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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) merupakan tanaman berbentuk

semak yang tumbuh tegak. Tanaman kacang hijau berasal dari India, menyebar ke

berbagai Negara Asia Tropis, termasuk ke Indonesia di awal abad ke-17 (Purwono

dan Purnawati, 2007). Tanaman kacang hijau merupakan salah satu tanaman

Leguminosae yang cukup penting dan populer di Indonesia.  Posisinya menduduki

tempat ketiga setelah kedelai dan kacang tanah. Peningkatan luas panen,

Produktivitas dan produksi kacang hijau dari tahun 2008 s/d 2012 dilihat dari

Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Hijau
Tahun 2008 – 2012

Tahun Luas panen
(ha)

% Produktivitas ha % Produksi
(ton)

%

2008 278.137 10,72 298.059
2009 288.206 3,62 10,91 1,77 314.486 5,51
2010 258.157 10,43 11,30 3,57 291.705 7,24
2011 297.315 15,17 11,48 1,59 341.342 17,02
2012 217.322 8,74 11,52 0,35 312.697 8.39

Sumber : Direktorat budidaya aneka kacang dan umbi (2012).

Kacang hijau termasuk tanaman pangan yang sudah lama dibudidayakan

di Indonesia, baik di lahan tegalan, lahan sawah tadah hujan, dan lahan sawah

pada musim tanam yang sesuai. Penanaman kacang hijau pada lahan prioritas

pertama (sawah) mempunyai beberapa keuntungan, antara lain: lahannya lebih

produktif; ketersediaan air lebih  terjamin; biaya produktivitasnya lebih rendah

(tanpa pengelolaan tanah yang intensif); terhindar dari resiko erosi; takaran pupuk

relatif rendah untuk tanaman padi dan kualitas biji hasil panen lebih baik

(Marzuki dan Soeprapto, 2001).
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Jarak tanam kacang hijau perlu diperlukan disaat penanaman. Dengan

jarak tanam yang tepat, sinar matahari dapat dimanfaatkan  secara optimal oleh

tanaman  kacang hijau dalam proses fotosintesisnya. Jarak tanam yang optimum

untuk kacang hijau dipengaruhi oleh tipe varietas dan musim tanam. Populasi

tanaman juga berperan penting terhadap produksi. Kacang hijau yang bercabang

banyak menggunakan jarak tanam yang digunakan cukup jarang yaitu, 40 cm x

20 cm atau 30 cm x 20 cm, dengan 2 tanaman per lubang, sebaliknya kacang hijau

yang bercabang sedikit menggunakan jarak tanam 40 cm x 10 cm, 2 tanaman

perlubang (Purwono dan Purnawati, 2007).

Atman (2007), menambahkan bila penanaman dilakukan dengan sistem

tugal, maka penanaman dilakukan dengan menaruh 2 – 3 biji per lubang tanam

dengan kedalaman 3 – 5 cm dan menutupnya dengan tanah halus atau pupuk

kandang. Jarak tanam bervariasi antar musim yaitu pada musim kemarau 40 cm x

10 cm (dengan populasi 400.000 – 500.000 tanaman/ha) dan pada musim hujan

40 cm x 15 cm (dengan populasi 300.000 – 400.000 tanaman/ha).

Hasil penelitian Yuniwati (2006) memperlihatkan bobot biji kering kacang

hijau perpetak pada jarak tanam 40 cm x 20 cm lebih tinggi dari jarak tanam 40

cm x 10 cm dan 40 cm x 30 cm. Salah satu penyebab rendahnya produksi kacang

hijau adalah adanya perbedaan adaptasi varietas pada jarak tanam yang berbeda.

Pengaturan jarak tanam atau populasi tanam akan berpengaruh terhadap tingkat

hasil yang hendak dicapai, karena melalui pangaturan jarak tanam yang tepat

maka persaingan  antar tanam dalam memanfaatkan cahaya, air dan unsur hara

dapat ditekan sehingga tanaman  tersebut dapat berproduksi secara maksimal.

Rapat tidaknya suatu jarak tanaman dipengaruhi oleh kesuburan tanah, tipe
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varietas atau tipe tumbuh dan musim tanam. Atman (2007), menyatakan bahwa

semua varietas kacang hijau yang telah dilepas cocok ditanam di lahan sawah.

Namun, untuk daerah endemik penyakit embun tepung dan bercak daun

(Cercospora) dianjurkan menanam varietas Sriti, Kenari, Perkutut, Murai, dan

Kutilang.

Kacang hijau dapat tumbuh hampir pada semua jenis tanah yang banyak

mengandung bahan organik, dengan drainase yang baik. Pada umumnya di daerah

Riau mayoritas lahannya gambut, sehingga pengembangan tanaman kacang hijau

di Riau dilahan gambut. Gambut merupakan bahan organik yang terbentuk pada

rawa. Akumulasi bahan organik pada kondisi jenuh air, anaerob menyebabkan

proses perombakan  berjalan sangat lambat, sehingga terjadi akumulasi yang

membentuk tanah gambut (Sagiman, 2007).

Secara ilmiah lahan gambut memiliki tingkat kesuburan yang rendah

karena kandungan unsur haranya rendah dan mengandung beragam asam – asam

organik  yang sebagian bersifat racun bagi tanaman seperti asam fenolat. Namun

demikian asam – asam tersebut merupakan bagian aktif dari tanah yang

menentukan kemampuan gambut untuk menahan unsur hara. Karakteristik dari

asam – asam organik ini akan menentukan sifat kimia gambut (Agus dan Subiksa,

2008). Berdasarkan dari berbagai macam hal di atas maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: ” Pertumbuhan dan Hasil Kacang Hijau

(Vigna radiata L.) pada Perbedaan Varietas dan Jarak Tanam di Lahan Gambut”
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1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perbedaan jarak tanam terhadap pertumbuhan dan hasil

kacang hijau di lahan gambut.

2. Mengetahui interaksi antara jarak tanam dan varietas terhadap

pertumbuhan dan hasil kacang hijau di lahan gambut.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang tiap

varietas tanaman kacang hijau mempunyai jarak tanam yang optimum untuk

mendapatkan hasil yang baik.

1.4. Hipotesis

1. Jarak tanam yang berbeda mempengaruhi  pertumbuhan dan hasil kacang

hijau yang berbeda.

2. Tiap varietas mempunyai jarak tanam tertentu untuk pertumbuhan dan

hasil kacang hijau yang optimum.


