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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Polong-polongan adalah anggota dari suku Leguminoseae. “Polong-

polongan berbiji” biasanya berarti sama dengan “kacang-kacangan”. Jenis dari 

legum ini tidak menentu, ada yang berbentuk pohon, semak (perdu), merayap, 

menjalar, atau bahkan membelit. 

Umur dari tanaman legum ada yang semusim (annual), dan ada pula yang 

berumur tahunan (perennial). Sedangkan untuk kedelai, kacang tanah, dan kacang 

kedelai, kelompok legum yang akan kita bahas selanjutnya merupakan golongan 

tanaman semusim (annual). 

 

1.1. Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) 

 

Nama botani kedelai yang dibudidayakan ialah Glycine max (L.) Merril. 

Berdasarkan klasifikasi Verdcourt, genus Glycine terdiri dari 3 sub genera, yaitu 

Glycine Willd, Bracteata Verde, dan Soja (Moench) F. J. Herm. Sub genera Soja 

merupakan yang terpenting karena dalam sub genus ini termasuk Glycine max dan 

Glycine soja. Glycine soja (dahulu disebut Glycine usuriensis) dikenal sebagai 

kedelai liar dan Glycine max diperkirakan berasal dari Glycine soja. 

Klasifikasinya adalah sebagai berikut : 

Ordo  : Rosales 

Sub ordo : Polipetales 

Familia : Papilionaceae 

Genus  : Glycine 

Spesies : Glycine max 

Baik Glycine max maupun Glycine soja mempunyai jumlah kromosom yang 

sama, yaitu 2n = 40. 
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Kedelai merupakan tanaman semusim, berupa semak rendah, tumbuh tegak, 

berdaun lebat, dengan beragam morfologi. Tinggi tanaman berkisar antara 10 

sampai 200 cm, dapat bercabang banyak atau sedikit tergantung pada kultivar dan 

lingkungan hidup. Daun pertama yang pertama keluar dari buku sebelah atas 

kotiledon berupa daun tunggal berbentuk sederhana dan letaknya berseberangan. 

Bunga kedelai berkelompok dan tergantung tipe tumbuh, terdapat 5 – 35 

bunga pada setiap ketiak daun. Polong matang berisi 1 sampai 5 biji. 

Kedelai mengandung protein sekitar 30 – 50%, dan lemak sekitar 15 – 25%. 

Bila melihat kadar proteinnya maka kedelai dapat disebut sebagai bahan makanan 

yang mengendung kadar protein tinggi dibandingkan dengan sumber makanan 

lainnya. Selain dijadikan bahan makanan untuk manusia, kedelai juga bisa 

dijadikan sebagai bahan makanan ternak terutama bagian daun atau sisa tanaman 

lainnya.   

Kedelai tidak hanya merupakan pangan, tetapi juga berlaku sebagai obat 

untuk berbagai penyakit dan gangguan tubuh. Pemanfaatan secara modern protein 

kedelai dalam pangan mencakup tepung dan bubur tak berlemak, konsentrat, 

isolat, tepung bertekstur dan konsentrat bertekstur. 

 

1.2. Kacang Tanah (Arachis hypogaea, L.) 

 

Ordo  : Rosales 

Familia  : Papilionaceae 

Genus  : Arachis 

Spesies  : Arachis hypogaea 

Tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea L.), yang sudah tersebar luas dan 

ditanam di Indonesia ini sebetulnya bukanlah tanaman asli, melainkan tanaman 

yang berasal dari benua Amerika, tepatnya dari daerah Brazilia (Amerika 

Selatan). Pada waktu itu di daerah tersebut sudah terdapat lebih dari 6 – 17 spesies 

Arachis. Mula-mula kacang tanah ini dibawa dan disebarkan ke benua Eropa 

kemudian menyebar ke benua Asia. 
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Kacang tanah termasuk ke dalam tanaman semusim (annual) yang 

mempunyai batang tidak berkayu, berbulu, dan bercabang-cabang dengan panjang 

15 – 38 cm. Sedangkan daunnya berupa daun majemuk berbenyuk pinnatus 

dengan 4 anak daun berpasang-pasangan dengan letak alternate. 

Cabag-cabang reproduksi atau perbungaan, terbentuk satu-satu, baik di 

ketiak katafil maupun di ketiak daun biasa pada cabang vegetatif. Pada beberapa 

forma, perbungaan itu berada di buku yang lebih tinggi pada batang utama, 

dimana masing-masing perbungaan memiliki 2 – 5 kuntum bunga. 

Bunga kacang tanah berbentuk kupu-kupu berwarna kuning. Bunga ini 

timbul atau keluar dari ketiak-ketiak daun dan biasanya bunga pertama keluar 

setelah 4 – 6 minggu (kira-kira 50 hari setelah perkecambahan). 

Polongnya berkembang dari gynophor, gynophor ini tumbuh ke arah tanah 

dengan membawa bakal buah di ujungnya, yang kemudian mengeras menjadi topi 

pelindung sementara gynophor itu menembus tanah. Panjang gynophor tergantung 

kepada jarak jarak awal bunga itu dari tanah, tetapi jika lebih dari 15 cm, 

gynophor biasanya gagal mencapai tanah dan ujungnya akan mati. Diameter dari 

polong ini antara 10 mm – 20 mm, dengan jumlah biji per polong : 

- tipe tegak : 2 biji per polong 

- tipe menjalar : lebih dari 2 biji per polong 

Kulit luar polong atau perikarp diantara 2 biji seringkali meminggang 

(constricted) yang besarnya bervariasi, mesokarpnya yang mengeras tertutup oleh 

urat jala. 

Warna biji ada yang merah dan ada pula yang berwarna merah muda dan 

terbungkus oleh testa yang tipis sekali. Biji tersusun atas 2 biji yang besar, satu 

epikotil beserta calon daun dan calon kuncup, satu hipokotil, dan akar tunggang. 

Kadar protein kacang tanah antara 25 – 30 %, dan kadar lemak antara 40 – 

48 %. Karena kadar protein yang cukup tinggi itulah yang membuat kacang tanah 

sebagai salah satu sumber protein nabati yang cukup penting dalam pola menu 

makanan penduduk. Manfaat yang lain dari kacang tanah yaitu daun-daunnya bisa 
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dijadikan sebagai pakan ternak dan merupakan tanaman cover-cropping yang 

baik, yang dapat menjaga kesuburan tanah dengan kemampuannya memfiksasi N. 

      

1.3. Kacang Hijau (Vigna radiata (L.) Wilczek)  

 

Klasifikasi kacang hijau menurut Strass Burger : 

Ordo  : Leguminoceae (Rosales) 

Familia  : Papilionaceae 

Genus  : Vigna 

Spesies  : Vigna radiata 

Kacang hijau jenis local seperti yang diusahakan oleh petani berumur 80 – 

100 hari, yang termasuk kategori umur panjang. Kultivar umur pendek yang 

berproduksi tinggi memberikan kemungkinan yang lebih baik untuk ditanam 

dalam pola bertanam tumpang sari atau pergiliran tanaman. 

Pembungaan kacang hijau biasanya terjadi 30 – 70 hari dan polongnya 

menjadi tua antara 60 – 120 hari setelah tanam. Kacang hijau biasanya 

mempunyai sifat tumbuh terbatas, tetapi karena pembungaannya tetap 

bermeristematik dan dapat mengeluarkan bunga lagi. Setelah melewati suatu 

keadaan yang buruk, tanaman ini dapat berbunga dan berbuah dalam jangka 

waktu beberapa minggu sehingga pada kacang hijau dapat dilakukan panen 

beberapa kali. 

Kacang hijau mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan 

tanaman kacang-kacangan lain. kelebihan tersebut yaitu : 

1. Lebih tahan kekeringan. 

2. Hama dan penyakit yang menyerang lebih sedikit. 

3. Dapat dipanen dalam waktu yang relatif cepat yaitu umur 55 – 60 hari. 

4. Cara tanam dan pengelolaan di lapangan serta perlakuan pasca panennya 

relatif mudah. 

5. Resiko kegagalan panen relatif kecil. 

6. Harga jual tinggi dan stabil. 
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7. Dapat dikonsumsi dengan cara yang mudah. 

Kacang hijau merupakan sumber protein, vitamin, dan mineral yang penting 

bagi manusia. Dengan potensinya ini kacang hijau dapat mengisi kekurangan 

protein pada umumnya. Pemanfaatannya dapat berupa pembuatan tepung kacang 

hijau, sebagai sayuran segar dalam bentuk tauge, serta serasah tanamannya bisa 

digunakan untuk pakan ternak. Kacang hijau juga kadang-kadang dibudidayakan 

khusus untuk pupuk hijau atau penutup tanah.     
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BAB II 

KEBUTUHAN AIR PADA KEDELAI, KACANG TANAH,  

DAN KACANG HIJAU 

 

Produksi tanaman kedelai , kacang tanah dan kacang hijau di Indonesia 

berfluktuasi dari tahun ke tahun yang penyebab diantaranya adalah faktor 

lingkungan. Dalam hal ini akan dibahas tentang kebutuhan air pada tanaman 

kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.  

Salah satu penyebab kemerosotan hasil dari tanaman ini adalah 

ketersediaan air yang tidak terjamin. Di daerah sawah tadah hujan hal ini memang 

merupakan masalah sejalan dengan sifat dan fluktuasi hujan tropis.  

Disamping drainase yang jelek dapat menjadi penghambat tanaman dalam 

pertumbuhan. Pada lahan sawah irigasi, pelumpuran dalam jangka panjang 

membentuk lapisan tanah kedap air. Dan sebagai akibatnya permeabilitas tanah 

menjadi rendah.  

 

2.1. Kebutuhan air pada tanaman kedelai 

Proses perkecambahan dimulai setelah terjadi penyerapan air oleh biji. 

Agar perkecambahan berjalan dengan baik, biji harus mencapai kadar air 50%. 

Apabila air tanah tidak cukup untuk perkecambahan, viabilitas benih masih 

mungkin bertahan satu bulan. Perkecambahan tidak akan terjadi pada kelembaban 

tanah 20%. Keadaan air tanah pada kapasitas lapang amat baik untuk 

perkecambahan benih.  

Pada daerah yang memiliki iklim kering seperti di Indonesia bagian 

Timur, ketersediaan air hujan untuk tanaman kedelai terbatas. Maka sebaiknya 

petani menggunakan kedelai yang berumur genjah, karena kedelai yang berumur 

genjah kurang tanggap terhadap pengairan dibandingkan dengan yang berumur 

dalam. Pengaruh kekurangan air terhadap hasil sangat bervariasi bergantung 

kepada varietas tanaman itu sendiri (Ismail dan Effendi, 1993). Sebetulnya 

kekurangan air pada saat pertumbuhan berpengaruh terhadap penurunan hasil, 
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namun yang paling besar pengaruhnya adalah kekurangan air pada waktu 

pengisian polong. Kekurangan air pada waktu pengisian polong akan 

mengakibatkan biji-biji yang dihasilkan akan kecil-kecil. Selanjutnya kekurangan 

air ini dapat mempercepat gugurnya daun dan memperpendek periode pengisian 

polong.  

Penanaman kedelai pada tanah yang basah akan menghambat 

perkecambahan dan pertumbuhan awal, karena kekurangan oksigen untuk 

pertumbuhan biji maupun akar tanaman. Biasanya populasi tanaman yang tumbuh 

akan berkurang pada tanah-tanah yang kelebihan air. Perbaikan drainase pada 

tanah-tanah seperti ini akan meningkatkan populasi tanaman, perakaran menjadi 

lebih baik, tanaman akan menjadi lebih tegap dan tinggi sehingga hasilnya akan 

meningkat.  

 

2.2. Kebutuhan air pada tanaman kacang tanah 

Kebutuhan air untuk pertumbuhan kacang tanah di lahan kering sangat 

bergantung pada curah hujan yang turun selama pertumbuhan. Untuk menjaga 

agar pasokan air tetap terjaga dan tidak kering, sebab kacang tanah termasuk 

tanaman yang berakar dangkal selalu menghendaki tanah yang lembab. Tetapi 

kandungan air dalam tanah yang terlalu jenuh pun tidak dikendaki karena akan 

menyebabkan akar busuk, sehingga lama kelamaan tanaman menjadi layu dan 

akhirnya mati. Untuk mengatasi hal ini perlu dibuat bedengan, yang berfungsi 

untuk melancarkan jalannya air, sehingga tanaman kacang tanah bisa terhindar 

dari genangan air.  

Tanaman kacang tanah membutuhkan air lebih banyak sejak tanaman 

berumur 3 minggu. Air diperlukan untuk pembentukkan polong, pembentukkan 

bunga dan petumbuhan gynophora. Jika perlu pada musim kemarau kegiatan 

pengairan dapat dilakukan lebih sering antara 6 – 8 kali. Frekuensi pengairan ini 

sebaiknya disesuaikan dengan banyaknya curah hujan. Karena meskipun sudah 

menginjak musim kemarau ( bulan Mei / bulan Juni ), hampir satu sampai dua 
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minggu masih juga terjadi hujan. Oleh karena itu keadaan drainase perlu 

diperhatikan.  

Dalam pemberian pengairan , waktu pengairan perlu juga untuk 

diperhatikan. Hendaknya dihindari pelaksanaan pengairan pada tengah hari, sebab 

pengairan tersebut berpengaruh tidak baik pada tanaman. Pengairan terhadap 

bedengan hendaknya dilakukan pada pagi hari ( sekitar jam 06.00 – 08.00 ) atau 

pada sore hari ( setelah jam 15.00).  

 

2.3. Kebutuhan air pada tanaman kacang hijau 

Sifat kacang hijau yang menonjol dibandingkan dengan kedelai dan 

kacang tanah adalah relatif tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, daerah 

yang relatif kering masih dapat ditanami kacang hijau. Meskipun demikian, tidak 

berarti kacang hijau tidak memerlukan air.  

Air berguna sebagai pembentukan protoplasma, pelarut, media pengangkut 

hara, media berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme, bahan baku fotosintesis, 

dan berpengaruh dalam fase pemanjangan serta proses pertumbuhan. Kurangnya 

air pada sel tanaman akan berpengaruh terhadap berbagai proses metabolisme. 

Bila kekurangan air berlangsung terus menerus akan mengakibatkan hancurnya 

protoplasma dan dapat mematikan tanaman. 

Pertumbuhan kacang hijau tidak akan normal bila tidak cukup air selama 

perkecambahan berlangsung. Pada umumnya biji akan mengisap air sekitar 50% 

dari beratnya. Air yang dihisap tersebut harus tersedia di dalam tanah.  

Kacang hijau memerlukan air sebanyak 100 – 150 mm pada bulan pertama 

setelah tanam (masa vegetatif). Pada masa generatif, jumlah air yang diperlukan 

lebih kecil. Sifat ini memungkinkan untuk kacang hijau ditanam pada lahan sawah 

irigasi pada musim kemarau dan lahan tegalan pada akhir musim kemarau, karena 

kacang hijau berumur pendek sekitar 60 hari (Drs. H.A. Rasyid Marzuki, Msc. 

dan Ir. Soeprapto H.S – Bertanam Kacang Hijau).  

Kacang hijau yang ditanam di sawah tadah hujan setelah padi sawah atau 

padi gadu pada MH I (awal musim kemarau). Tanaman ini perlu mendapat 
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pengairan apabila tidak turun hujan selama satu minggu. Pengairan dapat 

dilakukan dengan bantuan embrat jika lahan penanaman relatif kecil. Namun, jika 

lahan penanaman cukup luas dan secara TOT (Tanpa Olah Tanah) dapat diberi 

perlakuan dengan menggunakan mulsa sebagai penjaga kelembaban.  Pengairan 

ini diberikan sampai satu minggu menjelang panen. Air dimasukkan melalui parit 

dan tidak boleh lama menggenang, karena kacang hijau tidak tahan genangan air. 

Pada masa pertama pertumbuhan, pengaturan kelembaban tanah sangat penting.  
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BAB III 

IKLIM DAN WAKTU TANAM 

 

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman, karena iklim mencakup sejumlah faktor lingkungan abiotik 

yang penting. Di Indonesia, curah hujan merupakan faktor yang paling dominan 

terhadap sifat iklim Indonesia. Sebagai faktor yang paling dominan, curah hujan 

berpengaruh terhadap kebutuhan tanaman akan air untuk pertumbuhannya. 

 

3.1. Iklim 

 

Kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, termasuk ke dalam kacang-

kacangan Asia Tenggara yang tergolong ke dalam tumbuhan tropik dataran 

rendah yang agak basah. Iklim di daerah yang lebih tinggi, akan menghasilkan 

polong-polongan seperti di luar daerah tropik. Sedangkan pada iklim setengah 

kering di ketinggian rendah dan sedang, yang biasa dijumpai di daerah yang lebih 

jauh dari khatulistiwa, cocok sekali bagi kultivar-kultivar genjah dan tahan kering. 

 

A. Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) 

 

Persyaratan iklim untuk tanaman kedelai hampir sama dengan tanaman 

jagung Kedelai akan tahan terhadap kekeringan sementara setelah tanaman 

tersebut tumbuh. Pada umumnya, kombinasi temperatur yang tinggi dan 

presipitasi yang rendah tidak menguntungkan bagi tanaman kedelai (Martin and 

Leonard et. al 1967).  

Kedelai dapat dibudidayakan dari mulai daerah khatulistiwa sampai letak 

lintang 550 LU atau 550 LS, dan pada ketinggian dari di bawah permukaan laut 

sampai hampir 2000 m. suhu merupakan faktor yang penting dalam pertumbuhan 

dan perkembangan tanaman. Perkecambahan optimal terjadi pada suhu 300 C. 

Pertumbuhan terbaik terjadi pada suhu 29,40 C, dan menurun bila suhu lebih 
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rendah. Bila air mencukupi, kedelai masih dapat tumbuh baik pada suhu 360 C, 

dan akan berhenti tumbuh pada suhu 90 C. Suhu yang lebih rendah dari 23,90 C 

akan memperlambat pembungaan kedelai, sedangkan pada suhu tinggi (260 C – 

320C) pembungaan kedelai akan terjadi lebih cepat. Suhu yang terlampau tinggi 

berpengaruh buruk terhadap perkembangan polong dan biji polong kedelai 

terbentuk optimal pada suhu antara 26,60 C – 320 C. Untuk panen yang baik 

diperlukan curah hujan 500 mm per tahun. Gangguan kekeringan selama masa 

pembungaan akan mengurangi pembentukan polong, tetapi pengurangan produksi 

lebih terasa pada tahap pengisian polong daripada tahap pembungaan. Kedelai 

dapat tahan terhadap genangan sesaat, tetapi kerusakan biji di musim hujan 

merupakan masalah yang gawat.  

 

B. Kacang Tanah (Arachis hypogea, L.) 

 

Kacang tanah tumbuh di daerah tropik dan subtropik yang hangat, dan di 

iklim sedang yang lembab yang memiliki musim panas hangat dan panjang. Suhu 

rata-rata harian optimum untuk pertumbuhannya adalah 300 C dan pertumbuhan 

akan terhenti pada suhu 150 C. Kelembaban udara yang dikehendaki rata-rata 65 

sampai 75 %. Curah hujan yang beragam dalam jumlah dan pendistribusiannya 

akan mempengaruhi pertumbuhan dan pencapaian hasil kacang tanah. Total curah 

hujan optimum selama periode pertumbuhan antara 300 – 500 mm. Curah hujan 

yang merata selama musim pertumbuhan sangat ideal bagi pertumbuhan tanaman. 

Curah hujan yang cukup dan tidak terlalu lembab pada saat tanam sangat 

dibutuhkan agar tanaman dapat berkecambah dengan baik. Curah hujan yang 

terlalu banyak pada awal pertumbuhan akan mengakibatkan penekanan 

pertumbuhan dan penurunan hasil. Demikian pula bila curah hujan agak banyak 

pada periode pemasakan polong maka polong akan pecah dan biji akan 

berkecambah karena penundaan pada saat panen. Oleh karena itu, kelembaban 

tanah yang cukup pada periode awal tumbuh, saat berbunga, serta saat 
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pembentukan dan pengisian polong sangat penting untuk memperoleh hasil 

polong yang tinggi. 

 

C. Kacang Hijau (Vigna radiata (L.) Wilczek) 

 

Kacang hijau merupakan tanaman tropis yang membutuhkan suasana panas 

sepanjang hidupnya. Tanaman kacang hijau dapat ditanam 2000 m di bawah 

permukaan laut di daerah tropik. Kacang hijau sebagai tanaman musim hangat, 

tumbuh di bawah suhu rata-rata yang berkisar antara 200 C sampai 400 C, dengan 

suhu optimum antara 280 C – 300 C. Tanaman ini rentan terhadap genangan, 

sebaliknya tahan terhadap kekeringan, dengan cara mempersingkat periode antara 

pembungaan dan pematangan. Keperluan airnya sekitar 200 – 300 mm untuk 

masa pertumbuhan. Kacang hijau akan tumbuh subur pada tanah liat atau berpasir 

yang cukup kering. 

 

3.2. Musim Tanam 

 

Di Indonesia, menanam kacang-kacangan sepanjang tahun dimungkinkan 

apabila hama dan penyakit dapat diatasi. Namun, di Jawa pada dasarnya musim 

tanam ada empat waktu, yakni : 

1. MH I : Awal musim hujan atau akhir musim kemarau (Oktober – 

November). 

2. MH II : Musim hujan (Februari – Maret). 

3. MK I : Akhir musim hujan atau awal musim kemarau (April – Mei). 

4. MK II : Musim kemarau (Juli). 

Pertanaman bulan April – Mei disebut juga sebagai pertanaman MK I 

(musim kemarau pertama), sedangkan pertanaman Juli disebut MK II (musim 

kemarau kedua). Musim kemarau ditandai dengan kurangnya curah hujan dan 

meningkatnya radiasi matahari, suhu, udara, dan lama penyinaran. Keadaan ini 
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beragam menurut daerah. Interaksi yang terjadi dari faktor-faktor iklim selama 

pertumbuhan dapat menyebabkan keragaman hasil. 

Perbedaan hasil pertanaman pada musim kemarau dan musim hujan ini 

antara lain disebabkan oleh perbedaan unsur iklim, terutama radiasi matahari 

(suhu dan intensitas penyinaran). Penyinaran yang relatif singkat akibat cuaca 

yang sering mendung selama musim hujan memberikan lingkungan yang baik 

bagi tanaman, disebabkan tanah terlalu basah untuk kacang-kacangan. Pada 

penanaman musim kemarau, tanaman menderita kekeringan karena curah hujan 

yang rendah dan pengairan kurang, akibatnya hasil yang diperoleh rendah. Curah 

hujan yang cukup selama pertumbuhan dan agak kurang menjelang pematangan 

biji sangat penting bagi peningkatan hasil. 

 

3.3. Waktu Tanam 

 

Waktu tanam ditentukan berdasarkan pola tanam yang dilakukan pada suatu 

tempat tertentu. Selain itu, perbedaan perlakuan serta pengaruh potensi varietas 

juga mempengaruhi berbedanya waktu tanam. Tempat-tempat penanaman kacang-

kacangan tersebut yang akan dibahas, yaitu di daerah tegalan, daerah sawah tadah 

hujan, serta daerah sawah irigasi. 

 

A. Kedelai (Glycine max (L.) Merrill) 

 

♦ Tegalan 

Tanaman kedelai yang ditanam di lahan kering (tegalan), pengolahan 

tanahnya dilakukan pada akhir musim kemarau (MH I). Sedangkan 

penanamannya dapat dilakukan pada musim labuhan yaitu pada bulan September, 

Oktober atau November. Selain ditanam pada musim labuhan, kedelai dapat juga 

ditanam pada musim marengan yaitu pada bulan Maret, April atau Mei.     
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♦ Sawah Tadah Hujan 

Penanaman kedelai pada lahan sawah tadah hujan dapat dilakukan pada 

musim marengan (akhir musim hujan) yaitu pada bulan Maret, April atau Mei. 

Kedelai pada lahan ini ditanam sesudah padi rendengan.  

♦ Sawah Irigasi 

Kedelai ditanam dengan berbagai cara setelah padi yang mengakibatkan 

berbedanya waktu tanam. Penanaman kedelai dilahan sawah setelah padi, 

dilakuakn pada musim hujan (April – Mei). Kedelai ditanam sebagai palawija 

pertama dalam pola tanam (padi – palawija – palawija). Pertanaman kedelai 

diusahakan lebih banyak di lahan sawah dalam kondisi tidak tergenangi. 

Penanaman di di lahan sawah lebih banyak diminati petani karena lebih tinggi 

hasilnya dan penanaman kedelai setelah padi memungkinkan cara kerja yang 

sederhana sehingga lebih hemat tenaga dan biaya dibandingkan penanaman di 

lahan tegalan. 

 

B. Kacang Tanah (Arachis hypogea, L.) 

 

♦ Tegalan 

Di lahan kering (tegalan), kacang tanah dapat ditanam pada awal musim 

hujan, akhir musim hujan (menengah) atau pertengahan MH II. Kacang tanah 

merupakan tanaman yang cukup peka terhadap pengaruh jenis tanaman lain yang 

ditanam dalam suatu pola tanam. Kurang bijaksana apabila di suatu daerah hanya 

ditanami kacang tanah selama 3 tahun musim tanam secara berturut-turut tanpa 

digilir dengan jenis tanaman pangan lain. Hal ini akan mendorong sering 

terjadinya ledakan hama penyakit yang dapat merugikan tanaman (Adisarwanto, 

2001). 
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♦ Sawah Tadah Hujan 

Di sawah tadah hujan, pola penanamannya adalah padi – kacang tanah. 

Keadaan airnya tergantung kepada hujan, sehingga dapat ditanam pada bulan 

Nopember, April, atau September. 

 

♦ Sawah Irigasi 

Di lahan sawah, kacang tanah biasanya ditanam setelah padi. Penanaman 

dilakukan segera setelah panen padi, yaitu tidak lebih dari 7 hari setelah panen. 

Perlu diupayakan supaya penanaman tanaman dilakukan serentak pada suatu 

hamparan. Penanaman ini dilakukan pada musim kemarau pertama (Maret/April – 

Mei/Juni) dan kemarau kedua (Juni/Juli – September/Oktober). Pola 

penanamannya adalah padi – padi – kacang tanah, untuk sawah irigasi. 

Penanamannya sebaiknya tidak lebih dari seminggu setelah panen padi, terutama 

pada lahan yang tidak memerlukan pengolahan tanah terlebih dahulu (sawah 

dengan kandungan pasir cukup banyak). Bila waktu tanam ditunda lebih dari 

seminggu setelah panen padi maka produksi dapat turun sampai 50 %. Ini terjadi 

akibat kekurangan air karena system giliran yang tidak selalu tepat dengan 

kebutuhan tanaman. Selain itu, turunnya hasil terjadi karena meningkatnya 

serangan hama penyakit akibat kondisi lingkungan yang umumnya lebih panas 

dan lembab sehingga dapat memacu serangan hama penyakit. 

 

C. Kacang Hijau (Vigna radiata (L.) Wilczek) 

 

♦ Tegalan 

Pada lahan kering (tegalan), kacang hijau ditanam pada akhir musim hujan 

(Februari – April). Kacang hijau di tanam sebagai tanaman ke dua setelah padi 

gogo atau tanaman lain. Di tingkat petani, terdapat beberapa alternatif pola tanam, 

yaitu : 
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padi gogo – kacang hijau 

jagung – kacang hijau 

padi gogo – kedelai – kacang hijau 

kedelai – kedelai – kacang hijau 

kacang tanah – kacang hijau 

 

♦ Sawah Tadah Hujan 

Pada sawah tadah hujan, kacang hijau ditanam setelah padi atau palawija 

lainnya. Di daerah dengan curah hujan kecil diawal musim hujannya, kacang hijau 

ditanam sebagai tanaman pertama sebelum tanaman lainnya. Pola tanam kacang 

hijau di lahan sawah tadah hujan adalah sebagai berikut : 

padi – jagung/kacang tanah – kacang hijau 

padi – kacang hijau 

palawija – padi gadu – kacang hijau 

 

♦ Sawah Irigasi 

Penanaman kacang hijau di lahan sawah biasanya dilakukan pada akhir 

musim kemarau (Juli – September), yaitu sebagai tanaman ke tiga. Pola tanamnya 

adalah sebagai berikut : 

padi – padi – kacang hijau 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa faktor iklim, 

kebutuhan air, musim serta waktu tanam, saling berhubungan antara satu dengan 

yang lainnya. Keempat faktor ini sangat penting dalam usaha budidaya tanaman 

kacang-kacangan, dimana dalam hal ini berupa kedelai, kacang tanah dan kacang 

hijau.  

Penanaman yang dilakukan tanpa melihat waktu tanam ynag tepat akan 

berakibat tidak baik pada komponen hasil, dapat berupa penurunan hasil atau 

berakibat gagal panen karena kebutuhan air tidak terpenuhi. Kebutuhan air untuk 

setiap tanaman yang telah dibahas, pada umumnya memiliki sifat yang sama, 

antara lain : 

- Pada masa pertumbuhan vegetatif, bila air yang didapat sedikit maka 

pertumbuhannya pun lambat. 

- Pada masa pertumbuhan vegetatif aktif, tanaman polong-polongan 

membutuhkan air yang banyak. 

- Pada masa tanaman mulai berbunga sampai pengisian polong, air yang 

dibutuhkannya sedang 

- Pada masa pematangan, tidak diperlukan air untuk pematangan. 

Penanaman di daerah tegalan, daerah sawah irigasi dan daerah sawah 

tadah hujan akan berpengaruh terhadap waktu tanamnya. Keadaan ini beragam 

menurut daerah. Interaksi yang terjadi dari faktor-faktor iklim selama pertumbhan 

menyebabkan keragaman hasil. Hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

 

4.1.Kedelai 

 

Pada kedelai kebutuhan akan air sangat dominan. Dimana perkecambahan 

akan berjalan dengan baik apabila kadar airnya mencapai 50%. Apabila air tanah 
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tidak cukup untuk perkecambahan, viabilitas benih masih mungkin bertahan 

selama satu bulan.  

Oleh karena itu, waktu tanam yang tepat untuk pertanaman kedelai pada 

daerah tegalan, sawah irigasi, dan sawah tadah hujan pada musim marengan, yaitu 

sekitar bulan Maret sampai bulan Mei (sekitar akhir musim hujan ).  

  

4.2.Kacang tanah 

 

Biasanya ditanam pada awal musim hujan atau akhir musim kemarau, 

karena daerah tegalan termasuk ke dalam lahan kering sehingga pertumbuhan 

kacang tanah sangat bergantung pada curah hujan yang turun selama 

pertumbuhan. Akan tetapi kandungan air yang terlalu jenuh didalam tanah pun 

tidak dikehendaki karena akan menyebabkan akar busuk yang akhirnya tanaman 

menjadi layu dan mati.  

Pada sawah irigasi, kacang tanah biasanya ditanam setelah padi atau 

musim kemarau I (Maret/April – Mei/Juni) dan musim kemarau II (Juni/Juli – 

September/Oktober). 

Pada daerah sawah tadah hujan keadaan airnya sangat bergantung kepada 

hujan. Oleh karena itu waktu tanam yang tepat yaitu sekitar bulan september, 

oktober dan april. Pada lahan sawah tidak dianjurkan menanam pada saat 

pertangahan musim hujan, karena pada lahan sawah dalam jangka panjang akan 

membentuk lapisan kedap air dan jika air terlalu menggenang akar akan busuk.  

  

4.3.Kacang hijau 

 

Merupakan tanaman yang relatif tahan pada kekeringan dibandingkan 

dengan tanaman kacang-kacangan lainnya. Pada daerah tegalan, kacang hijau 

ditanam pada akhir musim hujan ( Februari – April ). Jadi walaupun pada lahan 

kering, kacang hijau tidak perlu ditanam pada awal musim hujan. 
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Penanaman kacang hijau pada lahan sawah tadah hujan ditanam pada akhir musim 

hujan dan sebaiknya ditanam di daerah dengan curah hujan kecil. Sedangkan pada 

lahan sawah ditanam pada akhir musim kemarau ( Juli – September ). 
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Lampiran 1 
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Lahan Keadaan Air Macam tanaman Bulan tanam 
Sawah Pengairan teknis 

dan semi teknis 

Padi-padi-kacang 

hijau. 

Padi-jagung-kacang 

hijau. 

Padi-kedelai-kacang 

hijau. 

Juli 

September  

(akhir musim 

kemarau) 

Sawah tadah 

hujan  

Tergantung pada 

hujan 

Kacang hijau-padi – 

jagung/kacang tanah. 

Kedelai-padi- kacang 

hijau. 

Padi gogo – kacang 

hijau. 

November 

September  

(awal musim 

hujan) 

 

Tegalan Tergantung pada 

hujan 

Padi gogo-kacang 

hijau. 

Jagung-kacang hijau. 

Padi gogo-kedelai-

kacang hijau. 

Kedelai-kedelai-

kacang hijau. 

Kacang tanah-kacang 

hijau. 

Februari 

April 

(akhir musim 

hujan) 

 
 
 



24 
 

 Lampiran 2 
 

����������	
	���������������
�	�
 
 

Lahan Keadaan Air Macam tanaman Bulan tanam 

Sawah Pengairan teknis 

dan semi teknis 

Padi-kedelai. 

Padi-kedelai-bera. 

Padi-kedelai-kacang 

hijau. 

 

April – Mei 

Juli – Agustus 

September 

Sawah tadah 

hujan  

Tergantung pada 

hujan 

Padi-kedelai. Maret - Mei 

Tegalan Tergantung pada 

hujan 

Kedelai (Khusus atau 

tumpang sari). 

September-

November. 

Maret – Mei 
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Lampiran 3 
 

����������	
	������������������������
 
 

Lahan Keadaan Air Macam tanaman Bulan tanam 

Sawah Pengairan teknis 

dan semi teknis 

Padi 

Padi dan kacang 

tanah 

Kacang tanah 

Januari 

Mei 

 

September 

Sawah tadah 

hujan  

Tergantung pada 

hujan 

Padi musim hujan 

Padi gogo/ kacang 

tanah 

Kacang tanah 

November 

April 

 

September 

Tegalan Tergantung pada 

hujan 

Padi gogo 

 

Kacang tanah atau 

jagung 

Kacang tanah atau 

palawija 

November/ 

Desember 

Maret / April 

 

Juli / Agustus 
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