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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani dan Morfologi Kacang Hijau

Kacang Hijau (Vigna radiata L.) merupakan salah satu tanaman legum

yang berumur pendek lebih kurang 60 hari. Tanaman ini dapat diklasifikasikan

sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Sub-divisi:

Angiospermae, Kelas: Dicotyledonae, Ordo: Rosales, Famili: Papilonaceae,

Genus: Vigna, Spesies: Vigna radiata L. (Soeprapto, 2000).

Menurut Rukmana (1999), kacang hijau selain berguna untuk kesehatan

tubuh, juga bermanfaat sebagai obat – obat tradisional. Bubur kacang hijau amat

baik untuk penderita penyakit beri – beri, sedangkan touge kacang hijau

merupakan sumber vitamin E yang berkhasiat antisterilitas. Hasil penelitian

KAISI, lembaga penelitian kesehatan tubuh manusia di Korea, menunjukkan

bahwa tiap 100 g touge kacang hijau mengandung 4,2 g protein, 3,4 g karbohidrat,

1,0 g lemak, 47 kalori, 9,2 g air, dan  15 g vitamin C. Touge kacang hijau

berfungsi memperlancar air kencing, menghaluskan kulit wajah, dan baik bagi

kegemukan. Atman (2007), menyatakan bahwa kacang hijau ini mengandung zat

– zat gizi, antara lain: minyak lemak, mangan, magnesium, niasin, vitamin (B1, A,

dan E). Manfaat dari kacang hijau ini adalah dapat melancarkan buang air besar

dan menambah semangat hidup. Selain itu juga dapat digunakan sebagai

pengobatan hepatitis, terkilir, beri – beri, demam nifas, kepala pusing/vertigo,

memulihkan kesehatan, kurang darah, jantung mengipas dan pusing.

Kacang hijau tumbuh tegak, batang kacang hijau berbentuk bulat dan

berbuku – buku. Batang berukuran kecil, berbulu, berwarna kecoklatan atau

kemerahan. Tanaman ini bercabang banyak. Daunnya tumbuh majemuk dan
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terdiri dari tiga helai anak daun tiap tangkai. Helai daun berbentuk oval dengan

bagian ujung lancip dan berwarna hijau muda hingga hijau tua serta letak daunnya

berseling. Tangkai daun lebih panjang dari pada daunnya sendiri (Purwono dan

Purnawati, 2007).

Bunga kacang hijau termasuk bunga sempurna (hermaphrodite), dapat

menyerbuk sendiri, berbentuk kupu – kupu, dan berwarna kuning. Polongnya

berbentuk silindris dengan panjang antara 6 – 15 cm. polong muda berwarna hijau

dan setelah tua berwarna hitam atau cokelat. Dalam satu polong terdapat 5 – 16

butir biji. Biji umumnya berwarna hijau kusam atau hijau mengkilap, namun

adapula yang berwarna kuning, cokelat, dan hitam (Fachruddin, 2000). Bunga

muncul diujung percabangan pada umur 30 hari. Munculnya bunga dan

pemasakan polong pada tanaman kacang hijau tidak serentak sehingga panen

dilakukan beberapa kali. Kacang hijau berakar tunggang. Sistem perakarannya

dibagi menjadi dua yaitu mesophytes dan xerophytes. Mesophytes mempunyai

banyak cabang akar pada permukaan tanah dan tipe pertumbuhannya menyebar.

Sementara itu, xerophytes memiliki akar cabang lebih sedikit dan memanjang

kearah bawah (Marzuki dan Soeprapto, 2001).

Menurut Rukmana (1997), kacang hijau merupakan tanaman tropis yang

menghendaki  suasana panas selama hidupnya. Tanaman ini dapat ditanam di

dataran rendah hingga 500 m  di atas permukaan laut. Di daerah dengan

ketinggian 750 m di atas permukaan  laut, kacang hijau masih tumbuh baik, tetapi

hasilnya cenderung turun (rendah). Keadaan iklim yang ideal untuk tanaman

kacang hijau adalah daerah yang bersuhu 25oC – 27oC dengan kelembaban udara

50% - 80%, curah hujan antara 50 – 200 mm perbulan, dan  cukup sinar matahari



7

(tempat terbuka). Danarti dan Najiyanti (2000), menyatakan bahwa tanah yang

ideal bagi tanaman kacang hijau adalah tanah gembur yang berdrainase baik dan

mempunyai pH 5,8 – 6,5. Pada pH kurang dari 5, sebaiknya tanah tersebut diberi

kapur terlebih dahulu. Ketinggian tempat pun menjadi faktor pembatas bagi

pertumbuhan kacang hijau.

Tanaman kacang hijau dapat tumbuh di daerah yang curah hujannya

rendah dengan memanfaatkan sisa – sisa kelembaban pada tanah bekas tanaman

yang diairi, misalnya padi. Tanaman ini tumbuh baik diwaktu musim kemarau.

Pada musim hujan, pertumbuhan vegetatifnya sangat cepat sehingga mudah rebah.

Hambatan utama dalam proses penanaman pada musim hujan adalah penyakit

yang menyerang daun dan polong (Mazuki dan  Soeprapto, 2001).

Menurut Marzuki dan  Soeprapto (2001), varietas unggul kacang hijau

memegang peran penting, baik dari kontribusi dalam peningkatan hasil persatuan

luas lahan dan waktu maupun sebagai komponen utama dalam pengendalian hama

penyakit, minimal dapat menekan penggunaan pestisida untuk memberantas dan

mencegah serangan hama dan penyakit tersebut. Manurut Balitkabi (2008) sejak

tahun  1945 sampai tahun 2008 sudah dilepas 20 varietas unggul kacang hijau

dengan berbagai macam ketahanan terhadap hama dan penyakit. umur panen dan

hasil bervariasi diantara varietas unggul tersebut seperti yang dapat dilihat pada

Tabel 2.1.
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Table. 2.1. Varietas Unggul Kacang Hijau yang Dilepas dari Tahun 1945 – 2008.

No Nama
Varietas

Umur Panen
(hari)

Ketahanan terhadap hama dan penyakit Hasil
ton/ha

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11

12

13

14

15
16
17
18

19
20

Sawalik
Arta Ijo
Bhakti
Merak
No.129
Manyar

Betet

Walet
Gelatik
Parkit
Camar

Merpati

Sriti

Nuri

Kenari
Murai

Perkutut
Sampeong

Kutilang
Vima-1

80 – 100
99
70
56
58

51 – 55

58 – 60

58
58
56
60

58

60 – 65

58 – 65

60 – 65
63
60

70 – 75

60 – 67
57

Tidak tahan dengan hama bubuk
Tidak tahan dengan hama bubuk
Tidak tahan dengan hama bubuk
Peka penyakit kudis dan bercak daun
Peka penyakit kudis dan bercak daun
Tahan penyakit bercak daun dan karat
daun
Tahan lalat kacang, toleran penyakit
kudis
Tahan penyakit bercak daun
Tahan penyakit bercak daun
Tahan penyakit embun tepung
Tahan bercak coklat dan cukup tahan
penyakit kudis
Tahan penyakit bercak daun dan embun
tepung
Toleran penyakit bercak daun dan embun
tepung
Tahan penyakit bercak daun dan karat
daun
Agak tahan penyakit bercak daun
Tahan penyakit bercak daun
Agak tahan penyakit bercak daun
Agak tahan embun tepung dan bercak
daun
Tahan embun tepung
Tahan penyakit embun tepung

0,90
0,90
1,40
1,60
1,60

1,50

1,50
1,70
1,50
1,35
1,00-
2,00

1,2-1,8

1,58

1,60
1,38
1,50
1,50

1,80
1,96
1,76

Sumber: Balitkabi (2008)

2.2. Jarak Tanam

Dalam pengaturan populasi tanaman pada hakekatnya adalah pengaturan

jarak tanam yang berpengaruh pada persaingan dalam penyerapan hara, air dan

cahaya matahari, sehingga apabila tidak diatur dengan baik akan mempengaruhi

hasil tanaman. Jarak tanam rapat mengakibatkan terjadinya kompetisi intra spesies

dan antar spesies. Beberapa penelitian tentang jarak tanam menunjukkan bahwa

semakin rapat jarak tanam, maka semakin tinggi tanaman tersebut dan secara
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nyata berpengaruh pada jumlah cabang serta luas daun. Tanaman yang diusahakan

pada musim kering dengan jarak tanam rapat akan berakibat pada pemanjangan

ruas, oleh karena jumlah cahaya yang dapat mengenai tubuh  tanaman berkurang.

Akibat lebih jauh terjadi peningkatan aktivitas auksin sehingga sel-sel tumbuh

memanjang (Budiastuti, 2000).

Pemanjangan ruas  tercermin pada jumlah cabang. Cabang tanaman

merupakan tempat tumbuhnya daun dan apabila jumlah cabang sedikit, maka

jumlah daun juga menjadi sedikit. Hal tersebut berkaitan langsung dengan luas

daun seluruh tanaman. Menurut Sitompul  dan Guritno (1995), daun sangat

berperan dalam pemanenan cahaya yang bermanfaat bagi proses fotosintetis. Hasil

fotosintesis yang berupa gula reduksi digunakan untuk memelihara kehidupan

tanaman, dibentuk sebagai tubuh tanaman (akar, batang dan daun) serta

diakumulasikan dalam biji. Selanjutnya hasil fotosintesis yang tertimbun dalam

bagian vegetatif sebagian diremobilisasikan ke bagian generatif (polong) setelah

bagian tersebut terbentuk dan tumbuh.

Pada waktu penanaman, jarak tanam harus diperhatikan. Dengan jarak

tanam yang tepat, penyinaran matahari akan dimanfaatkan  secara optimal oleh

tanaman  kacang hijau dalam proses fotosintesisnya. Jarak tanam yang optimum

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

juga berguna besar terhadap produksi. Jarak tanam pada kacang hijau yaitu, 40 cm

x 20 cm atau 30 cm x 20 cm, dengan 3-5 butir benih perlubang tanaman. Lubang

tanaman cukup sekitar 3cm - 4cm karena ukuran benihnya kecil (Purwono dan

Purnawati, 2007).



10

Atman (2007), juga menyarankan jarak tanam mengikuti jarak tunggul

padi. Pada saat tanam, kelembaban tanah tidak boleh terlalu tinggi karena dapat

menyebabkan biji busuk. Penyulaman dapat dilakukan umur 7 hari. Dari hasil

penelitian Yuniwati (2006), pada perlakuan jarak tanamn 40 cm x 20 cm

menunjukkan hasil produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan

40 cm x 10 cm dan pelakuan 40 cm x 30 cm. Sebaliknya pada perlakuan jarak

tanam 40 cm x 10 cm menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi dari kacang

hijau perlakuan 40 cm x 20 cm dan perlakuan  40 cm x 30 cm. Budiastuti (2000),

menambahkan bahwa jarak tanam renggang (30 cm x 30 cm) pertumbuhan

tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan jarak tanam rapat (30 cm x 20 cm)

dan tercermin pada peningkatan jumlah cabang, jumlah polong tanaman dan berat

kering biji.

Dari hasil penelitian Nurman et al. (2005), terlihat bahwa jarak tanam 40

cm x 10 cm berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan hasil biji kering pada

kacang tanah saat panen dibandingkan dengan jarak tanam 40 cm x 30 cm. Hal ini

menunjukkan bahwa pada jarak tanam yang rapat masih dapat memberikan

komponen pertumbuhan dan produksi tanaman yang tinggi.

2.3. Lahan Gambut

Tanah gambut adalah tanah – tanah jenuh air yang tersusun dari bahan

tanah organik, yaitu sisa-sisa tanaman dan jaringan tanaman yang melapuk dengan

ketebalan lebih dari 50 cm. Dalam system klasifikasi baru (taksonom tanah), tanah

gambut disebut Histosols (histos = tissue = jaringan). Dalam sistem klasifikasi
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lama, tanah gambut disebut dengan Organosols yaitu tanah yang tersusun daari

bahan tanah organik (Wahyono dan Soeprapto, 2005).

Semakin tebal gambut, semakin penting fungsinya dalam memberikan

perlindungan terhadap lingkungan, dan sebaliknya semakin rentan jika dijadikan

lahan pertanian. Pertanian di lahan gambut tebal lebih sulit pengelolaannya dan

mahal biayanya karena kesuburannya rendah dan daya dukung (bearing capacity)

tanahnya rendah sehingga sulit dilalui kendaraan pengangkut sarana pertanian dan

hasil panen. Gambut tipis, tetapi berpotensi sulfat masam (mempunyai lapisan

pirit relatif dangkal), juga sangat berbahaya kalau dikonversi menjadi lahan

pertanian. Gambut dengan ketebalan < 3 m masih bisa digunakan untuk budidaya

tanaman dengan syarat tidak masuk dalam kawasan lindung, substratumnya bukan

pasir kuarsa dan tingkat kematangannya tidak saprik atau hemik (BB Litbang

SDLP, 2008)

Menurut Wahyono dan Soeprapto (2005), lahan gambut di Indonesia

cukup luas, yaitu sekitar 20,6 juta ha atau 10,8% dari luas daratan Indonesia.

Lahan gambut tersebut sebagian besar terdapat di empat pulau besar, yaitu

Sumatera 35%, Kalimantan 32%, Sulawesi 3% dan Papua 30%. Menurut Sagiman

(2007), kesuburan lahan gambut sangat tergantung pada pada ketebalan gambut,

gambut tipis memiliki kesuburan yang lebih baik dari gambut tebal.

Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi: 1)

Gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan

asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan bila diremas

kandungan seratnya < 15%, 2) Gambut hemik (setengah matang) adalah gambut

setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarma coklat, dan
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bila diremas bahan seratnya 15-75% dan 3) Gambut fibrik (mentah) adalah

gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, berwarna coklat,

dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa (Agus dan Subiksa, 2008).


