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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani Kacang Tunggak

Kedudukan tanaman kacang tunggak dalam tata nama taksonomi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta,

Subdivisi: Angiospermae, Kelas: Dicotyledoneae, Ordo: Rosales, Famili:

Leguminoceae, Subfamili: Papilionidae, Genus: Vigna, Spesies: Vigna

unguiculata L. Nama lain dari kacang tunggak adalah kacang tolo, southerna,

bean, lubia, coupea, niebe, dan frijole. Ada dua jenis kacang tunggak yang sering

dibudidayakan yaitu kacang tunggak yang buahnya berkulit hijau atau berbiji

persegi, dan kacang tunggak yang buahnya berujung merah dan berbiji lebih bulat

yang mana kacang jenis ini lebih dikenal sebagai kacang dadap atau kacang tolo

(Fachruddin, 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).

Sistem perakaran kacang tunggak berupa akar tunggang dengan akar-akar

lateral yang berkembang baik. Perkembangan sistem perakaran yang baik sangat

diperlukan karena karakter tersebut merupakan salah satu kriteria yang

berhubungan dengan meningkatnya ketahanan terhadap kekeringan. Selain sistem

perakaran yang berkembang baik, kacang tunggak dikenal sebagai tanaman
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kacang-kacangan yang efisien menggunakan nitrogen dari udara melalui bakteri

Rhizobium. Kacang tunggak memiliki bintil akar yang besar berbentuk bulat

seperti kacang kapri (Trustinah, 1998).

Batang kacang tunggak memiliki beberapa buku, dimana tiap buku

tersebut menghasilkan satu tangkai daun. Pada batang utama terdapat beberapa

tunas daun yang biasanya muncul dari buku bagian bawah. Bunganya 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, maka 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 dan mengakibatkan hasil bijinya

menjadi rendah (Trustinah, 1998).

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 (petiole) 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 yang

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

Polong kacang tunggak saat masih muda berwarna hijau muda atau hijau

kelam dan setelah tua polong tersebut berwarna krem, coklat, atau hitam,

berukuran 8-10 x 0,8-1 cm, yang berisi 8 hingga 20 biji. Disamping beragam

dalam warna dan ukuran, polong kacang tunggak juga dapat dibedakan

berdasarkan kekerasannya, yakni polong keras seperti pada kacang hijau dan

polong yang tidak keras seperti pada polong kacang panjang yang liat setelah tua.

Sudut antar polong juga bervariasi ada yang sempit hingga lebar. Karakteristik

polong yang demikian berhubungan dengan ketahanan tanaman terhadap hama,

terutama tanaman-tanaman dengan polong yang keras dan sudut antar polong

yang lebar lebih tahan terhadap hama penggerek polong. Letak polong kacang

tunggak bervariasi, ada yang tangkai polongnya tidak panjang sehingga polong-

polong yang terbentuk terletak di dalam tanaman dan adapula yang tangkai

polongnya panjang sehingga polong terlihat diatas tanaman dengan posisi polong

yang berdiri menghadap ke atas ataupun menghadap ke bawah (Trustinah, 1998).

Biji kacang tunggak bervariasi dalam ukuran, bentuk, ataupun warna

(krem, coklat, hitam, belang, dan merah) dengan panjang biji berkisar antara 2-12

mm dan memiliki hilum berwarna putih yang dikelilingi oleh cincin berwarna

hitam dan berat 100 biji antara 10 hingga 25 g (Trustinah, 1998). Sedangkan

Utomo dan Antarlina (1998) menyatakan bahwa ukuran biji kacang tunggak
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bervariasi, hal ini dapat dilihat dari pengamatan berat 100 biji kacang tunggak

yaitu dari 8,74 – 13,73 g. Sementara itu, densitas biji bervariasi dari 1,09- 1,24

kg/l. Kacang tunggak mengandung kulit biji sekitar 9 – 12%. Direktorat Gizi

Depkes RI (1981) Rukmana & Oesman (2000) menyatakan bahwa kacang

tunggak mengandung gizi cukup tinggi yang komposisinya secara lengkap dapat

dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi Kandungan Gizi Kacang Tunggak tiap 100 g Biji

No. Kandungan gizi Jumlah Per 100 Gram Bahan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kalori
Protein
Lemak
Karbohidrat
Kalsium
Fosfor
Zat Besi
Vitamin A
Vitamin B1

Vitamin C
Air

342,00 kal
22,90 g
1,40 g

61,60 g
77,00 mg

449,00 mg
6,50 mg

30,00 SI
0,92 mg
2,00 mg

11,00 g
Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1981) cit. Rukmana & Oesman (2000)

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, 6) Dimakan sebagai sayur-sayuran, dan 7) Digunakan dalam rotasi

tanaman.
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2.2. Syarat Tumbuh Kacang Tunggak

Kacang tunggak dapat beradaptasi pada temperatur tinggi (20 - 35 0C).

Produksinya tetap baik pada berbagai kondisi tanah, dari tanah liat sampai tanah

berpasir jika memiliki drainase yang baik. Pertumbuhan terbaik terjadi pada

kondisi tanah dengan sedikit masam sampai sedikit basa (pH 5,5-8,3). Kacang

tunggak sedikit toleran terhadap garam tapi terkadang toleran terhadap kadar

aluminium yang tinggi dalam tanah. Seperti kebanyakan tanaman kacang-

kacangan, kacang tunggak tidak tahan pada kondisi jenuh air atau banjir

(Valenzuela & Smith, 2002). Kacang tunggak tidak toleran terhadap genangan air,

walaupun demikian kacang tunggak cukup toleran terhadap lingkungan tanah

yang basah tetapi tidak tergenang (Karsono, 1998). Kacang tunggak dapat tumbuh

dalam kondisi kelembaban yang ekstrim, dan juga cukup toleran terhadap

kekeringan. Kacang tunggak dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan lebih

tinggi dari 600 mm/tahun, atau bila curah hujan lebih dari 600 mm/tahun harus

diberi irigasi. Kacang tunggak tumbuh sepanjang tahun pada ketinggian 333,33 m

diatas permukaan laut (Valenzuela & Smith, 2002).

2.3. Bokashi

Pupuk mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan budidaya

tanaman. Tanaman membutuhkan pupuk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan

hara agar dapat tumbuh serta berkembang dengan baik. Menurut Sudirja (2006),

pemberian pupuk organik dapat menambah cadangan unsur hara di dalam tanah

dan memperbaiki struktur tanah serta menambah kandungan bahan organik tanah.

Bokashi adalah salah satu kata dari bahasa Jepang yang berarti bahan organik

yang telah difermentasikan. Bokashi dibuat dengan menfermentasikan bahan
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organik seperti sekam padi, jerami, serbuk gergaji,  atau limbah pasar dengan EM-

4. Penggunaan efektif microorganism (EM-4) merupakan salah satu cara yang

tepat untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme di dalam tanah karena EM-4

merupakan inokulum mikroba yang dapat digunakan untuk membantu proses

dekomposisi bahan organik. EM-4 tidak mengandung bahan kimia yang

berbahaya dan sudah tersedia di dalam tanah sehingga tidak akan merusak

lingkungan (Candra, 2009).

Bokashi mengandung beberapa macam unsur. Unsur-unsur yang

terkandung di dalam 100 g diantaranya adalah 4, 96  % nitrogen, 0,34 % fosfor,

1,90 % kalium, 30,20 % protein, 22,96 % karbohidrat, 11,21 % lemak, 15,75%

gula, 14,02% alkohol, 0,46% vitamin C, dan asam amino. Manfaat bahan organik

fermentasi adalah bisa langsung digunakan sebagai pupuk organik, tidak panas,

tidak berbau busuk, tidak mengandung penyakit dan tidak membahayakan

pertumbuhan dan produksi tanaman (Wididana, 1993).

Bahan organik mempunyai pengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi

tanah, bokashi merupakan bahan organik yang dapat digunakan sebagai pupuk

organik untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan dan produksi

tanaman (Simarmata dan Hamdani, 2003). Pengaruh bahan organik terhadap sifat

fisik tanah adalah terhadap peningkatan porositas tanah, memperbaiki tekstur

tanah menjadi gembur. Penambahan bahan organik  juga akan meningkatkan

kemampuan tanah menahan air sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan

tanaman. Pupuk organik dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan hara

tanah untuk produksi kacang hijau (Sedjati, 2006).
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Menurut Subadiyasa (1998) cit. Nur (2005), pengaruh lain dari bokashi

dapat meningkatkan efisiensi pengunaan unsur hara. Pemberian bokashi jerami

padi pada padi sawah dengan dosis 10 ton/ha dapat mensubstitusikan sebagian

pupuk N, P, K. Jilani et al. (1994) Nur (2005) mengatakan bahwa separuh dari

pupuk  N dan P dapat dihemat dengan pemberian bokashi. Menurut Mustari

(2004), pupuk bokashi dari limbah tanaman dapat menaikkan hasil tanaman

jagung dari 2827.5 kg/ha menjadi 3523.8 kg/ha. Penelitian lainnya dengan

menggunakan bokashi ela sagu pada kematangan 4 minggu yang dikombinasikan

dengan pupuk SP-36 sebanyak 6 g/10 kg tanah meningkatkan serapan P tanaman

jagung (Soplanit dan Soplanit, 2012). Hasil penelitian Pangaribuan et al. (2011)

menunjukkan bahwa aplikasi bokashi serasah tanaman (jerami padi) ½ atau 1

rekomendasi pada buah layak jual tomat lebih tinggi dibandingkan tanpa bokashi.

Pada tanaman melon, bokashi jerami padi juga meningkatkan berat buah yang

sama dengan bokashi dari pupuk kandang ayam (Rahim dan Sukarmi, 2011).

Tanaman kacang panjang yang diberikan pupuk bokashi kotoran kuda

dengan dosis 15 ton/ha menghasilkan panjang tanaman 99.82 cm, hal ini sejalan

dengan hasil penelitian Simatupang (1992) pada tanaman wortel pertumbuhan

dipengaruhi oleh pemberian pupuk kandang semakin tinggi. Sedangkan pada

tanaman kubis, bokashi limbah pabrik kertas yang dikombinasikan dengan pupuk

N, P, K pada 1 dan 2 minggu setelah tanam mampu meningkatkan jumlah daun

(Hidayat dan Sugiarti, 2007).


