi dari jarak tanam 50x30 cm. Pada jarak tanam 

50x40 cm menghasilkan populasi tanaman sebanyak 216 tanaman. 

Namun presentase tanaman yang hidup hanya 99,5%, sehingga 

menghasilkan populasi sebanyak 215 tanaman. Maka jumlah polong per 

hektar yang dihasilkan jarak tanam 50x40 cm sebesar 251.099 

polong/hektar. Pada jarak tanam 50x50 cm menghasilkan populasi 

tanaman sebanyak 180 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup 

hanya 98,3%, sehingga menghasilkan populasi sebanyak 177 tanaman. 

Maka jumlah polong per hektar yang dihasilkan pada jarak tanam 50x50 

cm sebesar 253.468 polong/hektar. Pada jarak tanam 50x30 cm 

menghasilkan populasi tanaman sebanyak 288 tanaman. Namun 
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presentase tanaman yang hidup hanya 98,2 %, sehingga menghasilka 

populasi sebanyak 283 tanaman. Maka jumlah polong per hektar yang 

dihasilkan pada jarak tanam 50x30 cm  sebesar 242.977 polong/hektar. 

Diduga karena hasil jumlah polong per hektar semakin tinggi seiring 

dengan makin lebar jarak tanam yang ditentukan, sehingga tanaman 

mampu memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Dinariani dkk., (2012), bahwa semakin tinggi jumlah 

polong per hektar seiring dengan makin lebar jarak tanam yang 

ditentukan sehingga diperoleh populasi tanaman lebih sedikit serta 

tanaman mampu memanfaatkan cahaya matahari secara maksimal. 

4. Berat Total Polong Per Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jarak tanam 50x50 cm 

menghasilkan berat total polong per tanaman yang lebih tinggi daripada 

50x40 cm dan 50x30 cm. Diduga karena berat total polong per tanaman 

semakin tinggi seiring dengan makin lebar jarak tanam yang ditentukan, 

sehingga tanaman mampu memanfaatkan cahaya matahari secara 

maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dinariani dkk., (2012), 

bahwa semakin tinggi berat total polong per tanaman seiring dengan 

makin lebar jarak tanam yang ditentukan sehingga diperoleh populasi 

tanaman lebih sedikit serta tanaman mampu memanfaatkan cahaya 

matahari secara maksimal. 

5. Berat Total Polong Per Hektar 

Tabel 4.5 pada parameter berat total polong per hektar dimana jarak 

tanam 50x40 cm dan jarak tanam 50x50 cm menghasilkan jumlah polong 

per hektar lebih tinggi dari jarak tanam 50x30 cm. Pada jarak tanam 

50x40 cm menghasilkan populasi tanaman sebanyak 216 tanaman. 

Namun presentase tanaman yang hidup hanya 99,5%, sehingga 

menghasilkan populasi sebanyak 215 tanaman. Maka berat total polong 

per hektar yang dihasilkan jarak tanam 50x40 cm sebesar 4,99 ton/hektar. 

Pada jarak tanam 50x50 cm menghasilkan populasi tanaman sebanyak 

180 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup hanya 98,3%, 

sehingga menghasilkan populasi sebanyak 177 tanaman. Maka berat total 
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polong per hektar yang dihasilkan pada jarak tanam 50x50 cm sebesar 

4,52 ton/hektar. Pada jarak tanam 50x30 cm menghasilkan populasi 

tanaman sebanyak 288 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup 

hanya 98,2 %, sehingga menghasilka populasi sebanyak 283 tanaman. 

Maka berat total polong per hektar yang dihasilkan pada jarak tanam 

50x30 cm  sebesar 4,28 ton/hektar. Diduga karena hasil berat total polong 

per hektar semakin tinggi seiring dengan makin lebar jarak tanam yang 

ditentukan, sehingga tanaman mampu memanfaatkan cahaya matahari 

secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dinariani dkk., 

(2012), bahwa hasil berat total polong per hektar semakin tinggi seiring 

dengan makin lebar jarak tanam yang ditentukan sehingga diperoleh 

populasi tanaman lebih sedikit serta tanaman mampu memanfaatkan 

cahaya matahari secara maksimal. 

6. Berat Brangkasan Segar Per Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.5 pada parameter berat brangkasan segar per 

tanaman dimana jarak tanam 50x30 cm, 50x40 cm, dan 50x50 cm 

menghasilkan berat brangkasan segar per tanaman yang sama. Tidak 

adanya perbedaan hasil tersebut diduga karena dipengaruh oleh faktor 

eksternal yaitu seperti curah hujan yang terlalu tinggi, rendahnya sinar 

matahari yang menyebabkan persaingan cahaya antar tanaman, sehingga 

perlakuan yang diberikan tidak mempengaruhi berat brangkasan segar 

per tanaman. Menurut pernyataan Zuhroh dan Agustin (2016), bahwa 

faktor eksternal berupa rendahnya sinar matahari, musim hujan, 

kelembapan tanah terlalu tinggi, sehingga perlakuan yang diberikan tidak 

mempengaruhi berat brangkasan segar per tanaman. 

7. Berat Brangkasan Kering Per Tanaman dan Kadar Air Per 

Tanaman  

Berdasarkan tabel 4.5 pada parameter berat brangkasan kering per 

tanaman dan kadar air per tanaman dimana jarak tanam 50x30 cm, 50x40 

cm, dan 50x50 cm menghasilkan berat brangkasan kering per tanaman 

dan kadar air per tanaman yang sama. Diduga karena berat brangkasan 

kering dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam tanaman sendiri, sehingga 
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perlakuan yang diberikan tidak mempengaruhi berat brangkasan kering 

per tanaman dan kadar air per tanaman. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Jali dkk., (2020), bahwa berat brangkasan kering lebih dipengaruhi oleh 

faktor yang ada dalam tanaman itu sendiri sehingga perlakuan yang 

diberikan tidak memiliki pengaruh. 

 

4.2.3. Pengaruh Varietas  

A. Pertumbuhan  

Tabel 4.6 Pengaruh Varietas Terhadap Pertumbuhan 

 

1. Tinggi Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.6 pada parameter tinggi tanaman dimana varietas 

Pertiwi, KP 116, dan Parade menghasilkan tinggi tanaman yang sama. 

Tidak adanya perbedaan hasil tersebut diduga karena dipengaruhi oleh 

kondisi lingkungan tumbuh tanaman. Pada saat awal penanaman 

ketersediaan air kurang yang disebabkan oleh musim kemarau. Sehingga 

mengakibatkan terganggunya perkembangan tanaman. Menurut 

pendapat Hasibuan dkk., (2018), bahwa tanaman tidak bisa mengambil 

unsur hara didalam tanah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya 

kurangnya ketersediaan air tanah yang mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan tanaman karena unsur tersebut berfungsi untuk proses 

fotosintesa untuk pembentukan karbohidrat yang berguna untuk 

meningkatkan pertumbuhan suatu tanaman baik pertumbuhan vegetatif 

maupun generatif pada tanaman. 

2. Jumlah Daun 

Berdasarkan tabel 4.6 pada parameter jumlah daun dimana varietas 

Pertiwi menghasilkan jumlah daun yang banyak daripada varietas KP 

116 dan Parade. Hal ini diduga karena varietas Pertiwi memiliki 

perbedaan sifat genetik dan masa vegetatif dari varietas-varietas yang 

Varietas 
Tinggi 

Tanaman 
Jumlah Daun 

Diameter Batang 

Pertiwi 57,2 a 68,2 b 0,64 a 

KP 116 53,4 a 67,7 a 0,71 b 

Parade 59,0 a 66,6 a 0,63 a 
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digunakan. Hal ini didukung dengan pernyataan Harjadi (1996); 

Simatupang (1997) dalam Astari dkk., (2019) bahwa setiap varietas 

memiliki perbedaan respon genotip yang dipengaruhi oleh kemampuan  

varietas dalam beradaptasi pada lingkungan tempat tumbuhnya. 

3. Diameter Batang 

Berdasarkan tabel 4.6 pada parameter diameter batang dimana 

varietas KP 116 menghasilkan diameter batang yang lebih besar daripada 

varietas Pertiwi dan Parade. Hal ini diduga oleh Pada varietas KP 116 

setelah diuji diameter batang pada pengamatan tersebut menunjukkan 

hasil lebih tinggi diatas deskripsi varietas KP 116 yaitu 0,72-0,76 cm. 

Diduga karena terjadinya perbedaan respon dari ketiga varietas tersebut 

terhadap kondisi lingkungan yang sama, sehingga hasil yang didapat 

menjadi berbeda. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marliah dkk., (2012) 

bahwa tanaman dengan varietas yang berbeda ditanam dalam kondisi 

lingkungan yang sama menunjukkan hasil yang berbeda. 

B. Perkembangan 

Tabel 4.7 Pengaruh Varietas Terhadap Perkembangan 

 

 

 

 

 

1. Umur Berbunga 

Berdasarkan tabel 4.7 pada parameter umur berbunga dimana varietas 

Parade dan KP 116 menghasilkan umur berbunga yang lebih cepat dari 

varietas Pertiwi. Pada varietas KP 116 dan Parade setelah diuji umur 

berbunga pada pengamatan tersebut menunjukkan hasil yang sama 

dengan deskripsi varietas KP 116 yaitu pada umur berbunga 36-38 hst 

dan varietas Parade yaitu pada umur berbunga 34-36 hst. Diduga karena 

umur berbunga berhubungan dengan faktor genetik sehingga setiap 

varietas yang diuji memiliki umur berbunga yang berbeda beda. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Yulina dkk., (2021) bahwa faktor genetik 

Varietas 
Umur 

Berbunga 
Umur Panen 

Pertiwi 37 b 47 b 

KP 116 36 a 45 a 

Parade 35 a 45 a 
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mempengaruhi umur berbunga yang dimiliki oleh masing masing 

varietas, berdasarkan lamanya fase vegetatif. 

2. Umur Panen 

Berdasarkan tabel 4.7 pada parameter umur panen dimana varietas 

Parade dan KP 116 menghasilkan umur panen yang lebih cepat dari 

varietas Pertiwi. Pada varietas KP 116 dan Parade setelah diuji umur 

panen pada pengamatan tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan 

deskripsi varietas KP 116 yaitu pada umur panen 48-50 hst dan varietas 

Parade yaitu pada umur panen 43-45 hst. Diduga karena umur berbunga 

berhubungan dengan faktor genetik sehingga setiap varietas yang diuji 

memiliki umur panen yang berbeda beda. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Yulina dkk., (2021) bahwa faktor genetik mempengaruhi 

umur berbunga yang dimiliki oleh masing masing varietas, berdasarkan 

lamanya fase vegetatif. 

C. Produksi Polong Kacang Panjang 

Tabel 4.8 Pengaruh Varietas Terhadap Produksi Polong Kacang 

Panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diameter Polong 

Tabel 4.8 pada parameter diameter polong dimana varietas KP 116 

menghasilkan diameter polong yang sama dengan varietas Pertiwi. 

Selanjutnya pada varietas Pertiwi menghasilkan diameter polong yang 

Varietas 
Diameter 

Polong 

Panjang 

Polong 

Jumlah 

Polong 

Pertanaman  

Jumlah 

Polong Per 

Hektar 

(Polong/Ha) 

Berat 

Total 

Polong Per 

Tanaman 

(Kg) 

Pertiwi 0,74 b 72,61 b 30 a 242.639 a 0,52 a 

KP 116 0,76 b 74,99 c 32 b 254.483 b 0,56 b 

Parade 0,69 a 70,48 a 31 ab 250.761 b 0,55 a 

Varietas 

Berat Total 

Polong Per 

Hektar 

(Ton/Ha) 

Brangkasan 

Basah Per 

Tanaman 

Brangkasan 

Kering Per 

Tanaman 

Kadar Air 

Pertanaman 

Pertiwi 4,26 a 367 a 88 a 76 a 

KP 116 4,52 b 405 a 97 a 76 a 

Parade 4,51 b 387 a 97 a 75 a 
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lebih besar dari varietas Parade. Pada varietas KP 116 dan Varietas 

Pertiwi tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan deskripsi varietas 

yaitu pada varietas KP 116 memiliki diameter polong dengan rata rata 

0,78-0,80 cm dan pada varietas Pertiwi memiliki diameter polong dengan 

rata rata 0,6-0,75 cm. Diduga karena varietas KP116 dan Pertiwi 

memiliki potensi genetik yang lebih baik dalam menghasilkan diameter 

polong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Astari dkk., (2019), bahwa 

varietas bermutu tinggi mempunyai sifat genetik yang unggul sehingga 

memiliki potensi produksi yang tinggi dan produksi varietas dapat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. 

2. Panjang Polong 

Berdasarkan tabel 4.8 pada parameter panjang polong dimana varietas 

KP 116 menghasilkan panjang polong yang lebih panjang jika 

dibandingkan dengan varietas Pertiwi. Pada varietas Pertiwi 

menghasilkan panjang polong yang lebih panjang jika dibandingkan 

dengan varietas Parade. Pada varietas KP 116 menunjukkan hasil yang 

sama dengan deskripsi varietas yaitu pada varietas KP 116 memiliki 

panjang polong dengan rata rata 70,19-71,85 cm. Diduga karena varietas 

KP116 memiliki potensi genetik yang lebih baik dalam menghasilkan 

panjang polong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Astari dkk., (2019), 

bahwa varietas bermutu tinggi mempunyai sifat genetik yang unggul 

sehingga memiliki potensi produksi yang tinggi dan produksi varietas 

dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. 

3. Jumlah Polong Per Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.8 pada parameter jumlah polong per tanaman, 

dimana varietas KP 116 menghasilkan jumlah polong per tanamanan 

yang lebih tinggi daripada varietas Pertiwi. Selanjutnya varietas Pertiwi 

menghasilkan jumlah polong per tanaman yang sama dengan varietas 

Parade. Pada varietas KP 116 setelah diuji jumlah polong per tanaman 

tersebut menunjukkan hasil yang lebih rendah dari deskripsi varietas KP 

116 yaitu pada jumlah polong per tanaman sebanyak 44-54 polong. Jika 

dibandingkan dengan ke tiga varietas tersebut, varietas KP 116 memiliki 
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potensi genetik yang lebih baik daripada potensi genetik varietas lainnya 

dalam menghasilkan jumlah polong per tanaman. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Marliah dkk., (2012) bahwa tanaman dengan varietas yang 

berbeda ditanam dalam kondisi lingkungan yang sama menunjukkan 

hasil yang berbeda. 

4. Jumlah Polong Per Hektar 

Tabel 4.8 pada parameter jumlah polong per hektar dimana varietas 

KP 116 dan varietas Parade menghasilkan jumlah polong per hektar lebih 

tinggi dari varietas Pertiwi. Pada varietas KP 116 menghasilkan populasi 

tanaman sebanyak 228 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup 

hanya 97,8%, sehingga menghasilkan populasi sebanyak 223 tanaman. 

Maka jumlah polong per hektar yang dihasilkan varietas KP 116 sebesar 

254.483 polong/hektar. Pada varietas Parade menghasilkan populasi 

tanaman sebanyak 228 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup 

hanya 99,1%, sehingga menghasilkan populasi sebanyak 226 tanaman. 

Maka jumlah polong per hektar yang dihasilkan pada varietas Parade 

sebesar 250.761 polong/hektar. Pada varietas Pertiwi menghasilkan 

populasi tanaman sebanyak 228 tanaman. Namun presentase tanaman 

yang hidup hanya 99,1%, sehingga menghasilka populasi sebanyak 226 

tanaman. Maka jumlah polong per hektar yang dihasilkan pada varietas 

Periwi sebesar 242.639 polong/hektar. Diduga karena varietas KP 116 

dan varietas Parade memiliki potensi genetik yang lebih baik daripada 

potensi genetik varietas lainnya dalam menghasilkan jumlah polong per 

hektar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marliah dkk., (2012) bahwa 

tanaman dengan varietas yang berbeda ditanam dalam kondisi 

lingkungan yang sama menunjukkan hasil yang berbeda. 

5. Berat Total Polong Per Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.8 pada parameter berat total polong per tanaman, 

dimana varietas KP 116 menghasilkan berat total polong per tanaman 

yang lebih tinggi daripada varietas Pertiwi. Selanjutnya varietas Pertiwi 

menghasilkan berat total polong per tanaman yang sama dengan varietas 

Parade. Pada varietas KP 116 setelah diuji berat total polong per tanaman  
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tersebut menunjukkan hasil yang lebih rendah dari deskripsi varietas KP 

116 yaitu pada berat total polong per tanaman 1,29-1,39 kg. Jika 

dibandingkan dengan ke tiga varietas tersebut, varietas KP 116 memiliki 

potensi genetik yang lebih baik daripada potensi genetik varietas lainnya 

dalam menghasilkan berat total polong per tanaman. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Marliah dkk., (2012) bahwa tanaman dengan varietas 

yang berbeda ditanam dalam kondisi lingkungan yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda.  

6. Berat Total Polong Per Hektar 

Tabel 4.8 pada parameter berat total polong per hektar dimana varietas 

KP 116 dan varietas Parade menghasilkan berat total polong per hektar 

lebih tinggi dari varietas Pertiwi. Pada varietas KP 116 menghasilkan 

populasi tanaman sebanyak 228 tanaman. Namun presentase tanaman 

yang hidup hanya 97,8%, sehingga menghasilkan populasi sebanyak 223 

tanaman. Maka berat total polong per hektar yang dihasilkan varietas KP 

116 sebesar 4,52 ton/hektar. Pada varietas Parade menghasilkan populasi 

tanaman sebanyak 228 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup 

hanya 99,1%, sehingga menghasilkan populasi sebanyak 226 tanaman. 

Maka berat total polong per hektar yang dihasilkan pada varietas Parade 

sebesar 4,51 ton/hektar. Pada varietas Pertiwi menghasilkan populasi 

tanaman sebanyak 228 tanaman. Namun presentase tanaman yang hidup 

hanya 99,1%, sehingga menghasilka populasi sebanyak 226 tanaman. 

Maka berat total polong per hektar yang dihasilkan pada varietas Periwi 

sebesar 4,26 ton/hektar. Diduga karena varietas KP 116 dan varietas 

Parade memiliki potensi genetik yang lebih baik daripada potensi genetik 

varietas lainnya dalam menghasilkan berat total polong per hektar. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Marliah dkk., (2012) bahwa tanaman 

dengan varietas yang berbeda ditanam dalam kondisi lingkungan yang 

sama menunjukkan hasil yang berbeda. 

7. Berat Brangkasan Segar Per Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.8 pada parameter berat brangkasan segar per 

tanaman dimana varietas Pertiwi, KP 116, dan Parade menghasilkan 
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berat brangkasan segar per tanaman yang sama. Diduga karena 

dipengaruh oleh faktor eksternal pada tanaman yang meliputi curah hujan 

yang terlalu tinggi, rendahnya sinar matahari yang menyebabkan 

persaingan cahaya antar tanaman, sehingga perlakuan yang diberikan 

tidak mempengaruhi berat brangkasan segar per tanaman. Menurut 

pernyataan Zuhroh dan Agustin (2016), bahwa faktor eksternal berupa 

rendahnya sinar matahari, musim hujan, kelembapan tanah terlalu tinggi, 

sehingga perlakuan yang diberikan tidak mempengaruhi berat 

brangkasan segar per tanaman 

8. Berat Brangkasan Kering Per Tanaman dan Kadar Air Per 

Tanaman 

Berdasarkan tabel 4.8 pada parameter berat brangkasan kering per 

tanaman dan kadar air per tanaman dimana varietas Pertiwi, KP 116, dan 

Parade menghasilkan berat brangkasan kering per tanaman dan kadar air 

per tanaman yang sama. Diduga karena berat brangkasan kering 

dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam tanaman sendiri, sehingga 

perlakuan yang diberikan tidak mempengaruhi berat brangkasan kering 

per tanaman dan kadar air per tanaman. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Jali dkk., (2020), bahwa berat brangkasan kering lebih dipengaruhi oleh 

faktor yang ada dalam tanaman itu sendiri sehingga perlakuan yang 

diberikan tidak memiliki pengaruh. 
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