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ABSTRAK 

Tanaman kacang  bogor mempunyai keunggulan dalam hal toleransinya pada lahan miskin dan kering. 

Kandungan gizi cukup tinggi untuk alternatif sumber kalori dan protein. Produksi rata-rata di Indonesia 

masih sangat rendah. Pada kondisi lingkungan suboptimal dapat menghasilkan 0,77 ton biji kering/ha. 

Sedangkan pada kondisi lingkungan tumbuh optimal dapat menghasilkan 4 ton/ha biji kering. Penelitian 

ini bertujuan mengevaluasi potensi hasil galur-galur kacang bogor yang ada di Gresik dan Bogor 

berdasarkan perbedaan warna biji. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 

2004 di kebun percobaan Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Gresik. Rancangan yang 

digunakan adalah rancangan acak kelompok faktorial. Faktor yang digunakan, yaitu : warna biji (hitam, 

merah, coklat dan campuran) dan asal galur (Bogor dan Gresik). Variabel pertumbuhan yang diamati 

adalah tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah cabang. Variabel hasil yang diamati adalah bobot basah 

dan bobot kering brangkasan, jumlah polong, bobot basah dan bobot kering polong per tanaman serta 

bobot kering 100 biji. Analisis data menggunakan Uji F0.05. Apabila terdapat pengaruh nyata dilanjutkan 

dengan uji BNT 0.05. Untuk mengetahui variabel utama pada hasil, maka dilakukan uji korelasi. Hasil 

analisis data menunjukkan tidak ada pengaruh interaksi nyata warna biji dan asal galur pada semua 

variabel pertumbuhan dan hasil tanaman. Pengaruh nyata kedua faktor ditunjukkan oleh variabel hasil, 

yaitu jumlah polong, bobot basah dan kering polong serta bobot kering 100 biji. Galur Bogor 

menghasilkan jumlah polong per tanaman, bobot basah dan bobot kering polong serta bobot kering 100 

biji secara nyata lebih tinggi dibandingkan galur Gresik. Biji warna hitam menghasilkan jumlah polong, 

bobot basah dan bobot kering polong per tanaman secara nyata lebih tinggi dibandingkan warna merah, 

coklat dan campuran. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa jumlah polong per tanaman dapat digunakan 

sebagai variabel utama untuk menentukan hasil tanaman. 

Kata Kunci : Kacang bogor, warna biji, asal galur 

 

 PENDAHULUAN 

Berita Resmi Statistik No. 47/IX/ 1 September 2006 menyebutkan, bahwa jumlah 

penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada bulan 

Maret 2006 sebesar 39.05 juta (17.75 %). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 

2005 yang berjumlah 35.10 juta (15.97 %), berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 

3.95 juta dan kemiskinan akibat kekurangan makanan sebesar 74.99 %. 

Protein merupakan bahan esensial untuk menunjang kehidupan. Dari asumsi per kilogram 

berat badan manusia butuh 1 gram protein, manusia Indonesia dengan berat badan rata-rata       

55 kilogram dianjurkan mengkonsumsi 55 gram protein per hari. Sumbernya bisa dari ternak, 

ikan, dan nabati masing-masing 6, 9, dan 40 gram. Jika jumlah penduduk Indonesia 238 452 952 

jiwa (Anonymous, 2005), maka kebutuhan protein nabati per tahun kurang lebih 3.5 x 10
6
 ton.  

Sementara itu lahan yang belum dimanfaatkan lebih dari 51 juta hektar (Departemen Pertanian, 

2005). 

Kebutuhan protein nabati dapat dipenuhi oleh tanaman kacang-kacangan, antara lain 

kacang bogor (Vigna subterranea (L.) Verdcourt). Kacang bogor di daerah asalnya, Afrika 

Baratdaya dikenal sebagai bambara groundnut. Tanaman ini di Gresik, Jawa Timur disebut 

sebagai „kacang kapri‟ dan dikenal sebagai tanaman yang  tumbuh baik di iklim kering, lahan 

marginal (low input) dan tahan hama penyakit. Kandungan gizinya cukup tinggi yaitu protein 

20.75 %, karbohidrat 59.93 %,  5.88 % lemak, 10.43 % air, dan 3.03 % abu (Hidayah et al., 

2005). Protein kacang bogor mengandung lysine tinggi dan akan melengkapi serealia yang 

rendah lysine apabila dikonsumsi bersama-sama. Hidayah et al. (2005) melaporkan hasil 

penelitiannya, bahwa komposisi campuran kacang bogor dan ubi jalar dengan perbandingan 

40%:60% menghasilkan ekstrudat dengan derajat pengembangan 359 %. Kacang bogor dalam 

bentuk kacang goreng lebih mahal harganya dibandingkan kacang tanah. Peluang pasar terbuka 

lebar untuk produk olahan kacang bogor, baik ndalam bentuk kacang mentah siap digoreng, 

kacang goreng, bahan campuran tepung roti, maupun susu nabati. Susu kacang bogor dilaporkan 

oleh Brough et al (1993) dan Massawe et al. (2005) lebih disukai daripada susu kedele. 

Bentuk vegetasi kacang bogor menjurai (spread) dan tegak (bunch). Umumnya tanaman 

kacang bogor di Indonesia berbentuk menyebar sehingga sangat sesuai dijadikan tanaman 

penutup tanah untuk mencegah erosi dan brangkasannya dapat dibenamkan sebagai pupuk hijau.   
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Serangkaian penelitian kacang bogor telah dilakukan sejak tahun 2003 melalui pendanaan 

Dikti, antara lain untuk mengevaluasi potensi hasil tanaman kacang bogor. Redjeki (2003) 

melaporkan hasil penelitiannya, bahwa tanaman kacang bogor mampu menghasilkan biji kering 

0.77 ton/ha tanpa pemupukan. Sementara itu, populasi campuran menghasilkan biji kering           

2 ton/ha secara nyata lebih tinggi dibandingkan warna lain yang hanya menghasilkan rata-rata  

0.9 ton/ha biji kering (Redjeki, 2004). Sedangkan Madamba (1995) melaporkan bahwa pada 

kondisi lingkungan tumbuh marjinal di Zimbabwe dihasilkan 300 kg/ha, namun pada kondisi 

lingkungan tumbuh optimal akan menghasilkan 4 ton/ha biji kering. 

Masalah utama dalam peningkatan hasil tanaman kacang bogor adalah penggunaan benih 

yang tidak seragam, berumur panjang (4-5 bulan) serta masih rendahnya produksi/ha.  

Ketidakseragaman benih dapat berarti warna maupun ukuran benih bervariasi. Seleksi pada galur 

lokal yang sudah ada merupakan alternatif penting untuk mendapatkan galur unggul dengan sifat 

yang dikehendaki, yaitu seragam, berumur pendek dan potensi hasil tinggi. Dengan penanaman 

galur unggul tersebut, maka produksi dapat ditingkatkan dan biaya produksi dapat ditekan, 

karena penggunaan benih per hektar menjadi lebih sedikit. Sumber genetik juga telah tersedia 

dari galur lokal asal Gresik dan Bogor. Penelitian ini bertujuan mengetahui interaksi antara warna 

biji dan asal galur terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang bogor. Hipotesis yang 

diambil adalah terdapat pengaruh interaksi nyata antara warna biji dan asal galur terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang bogor. 

 

METODA PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan di lahan kering, desa Pangumbulnadi, Lamongan pada bulan 

April sampai dengan Agustus 2004. Ketinggian tempat 5 meter di atas permukaan laut dengan 

tipe tanah grumosol. Bahan yang digunakan adalah benih kacang bogor yang berasal dari Bogor 

dan Gresik dengan warna biji hitam, merah, coklat, dan campuran. Pupuk dasar digunakan pupuk 

kandang 10 ton/ha,Urea 50 kg/ha, TSP 100 kg/ha, dan KCl 50 kg/ha. Alat yang digunakan adalah 

cangkul, koret, sprayer, penggaris, oven, dan timbangan halus. 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak kelompok yang disusun 

secara faktorial. Faktor yang digunakan adalah asal galur dan warna biji. Asal galur terdiri dari 

dua taraf, yaitu Bogor dan Gresik. Warna biji terdiri dari empat taraf, yaitu hitam, merah, coklat 

dan campuran. Dengan demikian terdapat delapan kombinasi perlakuan dan diulang tiga kali 

sehingga terdapat 24  satuan percobaan. 

 Variabel yang diamati meliputi variabel pertumbuhan dan hasil tanaman. Variabel 

pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, jumlah cabang dan jumlah daun. Variabel hasil meliputi 

jumlah polong per tanaman, bobot basah dan kering brangkasan, bobot basah dan kering polong 

per tanaman serta bobot kering 100 biji. 

 Analisis data menggunakan Uji F0.05. Apabila terdapat pengaruh nyata, pengujian 

dilanjutkan dengan uji nilai tengah BNT 0.05 . Untuk mengetahui keeratan di antara variabel yang 

digunakan dilakukan uji korelasi. 

 

HASIL PENGAMATAN 

 Hasil analisis data tidak memperlihatkan interaksi nyata pada semua variabel 

pertumbuhan dan hasil tanaman. Analisis faktor tunggal, asal galur maupun warna biji tidak 

memperlihatkan pengaruh nyata pada semua variabel pertumbuhan, namun berpengaruh nyata 

pada variabel hasil. 

 Asal galur berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah polong, bobot basah dan kering 

polong. Hasil analisis BNT0,05 menunjukkan, bahwa galur asal Bogor menghasilkan jumlah 

polong, bobot basah dan bobot kering polong serta bobot kering 100 biji lebih tinggi secara nyata 

dibandingkan galur asal Gresik. 

Warna biji berpengaruh nyata terhadap variabel jumlah polong, bobot basah dan bobot 

kering polong. Hasil Uji BNT0,05 memperlihatkan biji berwarna hitam memperlihatkan hasil lebih 

tinggi dibandingkan warna merah, coklat dan campuran (Tabel 1). 

 

PEMBAHASAN 

 Galur Bogor yang ditanam di Gresik pada musim kemarau memperlihatkan hasil secara 

nyata lebih tinggi dibandingkan galur Gresik. Hal ini tampak pada variabel jumlah polong, bobot 

basah dan bobot kering polong serta bobot kering 100 biji. Pengamatan secara visual pada ukuran 

biji kacang bogor asal Bogor sebelum ditanam memperlihatkan bentuk dan bobot kering 100 biji 
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lebih besar dibandingkan galur asal Gresik. Pengamatan di lapang juga menunjukkan saat 

berbunga galur  Bogor lebih awal dibandingkan galur  Gresik. 

Tabel 1. Nilai Rata-rata (gram) per Tanaman Bobot Basah Brangkasan, Bobot Kering 

Brangkasan, Jumlah Polong, Bobot Basah Polong, Bobot Kering Polong dan Bobot 

Kering 100 Biji Akibat Pengaruh Faktor Tunggal Asal Galur dan Warna Biji  

Perlakuan bbb bkb jp bbp bkp bk100 

Galur Asal Bogor 28,29 9,62 8,60 b 8,64 b 4,44 b 40,05 b 

Galur Asal Gresik 33,46 10,60 6,83 a 4,70 a 2,34 a 30,55 a 

BNT0,05 tn tn 1,60 1,31 0,67 3,00 

Warna Biji Hitam 30,54 10,06 10,27 b 9,12 b 4,88 b 37,98 

Warna Biji Merah 33,28 10,83 6,97 a 5,44 a 2,60 a 36,39 

Warna Biji Coklat 26,76 8,96 6,23 a 5,49 a 2,63 a 33,47 

Warna Biji Campuran 32,93 10,59 7,40 a 6,63 a 3,45 a 33,36 

BNT0,05 tn tn 2,26 1,85 0,95 tn 
Keterangan  :  Angka-angka yang diikuti huruf kecil pada kolom yang sama menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

yang nyata pada Uji BNT0,05 

 Pada tingkat populasi 250 000/ha galur Bogor menghasilkan 0.86 ton/ha biji kering.  

Sedangkan galur Gresik menghasilkan biji kering 0.52 ton/ha. Redjeki (2003) melaporkan hasil 

penelitiannya di Gresik, bahwa hasil biji kering kacang bogor pada populasi 250 000/ha tanpa 

pemupukan pada musim kering mencapai 0.77 ton/ha. Hasil di Afrika Barat juga menunjukkan 

rata-rata 0.83 ton biji kering/ha (Fery,2002). Sedangkan Madamba (1995) melaporkan bahwa 

tanaman kacang bogor dapat menghasilkan rata-rata pada lingkungan tumbuh marjinal di 

Zimbabwe 0.3 ton/ha, namun pada kondisi lingkungan tumbuh optimal akan menghasilkan 4 

ton/ha biji kering. Hasil survey Redjeki (2006) pada petani kacang bogor di Gresik menunjukkan 

rata-rata panen  4 ton biji kering/ha pada kondisi lingkungan tumbuh optimal.  

Nakano (2002) menyebutkan, bahwa tanaman kacang bogor mempunyai ketahanan 

kekeringan terbaik di antara kacang-kacangan dengan buah di dalam tanah (groundnut).  

Tanaman kacang bogor mempunyai keunggulan dibandingkan kacang-kacangan lainnya dalam 

hal toleransinya pada lahan miskin dan kering. Selain itu juga relatif lebih tahan terhadap hama 

dan penyakit (Linneman, 1990). Masih rendahnya tingkat produksi tanaman kacang bogor di 

Indonesia lebih disebabkan oleh kondisi lingkungan tumbuh yang suboptimal. 

Meskipun banyak literatur menyebutkan tanaman kacang bogor termasuk tanaman yang 

toleran terhadap kekeringan, namun tanaman ini tetap membutuhkan kecukupan air saat 

pengisian polong. Kumaga, Adiku dan Ofori (2003) melaporkan, bahwa kekurangan air saat post-

flowering pada kacang Bogor secara nyata menurunkan pertumbuhan, menurunkan jumlah 

polong per tanaman tetapi tidak pada bobot biji.   

 Panjangnya umur panen (4–5 bulan) pada tanaman kacang bogor serta musim hujan yang 

tidak pasti dapat mengakibatkan produksi rendah. Saat pengisian polong adalah saat kritis bagi 

tanaman kacang bogor. Kekurangan air dapat mengakibatkan polong menjadi sedikit, karena 

ginofor mengering sebelum terbentuk polong. Pada kacang tanah, polong terbentuk di dalam 

tanah, karena ginofornya panjang dan masuk ke dalam tanah setelah terjadi proses pembuahan.  

Namun pada tanaman kacang bogor, ginofor lebih pendek dan polong berwarna hijau menempel 

di permukaan tanah. Polong berwarna hijau sangat disukai tikus. Tindakan pembumbunan 

dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dan menutup polong agar cepat masak sangat 

diperlukan.   

Biji kacang bogor berwarna hitam menghasilkan jumlah polong, bobot basah dan kering 

polong lebih tinggi dibandingkan biji berwarna merah, coklat, dan campuran. Perbedaan warna 

biji dapat disebabkan oleh faktor genetik, namun juga dapat disebabkan oleh fase pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Pengamatan visual di lapangan menunjukkan biji yang dipanen 

muda memperlihatkan warna lebih cerah dibandingkan biji yang dipanen tua. Di daerah asalnya 

(Afrika), kacang bogor memperlihatkan variasi warna biji  yang sangat tinggi. Namun, umumnya 

galur yang ditanam petani Gresik maupun Bogor adalah kultivar berwarna gelap, yaitu hitam, 

merah, dan coklat. 

 Uji korelasi menunjukkan ada keeratan hubungan diantara variabel hasil yang digunakan.  

Variabel jumlah polong berkorelasi nyata dengan bobot basah dan kering polong serta bobot 

kering 100 biji. Dengan demikian, variabel jumlah polong per tanaman dapat digunakan sebagai 

variabel utama untuk mengetahui hasil tanaman kacang bogor pada penelitian yang sama. 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 

1. Tidak terdapat interaksi nyata antara asal galur dan warna biji pada semua variabel 

pengamatan. 

2. Galur Bogor menghasilkan jumlah polong per tanaman, bobot basah dan bobot kering polong 

serta bobot kering 100 biji secara nyata lebih tinggi dibandingkan galur Gresik. 

3. Biji berwarna hitam menghasilkan jumlah polong, bobot  basah dan bobot kering polong per 

tanaman secara nyata lebih tinggi dibandingkan warna merah, coklat, dan campuran. 

 

SARAN-SARAN 

1. Koleksi plasma nutfah tanaman kacang bogor perlu dilakukan sebagai sumber keragaman 

genetik 

2. Kandungan karbohidrat yang tinggi memungkinkan biji kacang bogor menjadi bahan 

campuran pangan, antara lain dengan beras, ubi jalar, gandum, dan terigu. Kandungan protein 

yang cukup tinggi (20.75 %) memungkinkan peningkatan nilai tambahnya dalam bentuk susu 

nabati, edible film, dsb.  

3. Pemuliaan tanaman kacang bogor perlu memadukan antara bioteknologi molekuler dengan 

metode konvensional agar segera mendapatkan varietas dengan sifat yang diinginkan. 
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