
I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan tanaman legum

terpenting setelah kedelai yang memiliki peran strategis dalam pangan nasional

sebagai sumber protein dan minyak nabati. Sebagai bahan pangan dan makanan

yang bergizi tinggi, kacang tanah mengandung  40-50% lemak,  27% protein,

karbohidrat dan vitamin (Suprapto, 1993)

Budidaya kacang tanah memberikan keuntungan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan tanaman palawija lain seperti jagung, kedelai, dan kacang

hijau. Kacang tanah merupakan tanaman komersial dan sebagai sumber

pendapatan penting bagi petani baik di lahan kering maupun di lahan sawah bekas

tanaman padi. Resiko kegagalan panen kacang tanah akibat serangan hama dan

penyakit lebih kecil dibandingkan dengan kedelai. Kacang tanah juga memberikan

kontribusi cukup besar terhadap pendapatan petani (Sudjadi & Supriati, 2001).

Tingkat hasil kacang tanah di Indonesia masih rendah, antara 0,7-1,5 t/ha polong

kering. Namun dengan budidaya yang intensif, hasil 2-2,5 t/ha polong kering

dapat dicapai (Sumarno, 1986)

Tanaman perkebunan khususnya di Riau banyak diusahakan di daerah-

daerah lahan gambut, baik itu pada daerah lahan gambut dangkal sampai gambut

sangat dalam. Selain ketersediaan lahan kering subur yang terus menurun, seluas

45% (4,044 juta ha) dari luas dataran Provinsi Riau merupakan lahan gambut

(Kurniawan & Muslim, 2008). Wibawa & Rosyid (1995) menyatakan pada

perkebunan karet terdapat sekitar 1,2 juta hektar per tahun yang dapat

dimanfaatkan untuk tanaman sela. Selain itu menurut Ruskandi (2003) dari setiap



hektar lahan tanaman kelapa sekitar 80% berpeluang untuk tanaman sela. Peluang

pada tanaman perkebunan karet dan kelapa sawit masing-masing sampai umur 3 -

4 tahun, kelapa sampai umur 4 tahun dan jati muda sampai 3 tahun tergantung

populasi tanaman pokoknya cukup besar untuk ditanam tanaman sela (Toha,

2002).

Kacang tanah merupakan tanaman C3 yang mempunyai tingkat kejenuhan

cahaya lebih rendah dibandingkan dengan tanaman C4, sehingga mempunyai

peluang untuk  dikembangkan pada kondisi cahaya rendah seperti tumpang sari

dengan tanaman pangan maupun tanaman perkebunan yang masih muda (Sundari

et al., 2005). Penaungan mengakibatkan perubahan terhadap cahaya matahari

yang diterima tanaman, baik intensitas maupun kualitasnya. Pengaruh cahaya

terhadap tanaman sangat kompleks, yaitu mempengaruhi proses fotokimia dan

juga bentuk dan ukuran tanaman. Tetapi  naungan tidak mengubah bentuk

morfologi sel epidermis maupun tipe stomata (Sundari et al., 2005)

Hasil penelitian Tursilah (2012), kacang tanah yang ditanam

menggunakan media gambut memperlihatkan hasil biji kering menurun dengan

bertambahnya persentase naungan. Dengan naungan 25% hasil turun 14,46%

sedangkan dengan 75% hasil turun sampai 48,66%.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian

yang berjudul:’’Pengaruh Tingkat Naungan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Dua

Varietas Kacang Tanah (Arachis hypogea L.) Pada Lahan Gambut’’

1.2.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh naungan terhadap pertumbuhan dan  hasil kacang

tanah



2. Mengetahui pengaruh perbedaan varietas terhadap pertumbuhan dan hasil

kacang tanah

3. Mengetahui interaksi antara varietas dan naungan terhadap hasil kacang

tanah

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi mengenai varietas

kacang tanah yang dapat beradaptasi dan tumbuh dibawah naungan pada lahan

gambut.

1.4. Hipotesis

1. Naungan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil kacang tanah

2. Tiap varietas memberikan pertumbuhan dan hasil kacang tanah yang

berbeda

3. Terdapat interaksi antara varietas dan naungan terhadap pertumbuhan dan

hasil kacang tanah.


