
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Taksonomi dan Morfologi Kacang Tunggak

Kedudukan tanaman kacang tunggak dalam tata nama taksonomi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut: Regnum: Plantae, Divisio: Spermatophyta, Subdivisi:

Angiospermae, Class: Dicotyledoneae, Ordo: Rosales, Famili: Leguminoceae,

Subfamili: Papilionidae, Genus:Vigna, Spesies: Vigna unguiculata. Nama lain dari

kacang tunggak adalah kacang tolo, southerna, bean, lubia, coupe, niebe, dan frijole.

Ada dua varietas kacang tunggak yang paling sering dibudidayakan, yakni: 1) kacang

tunggak yang buahnya berkulit hijau atau berbiji persegi, 2) kacang tunggak yang

buahnya berujung merah dan berbiji lebih bulat. Kacang tunggak jenis ini lebih

dikenal sebagai kacang dadap atau kacang tolo (Fahrudin, 2000).

Tipe pertumbuhan kacang tunggak umumnya dapat dibedakan menjadi dua

yaitu determinit dan indeterminit. Tipe determinit adalah tipe tanaman yang ujung

batangnya tidak melilit, pembungaannya singkat, serempak dan pertumbuhannya

berhenti setelah tanaman berbunga, sedangkan tipe indeterminit ditandai dengan ujung

batang yang melilit, pembungaan berangsur-angsur dari pangkal kebagian pucuk, dan

pertumbuhannya berlanjut setelah berbunga (Trustinah, 1998).

2.1.1. Batang

Batang kacang tunggak terdiri dari beberapa buku, dimana tiap buku tersebut

menghasilkan satu tangkai daun. Pada batang utama terdapat beberapa bunga yang

biasanya muncul dari buku bagian bawah. Bunga terdapat pada batang utama ataupun

pada cabang yang jumlahnya dapat mencapai 15 buku, dengan jumlah buku subur



pada setiap tanaman dapat mencapai 5 sampai 10 buku subur. Berdasarkan posisi

cabang primer terhadap batang utama, dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, yakni

tegak (cabang lateralnya tegak), agak tegak atau cabangnya menjalar (Procumbent).

Tanaman kacang tunggak tergolong tanaman yang toleran terhadap kekeringan, sangat

responsif terhadap pemberian air, sehingga pada kondisi tanah yang subur dan

ketersediaan air yang cukup, pertumbuhan vegetatifnya menjadi sangat subur yang

mengakibatkan hasil bijinya menjadi rendah (Trustinah, 1998).

2.1.2. Akar

Akar tanaman kacang tunggak menyebar pada kedalaman tanah antara 30-60

cm. Sifat penting dari akar tanaman kacang tunggak adalah dapat bersimbiosis dengan

bakteri Rhizobium sp., untuk mengikat nitrogen bebas (N2) dari udara, yang kemudian

membentuk menjadi bintil-bintil akar (Rukmana dan Oesman, 2000).

2.1.3. Daun

Daun kacang tunggak terdiri atas tiga helaian daun (trifoliate) yang letaknya

berseling. Daunnya berwarna hijau, berbentuk oval (ovate) ataupun lanset (lanseolate)

dengan panjang daun berkisar antara 6,5-16 cm dan lebar daun 4-10 cm, dengan

panjang tangkai daun (ptiole) antara 5-15 cm. Bentuk daun tersebut ditentukan

berdasarkan perbandingan panjang dan lebar daun berkisar antara 1,5-2 : 1 termasuk

bentuk oval, dan bila perbandingannya 3-5 : 1 daunnya berbentuk lanset. Bentuk daun

lanset pada kacang tunggak adalah dominan terhadap bentuk daun oval yang

pewarisannya dikendalikan oleh gen dominan tunggal (Trustinah, 1998).

2.1.4. Bunga



Bunga kacang tunggak bertangkai panjang dengan 4-6 unit bunga, tersusun

secara berseling dalam suksesi akropetal. Setiap unit bunga merupakan bunga

sederhana yang tersusun dari 6-12 tunas bunga. Pembentukan bunga mulai dari

tangkai bunga yang posisinya paling rendah dan secara berurutan berlanjut pada

tangkai berikutnya dengan posisi yang lebih tinggi (Fachruddin, 2000).

2.1.5. Polong dan Biji

Buah (polong) kacang tunggak muda berwarna hijau muda atau hijau kelam

dan setelah tua polong berwarna krem, coklat, atau hitam, Letak polong kacang

tunggak bervariasi, polong dengan tangkai pendek sehingga polong-polong terletak di

dalam tanaman dan polong dengan tangkai panjang sehingga polong terlihat diatas

tanaman dengan posisi polong yang menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah.

Biji kacang tunggak bervariasi dalam ukuran, bentuk, ataupun warna (krem, coklat,

hitam, belang, dan merah) dengan berat 100 biji antara 10 hingga 25 gr. Panjang biji

berkisar antara 2-12 mm dan memiliki hilum berwarna putih yang dikelilingi oleh

cincin berwarna hitam (Trustinah, 1998).

2.2. Syarat Tumbuh Kacang Tunggak

Kacang tunggak tidak tenggang terhadap genangan air, walaupun demikian

kacang tunggak cukup tenggang terhadap lingkungan tanah yang basah tetapi tidak

tergenang. Kacang tunggak termasuk tanaman setahun, mempunyai kisaran adaptasi

cukup luas di daerah tropik dan subtropik beriklim kering hingga agak kering, serta

relatif tenggang terhadap kekeringan. Daerah kisaran adaptasi kacang tunggak

meliputi daerah tropik beriklim kering sampai agak basah dengan curah hujan masing-



masing lebih kecil 600 mm dan 100-1500 mm per tahun. Suhu merupakan unsur iklim

yang cukup penting bagi pertumbuhan. Pengetahuan mengenai kisaran suhu optimum

sangat bermanfaat untuk pengembangan dan penyebaran tanaman. Suhu optimum bagi

pertumbuhan dan perkembangan kacang tunggak berkisar antara 250-350C. di bawah

suhu 150C mengakibatkan tanaman tidak tumbuh normal bahkan dapat mati karena

embun beku. Di atas suhu 350C dapat mengakibatkan kerontokan bunga dan polong

(Karsono, 1998).

2.3. Manfaat dan Kandungan Kacang Tunggak

Valenzuela dan smith (2002) menyatakan bahwa keuntungan–keuntungan yang

didapat dari kacang tunggak adalah 1) sangat baik sebagai tanaman penutup tanah

untuk menekan pertumbuhan gulma, dapat mencegah erosi, dan menarik serangga

yang bermanfaat, 2) baik dalam fiksasi nitrogen dari udara, menambah bahan organik

kedalam tanah dan memperbaiki struktur tanah, 3) berguna untuk meningkatkan

tersedianya fosfor dalam tanah, 4) tahan terhadap panas dan kekeringan, sedikit

naungan, dan tanah yang kurang subur, 5) baik untuk pakan ternak, dimakan sebagai

sayur-sayuran dan 6) baik untuk digunakan dalam rotasi tanaman.

Pemanfaatan kacang tunggak umumnya masih relatif terbatas. Hal ini diduga

karena belum tersebar dan berkembangnya informasi mengenai inovasi dan temuan

baru yang sampai kepada pengguna yang dapat menggugah konsumen untuk lebih

banyak memanfaatkan kacang tunggak sebagai bahan makanan. Bentuk paling umum

pemanfaatan kacang tunggak berupa biji goreng serta untuk beberapa jenis jajanan

maupun sebagai pelengkap suatu resep sayuran (Utomo dan Antarlina, 1998).



Menurut Feryanto (2007), kacang tunggak dapat dimanfaatkan sebagai sumber

protein nabati karena kandungan gizinya yang cukup tinggi. Komposisi kandungan

gizi kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi Kandungan Gizi Kacang Tunggak tiap 100 Gram Bahan

No. Komponen Jumlah Per 100 Gram Bahan

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Air (g)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)
Besi (mg)
Vitamin A (SI)
Vitamin B (mg)
Vitamin C (mg)

11,00
22,90

1,40
61,60
77,00
44,90
6,50

30,00
0,92

2,00
Sumber: Feryanto (2007).

2.4. Abu Janjang Kelapa Sawit

Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat mengganggu kehidupan

dan keseimbangan tanah, menyebabkan degradasi struktur tanah serta kerentanan yang

lebih tinggi terhadap kekeringan dan menurunnya hasil panen. Dalam rangka

menghindari penggunaan pupuk buatan yang berlebihan, usaha yang dapat dilakukan

adalah dengan menggunakan kompos atau pupuk organik (Elfiati dan Siregar, 2010).

Dengan berkembangnya sistem pertanian modern yang sangat tergantung  pada

penggunaan pupuk kimia dan pestisida, maka munculah dampak negatif  berupa

pencemaran lingkungan. Bertolak dari dampak negatif yang sangat merugikan pada

kelestarian sumber daya alam, pada akhir-akhir ini para peneliti  berusaha untuk

mengembangkan sistem pertanian yang berwawasan lingkungan dengan menggunakan



limbah pertanian berupa bahan organik sebagai sarana untuk menyuburkan tanah dan

meningkatkan hasil tanaman. Dengan memanfaatkan bahan organik, selain dapat

memperbaiki sifat kimia (menambahkan ketersediaan unsur-unsur hara), juga dapat

memperbaiki sifat fisik, dan biologis tanah yaitu meningkatkan kegemburan, porositas,

daya serap dan daya simpan air, serta kehidupan mikro organisme dalam tanah

(Irianto, 2009).

Kalium adalah salah satu unsur makro bagi tanaman. Secara umum unsur K

berfungsi sebagai aktivator enzim dalam translokasi gula dan fotosintesis. Kalium juga

diketahui dipompa keluar dan masuk sel penjaga pada stomata sehingga sangat

penting dalam pengaturan potensial air yang memungkinkan terbuka dan tertutupnya

stomata (Barden et al., 1987). Ion K mudah didistribusikan dari daun tua ke bagian

daun yang lebih muda. Pada tanaman dikotil defisiensi K ditandai dengan gejala

klorosis yang diikuti dengan klorosis dalam waktu cepat terutama disekitar bagian

bercak yang mengering. Pada jagung dan serealia defisiensi K ditandai dengan

terbentuknya batang yang lemah, akar tidak kuat sehingga mudah rebah dan terinfeksi

penyakit akar (Salisbury and Ross,1992).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanibal et al., (2001) abu janjang kelapa

sawit mengandung unsur hara, seperti: K berbentuk senyawa 36,48%  K2O, 4,79%

P2O5, 2,63% MgO, 5,46% CaO, 0,05%  N-Total, 1230 ppm Mn, 3450 ppm Fe, 183

ppm  Cu, 125,43 ppm  Br, 28 ppm  Zn dan pH 11,9-12,0.

Berdasarkan kandungan hara K yang tinggi, nampaknya ada kemungkinan besar

bahwa abu janjang kelapa sawit dapat menggantikan pupuk KCl. Bahkan pengaruhnya

terhadap  tanah dan tanaman akan  jauh lebih baik karena didalam abu janjang kelapa



sawit juga mengandung unsur hara makro dan mikro lainnya. Selain itu abu ini bersifat

sangat alkalis, sehingga diduga akan dapat menaikkan pH tanah (Prasetio, 2009).

Atas dasar kebutuhan diatas dan adanya informasi bahwa pabrik kelapa  sawit

Indonesia diperhitungkan dalam mengolah tandan buah segar, untuk setiap 10 juta ton

TBS akan menghasilkan janjang sebanyak 2,3 juta ton yang akan menghasilkan

sebanyak 46.000 ton abu janjang sawit (AJS) yang banyak  mengandung kalium dan

berbagai unsur hara tanaman lainnya (Naibaho dan Agus,1990). Sedangkan

Arokiasamy (1970) mengutarakan bahwa 20,7 ton TBS/ha akan menghasilkan kira-

kira 5,6 ton tandan kosong atau sekitar 92,4 kg abu janjang dengan kandungan K

sekitar 35,0% K2O. Dari hasil ini berarti kurang  lebih bahwa dalam setiap 100 kg abu

janjang kelapa sawit akan menghasilkan 37,87 kg K2O. Mengingat bahwa kadar ini

sudah termasuk tinggi, berarti abu  janjang kelapa sawit adalah yang merupakan

sesuatu bahan buangan atau limbah pabrik kelapa sawit (PKS) mungkin akan dapat

menjadi bahan yang sangat potensil dijadikan pupuk kalium.


