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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kalsium pada 
pertumbuhan dan daya hasil beberapa galur kacang tanah. Metode yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap faktorial Split Plot Design dengan petak utama adalah kalsium terdiri 
atas 2 aras perlakuan yaitu kalsium dan tanpa kalsium. Anak petak adalah Galur kacang tanah 
terdiri atas 10 Galur dan varietas (Singa, Lokal Bima, Lokal Sumbawa, G100, G150, G200, 
G250 I, G250 II, G300 I dan G300 II). Masing-masing perlakuan diulang tiga kali. Percobaan ini 
dilaksanakan di Rumah Kaca Gaharu Fakultas Pertanian, dari bulan Juli 2014 sampai September 
2014. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis ragam 5% dan diuji lanjut  
dengan  uji Beda Nyata Jujur pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemberian 
kalsium berpengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman umur 60 HST, jumlah polong berisi 
dan berat kering polong. Pemberian kalsium dapat meningkatkan jumlah polong berisi dan berat 
kering polong, (2) Galur kacang tanah berpengaruh tidak nyata pada parameter tinggi tanaman 
umur 30 HST, jumlah daun umur 30 HST, jumlah daun umur 60 HST, jumlah polong hampa dan 
berat kering berangkasan bagian atas tanaman kecuali berpengaruh nyata pada tinggi tanaman 
umur 60 HST dan jumlah polong hampa. Galur G250 II dan varietas Lokal Bima cenderung 
mempunyai jumlah polong dan berat kering polong yang lebih tinggi, G300 I cenderung 
memiliki jumlah polong hampa yang paling sedikit, G100 dan G250 II cenderung memiliki berat 
kering berangkasan bagian atas tanaman yang lebih besar dibanding galur-galur lain, (3) Faktor 
galur dan pupuk kalsium tidak berinteraksi secara nyata pada semua parameter yang diamati 
kecuali pada parameter tinggi tanaman umur 60 HST bahwa pemberian kalsium pada G300 II 
memiliki pertumbuhan yang lebih pendek dibanding dengan perlakuan tanpa kalsium. 

Kata kunci: Galur kacang tanah, Kalsium. 

ABSTRACT 

This study aimed to determine the effect of calcium on the growth and yield several lines 
of peanut. The method used in  research was Completely Randomise Design of Factorial Split 
plot design with the main plot was calcium treatment, consisting of two levels, namely calcium  
and without calcium. Subplot was a lines of peanut consisting of 10 Lines and Varieties (Singa, 
Local Bima, Local Sumbawa, G100, G150, G200, G250 I, II G250, G300 I, G300 II). Each 
treatment was repeated three times. This experiment was conducted in the Faculty of Agriculture 
Greenhouse Agarwood, from July 2014 through September 2014. Data collected were analyzed 
by analysis of variance of 5% significantly, a further test carried out by Honestly Significantly 
Difference at 5%. The results showed that (1) Calcium affected significantly on plant height 60 
days after planting, number of pods containing seed and pod dried weight. Calcium may increase 
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the number and dried weight of pods containing seed, (2) Peanut Lines were not effect 
significantly on plant height 30 and 60 days after planting, the number of pods no seed and dried 
total weight of upper plant, but effect significantly on plant height of 60 days after planting and 
the number of pods no seed. G250 II Lines and Local Bima Varieties tend to have a number of 
pods and pod dried weight higher, G300 I tend to have a number of pods no seed, G100 and 
G250 II tend to have a dried weight higher upper larger crop the other Lines, (3) Lines factor and 
calcium fertilizer does not intract significantly in all parameters were observed except at the age 
parameters plant height 60 days after planting that the giving of calcium in the G300 II has a 
shorter growth compared with the treatment without calcium. 

Keywords: Lines peanut, Calcium.

PENDAHULUAN 

Kacang tanah merupakan salah satu sumber 
pangan yang cukup penting di Indonesia, 
yaitu sebagai sumber protein nabati. Kacang 
tanah juga merupakan salah satu jenis 
kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi 
dan tanaman tersebut memiliki nilai penting 
kedua setelah kedelai di Indonesia, terutama 
sebagai bahan baku industri makanan (Tim 
Bina Karya Tani, 2014). Aneka olahan 
kacang di Indonesia sudah sangat 
berkembang bahkan di Indonesia telah ada 
industri besar seperti Dua Kelinci yang 
mengolah kacang tanah. Olahan kacang 
tanah di Indonesia berupa nting-nting, 
sambel kacang, kacang telur, kacang 
sangrai, bumbu pecel, rempeyek, ampyang, 
dan masih banyak olahan lainnya (Bisnis 
UKM, 2009). Kacang tanah kaya dengan 
lemak, zat besi, vitamin E dan kalsium, 
vitamin B kompleks dan Fosfor, vitamin A 
dan K, lesitin, kolin dan kalsium. 
Kandungan protein dalam kacang tanah 
adalah jauh lebih tinggi dari daging, telur 
dan kacang soya. Adanya kebutuhan pasar 
yang terus meningkat, maka produksi 
kacang tanah perlu ditingkatkan (Vyan, 
2009). Tingkat produktivitas di Indonesia 
masih rendah, yaitu sekitar 1 ton/ha dan 
hasil yang dicapai ini baru setengah dari 
potensi, dibandingkan dengan USA, China, 
dan Argentina yang sudah mencapai lebih 
dari 2.0 ton/ha (Adisarwanto, 2000). 

Biro Pusat Statistik (BPS, 2010) 
menyatakan selama periode lima tahun 
terakhir terjadi penurunan jumlah produksi 
kacang tanah, pada tahun 2006 produksi 
mencapai 838 096 ton dan pada tahun 2010 
produksi menurun menjadi 779 677 ton. 
Luas lahan pertanaman kacang tanah pada 
tahun 2006 juga mengalami penurunan dari 
706 753 ha dan menjadi 626 264 ha pada 
tahun 2010. 

Suprapto (2001) menyatakan ada 
beberapa kendala teknis yang 
mengakibatkan rendahnya produksi kacang 
tanah antara lain pengolahan tanah yang 
kurang optimal sehingga drainasenya buruk 
dan struktur tanahnya padat, pemeliharaan 
tanaman yang kurang optimal, serangan 
hama dan penyakit, penanaman varietas 
yang berproduksi rendah dan mutu benih 
yang rendah, hal ini menyebabkan produksi 
kacang tanah nasional tidak mampu 
memenuhi kebutuhan domestik, sehingga 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu 
importir kacang tanah di dunia. 

Upaya untuk meningkatkan produksi 
kacang tanah adalah penggunaan varietas 
unggul dan teknik budidaya. Varietas unggul 
kacang tanah dapat diperoleh melalui 
program pemuliaan tanaman seperti 
hibridisasi dan mutasi. Hasil penelitian 
Hemon dan Sumarjan (2012) telah 
menghasilkan beberapa galur kacang tanah 
dan perlu dievaluasi daya hasilnya. 

Produksi kacang tanah akan 
maksimal kalau didukung oleh teknik 
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budidaya yang baik serta pemberian pupuk 
merupakan  hal yang perlu diperhatikan 
dalam budidaya kacang tanah. Sumarno, 
Hartati dan Widjianto (2001) menyatakan 
bahwa kacang tanah sangat membutuhkan 
unsur kalsium dalam jumlah yang cukup, 
dan hal tersebut dapat dipenuhi melalui 
usaha pemupukan dan pemberian kapur. 
Kapur sebagai bahan penyedia kalsium 
diambil dari tanah sebagai kation Ca+. 
Pemberian kapur tidak saja menambah Ca 
itu sendiri, namun mengakibatkan pula 
unsur lain menjadi lebih tersedia, pada 
daerah perakaran tanaman. Tersedianya Ca 
dan unsur lainnya menyebabkan 
pertumbuhan generatif menjadi lebih baik, 
sehingga pengisian polong lebih sempurna 
dan mengakibatkan hasil menjadi lebih 
tinggi (Sutarto et al,. 1985). Berdasarkan 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian kalsium terhadap 
pertumbuhan dan daya hasil beberapa galur 
kacang tanah. 

 
RANCANGAN 

Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) factorial Split plot desain. Percobaan 
terdiri atas 2 faktor. Petak utama (main plot) 
adalah kalsium terdiri atas 2 perlakuan, 
yaitu: kalsium (Ca) dan tanpa Kalsium (Ca). 
Anak petak (Sub-plot) adalah Galur terdiri 
atas 10 perlakuan yaitu: Singa (G1), Lokal 
Bima (G2), Lokal Sumbawa (G3), G100 
(G4), G150 (G5), G200 (G6), G250 I (G7), 
G250 II (G8), G300 I (G9), G300 II (G10). 
Kombinasi perlakuan terdiri atas 20 
kombinasi dan setiap perlakuan diulang tiga 
kali, sehingga diperoleh 60 unit percobaan 

 
 

 
 

 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

Dalam kegiatan ini melalui tahapan 
yaitu 
 Benih kacang tanah yang digunakan 
varietas Singa, Varietas Lokal Bima, 
Varietas Lokal Sumbawa, G100, G150, 
G200, G250 I, 250 II, G300 I dan G300 II. 
yang merupakan hasil koleksi Bapak 
Dr.Ir.A.Farid Hemon, M.Sc. 
 Percobaan dilakukan di Rumah Kaca 
Gaharu,  sebelum penanaman tempat 
dibersihkan dan luas yang digunakan lebar 
1,3 m dan panjang 4,5 m. 
 Sebelum melakukan penanaman 
tanah diayak terlebih dahulu setelah itu 
masukan tanah sebanyak 9 kg, ukuran 
polybag yang digunakan  20 x 50 cm dan 
taburi kalsium (CaCO3) 4 g di atas tanah 
dalam polybag dan diaduk sampai tercampur 
rata dengan tanah, jarak antara polybag 20 x 
40 cm. 
 Penanaman dilakukan dengan cara 
menanam benih kacang tanah masing-
masing 2 biji per polybag dengan kedalaman 
3-4 cm dan untuk penyiraman awal cukup 
dengan dua liter air. 
 Penyiraman dilakukan sesuai dengan 
kebutuhan tanaman untuk menjaga kapasitas 
lapang. Penyiangan dilakukan pada umur  
30 HST dengan cara dicabut. Untuk 
pengendalian hama yaitu secara mekanik, 
sebelum melakukan penanaman Furadan 
ditaburi di setiap polybag sebanyak 1 sendok 
teh dan menggunakan insektisida (Convidor 
dan Decis) sebanyak 1 cc/l. Pembubunan 
dilakukan pada umur 60 HST. 
 Panen kacang tanah dilakukan 
dengan keriteria 75% dari daun-daun 
tanaman menguning dan polong sudah tua. 
Tanda-tanda polong siap panen adalah 
berwarna coklat dan keras  dan bila dibuka 
biji telah terisi penuh dan kulit bijinya tipis. 
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HASIL 

Pada Tabel 4.1.1. terlihat bahwa 
rekapitulasi hasil uji analisis ragam 
ditemukan adanya interaksi antara perlakuan 
pupuk kalsium dan galur pada tinggi 
tanaman umur 60 HST. Pada parameter 
tinggi tanaman umur 60 HST perlakuan 
kalsium dan galur menunjukkan pengaruh 
yang berbeda nyata sedangkan pada 
parameter tinggi tanaman umur 30 HST 
perlakuan kalsium dan galur tidak 
memberikan pengaruh nyata. Rekapitulasi 
hasil uji analisis ragam menunjukkan bahwa 
tidak ditemukan adanya interaksi antara 
perlakuan pupuk kalsium dan galur pada 
jumlah daun. Perlakuan pupuk kalsium 
memberikan pengaruh tidak nyata terhadap 
jumlah daun tanaman pada umur 30 HST 
dan 60 HST. Perlakuan galur tidak 
memberikan pengaruh nyata pada semua 
parameter kecuali pada parameter tinggi 
tanaman umur 60 HST. Rekapitulasi hasil 
uji analisis ragam menunjukkan bahwa tidak 
ditemukan adanya interaksi antara perlakuan 
pupuk kalsium dan galur untuk semua  
parameter pada daya hasil beberapa galur 
kacang tanah. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1.1. Hasil Analisis Ragam Pengaruh Kalsium terhadap Tinggi Tanaman  

Parameter Kalsium (Ca) Galur (G) Ca X G 
Tinggi tanaman umur 30 HST  Ns Ns Ns 
Tinggi tanaman umur 60 HST  S S S 
Jumlah daun umur 30 HST  Ns Ns Ns 
Jumlah daun umur 60 HST  Ns Ns Ns 
Jumlah polong berisi S Ns Ns 
Jumlah polong hampa  S Ns Ns 
Berat kering polong  S Ns Ns 
Berat kering berangkasan bagian atas tanaman  Ns Ns Ns 

S = signifikan; Ns = non signifikan. 
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Tabel 4.1.2. Rata-rata Tinggi Tanaman umur 30 HST, Tinggi Tanaman umur 60 HST Jumlah 

Daun umur 30 dan Umur 60 HST. 

Dari Tabel 4.1.2 terlihat bahwa pada 
tinggi tanaman umur 30 HST perlakuan 
tanpa pemberian kalsium memiliki nilai 
rata-rata paling tinggi yaitu 17,35 cm di 
bandingkan dengan perlakuan kalsium yaitu 
15,50 cm. Pada tinggi tanaman umur 
60 HST perlakuan tanpa kalsium memiliki 
nilai rata-rata paling tinggi yaitu 26,55 
dibandingkan dengan perlakuan kalsium 
yaitu 23,93. Pada tinggi tanaman umur 30 
HST G200 memiliki nilai rata-rata paling 
tinggi yaitu 18,45 dibanding galur-galur 
lain. Pada tinggi tanaman umur 60 HST 
G300 II memiliki nilai rata-rata paling tinggi 
yaitu 31,15 di banding dengan galur-galur 
lain. Sedangkan pada parameter jumlah daun  
terlihat bahwa pada umur 30 HST perlakuan 

pemberian kalsium memiliki nilai rata-rata 
paling tinggi yaitu 18,89 dibandingkan 
dengan perlakuan tanpa kalsium yaitu 18,29. 
Pada umur 60 HST  perlakuan kalsium 
memiliki nilai rata-rata paling tinggi yaitu 
30,98 dibanding dengan perlakuan tanpa 
kalsium 30,63. Pada parameter jumlah daun 
umur 30 HST G100 memiliki nilai rata-rata 
paling tinggi yaitu 20,83 helai dibanding 
galur-galur lain. Pada parameter jumlah 
daun umur 60 HST G100 memiliki nilai 
rata-rata paling tinggi yaitu 36,97 helai 
dibanding dengan galur-galur lain. 

Galur, pemberian 
kalsium (Ca) 

Tinggi tanaman Jumlah daun 
30 HST 60 HST 30 HST 60 HST 

Kalsium (Ca) 
Ca 15,50 23,93 b 18,89 30,98 
Tanpa Ca  17,35 26,55 a 18,29 30,63 
BNJ 0,05 - 2,31 - - 
Galur/Varietas 
Singa  16,06 22,43 c 19,04 27,28 
Local Bima 17,63 24,17 bc 18,58 21,75 
Lokal Sumbawa 14,95 24,42 bc 20,29 30,20 
G100 15,28 26,09 bc 20,83 36,97 
G150 16,31 23,75 c 19,41 33,83 
G200 18,45 24,15 bc 20,75 36,85 
G250 I  15,46 24,55 bc 16,75 30,02 
G250 II 16,31 22,97 c 17,16 31,95 
G300 I  16,01 28,69 ab 14,95 28,02 
G300 II 17,81 31,15 a 18,12 31,22 
BNJ 0,05 - 4,73 - - 
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Tabel 4.1.3 Uji Lanjut Interaksi Pemberian Kalsium pada Tinggi Tanaman Berbagai Galur pada Umur 60 HST 

Perlakuan Singa 
Lokal 
Bima 

Lokal 
Sumbawa 

G100 G150 G200 G250 I G250 II G300 I G300 II 

Ca   21,7 aA   22,3 aA  21,1 aA   24,8 aA   24,9 aA   23,5 aA   24,5 aA   22,7 aA   26,7 aA   27,2 aA 
Tanpa Ca   23,2 cA   26,1 bcA  27,8 abcA   27,4 bcA   22,6 cA   24,8 bcA   24,6 bcA   23,3 bcA   30,7 abA   35,1 aB 

Keterangan : Nilai-nilai yang diikuti oleh huruf kecil yang sama pada baris yang sama menunjukan tidak berbeda nyata dan nilai-nilai 

yang diikuti oleh huruf kapital pada kolom yang sama menunjukan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 0,05. 

Pada Tabel 4.1.3. menunjukkan bahwa pemberian kalsium pada G300 II memberikan pertumbuhan yang lebih pendek 
dibandingkan dengan perlakuan tanpa kalsium. 
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Table 4.1.4. Rata-rata Daya Hasil Beberapa Galur Kacang Tanah  

Galur, pemberian 
kalsium (Ca) 

Jumlah polong 
berisi (g) 

Jumlah polong 
hampa (g) 

Berat kering 
polong  (g) 

Berat kering 
berangkasan 
bagian atas 
tanaman (g) 

Kalsium       
Ca 9,05 a 0,86  3,99 a 6,75  
Tanpa Ca  3,68 b 0,73  1,58 b 6,83  
BNJ 0,05 1,74    - 1,10     - 
Galur/Varietas     
Singa  4,66  0,58 ab 2,17  6,76  
Local Bima 7,33  0,83 ab 3,49  6,01  
Lokal Sumbawa 5,91  0,75 ab 2,32  6,90  
G100  7,16  1,83 a 2,99  8,11  
G150  6,91  0,75 ab 3,25  5,74  
G200  5,66  0,58 ab 2,61  6,39  
G250 I  6,91  0,5 ab 3,31  6,80  
G250 II  7,5  0,91 ab 3,29  8,00  
G300 I  6,33  0,25 b 2,35  6,88  
G300 II  5,25  1 ab 2,07  6,30  
BNJ 0,05    - 1,41     -    - 

 

 Dari Tabel 4.1.4 terlihat bahwa pada 
jumlah polong berisi, perlakuan pemberian 
kalsium memiliki nilai rata-rata paling tinggi 
yaitu 9,05 dibandingkan dengan perlakuan 
tanpa kalsium yaitu 3,68. Pada jumlah 
polong hampa perlakuan kalsium memiliki 
nilai rata-rata paling tinggi yaitu 0,86 
dibanding dengan perlakuan tanpa kalsium 
0,73. Pada berat kering polong perlakuan 
pemberian kalsium memiliki nilai rata-rata 
paling tinggi yaitu 3,99 dibanding perlakuan 
tanpa kalsium 1,58. Pada berat kering 
berangkasan bagian atas perlakuan tanpa 
kalsium memiliki nilai rata-rata paling tinggi 
yaitu 6,83 dibanding dengan perlakuan 
kalsiun yaitu 6,75. 
 
 
 
 
 

PEMBAHASAN 
 

Pertumbuhan tanaman merupakan 
hasil dari metabolisme sel-sel hidup yang 
dapat diukur. Pertumbuhan tanaman terdiri 
dari fase vegetatif dan reproduktif. 
Penandaan fase tumbuh tanaman kacang 
tanah didasarkan pada jumlah buku pada 
batang utama dan perkembangan bunga 
hingga menjadi polong masak, serta buku-
buku pada batang utama yang mempunyai 
daun yang telah berkembang penuh. Fase 
vegetatif pada tanaman kacang tanah 
dimulai sejak perkecambahan hingga awal 
pembungaan (sekitar 26 hingga 30 HST), 
kemudian selanjutnya adalah fase 
reproduktif. (Trustinah, 1993) dalam Kasno 
menyatakan bahwa dari seluruh bunga yang 
dihasilkan, hanya 55% yang menjadi 
ginofor, dan ginofor yang dihasilkan setelah 
pembungaan maksimum sampai akhir 
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pembungaan tidak mempengaruhi polong 
isi. Bunga yang bisa menjadi polong 
terutama adalah bunga yang letaknya dekat 
dengan tanah sehingga lebih cepat mencapai 
tanah dan memiliki periode pengisian yang 
lebih panjang, sehingga polong yang 
dihasilkan cenderung berisi penuh. 

Kalsium dapat mempengaruhi 
kehidupan tanaman, antara lain kalsium 
membantu tumbuhnya dinding sel, 
perkecambahan, perakaran dan memberi 
kekuatan pada legume yang tidak berkayu 
serta dapat menetralisasi asam-asam organik 
dan mengatur penggunaan yang tepat dari K, 
Mg, S dan Cu. Kacang tanah yang 
kekurangan kalsium menyebabkan tidak 
membentuknya polong atau di sebut “pops” 
atau sulit berkecambah dan kurang vigor. 
Kebutuhan  kalsium untuk kacang tanah 
dipengaruhi oleh ukuran benih dan genetik 
(Narsih, 2010). 

Berdasarkan hasil analisis perlakuan 
kalsium berpengaruh nyata pada parameter 
tinggi tanaman umur 60 HST, jumlah 
polong berisi, jumlah polong hampa dan 
berat kering polong. Perlakuan galur hanya 
berpengaruh nyata pada parameter tinggi 
tanaman umur 60 HST dan tidak 
berpengaruh pada parameter daya hasil 
tanaman, sedangkan kombinasi perlakuan 
antara kalsium dan galur  berpengaruh nyata 
pada parameter tinggi tanaman umur 60 
HST, sedangkan pada parameter jumlah 
daun dan daya hasil tanaman tidak 
berpengaruh nyata (Tabel 4.1.1). Perlakuan 
tanpa kalsium memiliki rata-rata yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
kalsium pada parameter tinggi tanaman. Hal 
ini bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, 
faktor internal dari tanaman itu sendiri 
ataupun dosis perlakuan kalsium yang 
kurang. 

Menurut Gardner et. al. (1991) hasil 
panen merupakan produk dari sejumlah 
subfraksi yang disebut komponen hasil 
panen. Komponen hasil panen dipengaruhi 

oleh genotipe dan lingkungan yang sering 
kali dapat menerangkan sebab terjadinya 
pengurangan hasil panen. Berdasarkan hasil 
penelitian ini pada parameter jumlah polong 
berisi perlakuan kalsium memiliki rata-rata 
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
tanpa kalsium, dan pada polong hampa 
perlakuan tanpa kalsium memberikan 
polong hampa paling banyak. Maria (2000) 
menyatakan bahwa semakin banyak polong 
total tidak selalu berarti semakin banyak 
jumlah polong penuh yang didapat. Hal ini 
terjadi karena pada saat panen tidak semua 
polong berada dalam fase pengisian biji, 
terutama pada polong yang berkembang. 

Penambahan unsur hara Ca dapat 
meningkatkan ketersediaan unsur hara yang 
dapat memperbaiki sifat fisik tanah, dengan 
semakin meningkatnya unsur hara dan sifat 
fisik tanah maka pertumbuhan tanaman 
menjadi lebih baik (Sumaryo dan Suryono, 
2000). 

Machfud dan Mindari (1996) 
menyatakan bahwa terdapat respon kacang 
tanah terhadap pemberian 80-120 kg Ca/ha 
pada kacang tanah dengan kenaikan bobot 
polong sebesar 9.8% dibandingkan tanpa 
Ca. Pada penelitian ini berat kering polong 
dengan pemberian Ca lebih bagus hasilnya 
dibandingkan dengan tanah yang tidak 
diberikan Ca. Sedangkan pada perlakuan 
galur tidak menunjukan adanya pengaruh 
nyata pada parameter berat kering polong 
karena perannya begitu penting bagi 
pertumbuhan tanaman, sementara 
ketersediaan di dalam tanah semakin 
menipis maka untuk dapat memperoleh 
pertumbuhan dan daya hasil tanaman yang 
optimal perlu adanya pemupukan unsur 
kalsium baik melalui tanah maupun 
diberikan lewat daun. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil   analisis     dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan: 
1. Pemberian kalsium berpengaruh nyata 

pada parameter tinggi tanaman umur 60 
HST, jumlah polong berisi dan berat 
kering polong, Pemberian kalsium dapat 
meningkatkan jumlah polong berisi dan 
berat kering polong. 

2. Galur kacang tanah berpengaruh tidak 
nyata pada parameter tinggi tanaman 
umur 30 HST, jumlah daun umur 30 
HST, jumlah daun umur 60 HST, 
jumlah polong hampa dan berat kering 
berangkasan bagian atas tanaman 
kecuali berpengaruh    nyata pada tinggi 
tanaman umur 60 HST dan jumlah 
polong hampa. G250 II dan varietas 
Lokal Bima cenderung mempunyai 
jumlah polong dan berat kering polong 
yang lebih tinggi, G300 I cenderung 
memiliki jumlah polong hampa yang 
paling sedikit, G100 dan G250 II 
cenderung memiliki berat kering 
berangkasan bagian atas tanaman yang 
lebih besar dibanding galur-galur lain. 

3. Faktor galur dan pupuk kalsium tidak 
berinteraksi secara nyata pada semua 
parameter yang diamati kecuali pada 
parameter tinggi tanaman umur 60 HST 
yang diberi kalsium pada G300 II, 
perlakuan kalsium memiliki 
pertumbuhan yang pendek dibanding 
dengan perlakuan tanpa kalsium. 

Saran 
 Penelitian lebih lanjut tentang 
pemberian pupuk kalsium (CaCO3) pada 
tanaman kacang tanah dengan perlakuan 
dosis perlu dilakukan, terutama pada tanah 
yang miskin kandungan hara sehingga 
diperoleh dosis optimum untuk pertumbuhan 
dan hasil tanaman kacang tanah yang lebih 
baik. 

DAFTAR PUSTAKA 
Adisarwanto, T.    2000. Meningkatkan  

Produksi Kacang Tanah di Lahan      
Sawah dan Lahan Kering. Penebar 
Swadaya. Malang. 88 hal. 

Bisnis UKM. 2009. Kacang Oven yang 
Renyah.http://bisnisukm.com/kacang
-oven-yang-renyah.html. Diakses 
tanggal 9 Pebruari 2013. 

Gardner, F.P., R.B.Pearce dan R.L.Mitchell. 
1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. 

Hemon A.F., Sumarjan. 2012. Seleksi dan 
uji Adaptasi Galur Hasil Induksi 
Mutasi dengan Radiasi Sinar Gamma 
Pada Penanaman Di Lahan Sawah 
dan Tegalan Untuk Mendapatkan 
Kultivar Kacang Tanah Toleran 
Cekaman Kekeringan dan Berdaya 
Hasil Tinggi. Peneliti Hibah 
Bersaing. Universitas Mataram. 

Machfud, E. dan W.Mindari. 1996. Efisiensi 
Serapan P, Ca, dan Mg Kacang 
Tanah Setelah Pemberian Dolomit 
dan TSP pada alluvial Boyolangu, 
Tulungagung. Agrosains. 5: 37-46. 

Maria, D. 2000. Penentuan Masak Panen 
Benih Kacang Tanah (Arachis 
hypogaea L.) Departemen Budidaya 
Pertanian. 

Narsih. 2010. Kalsium. 
http://nasih.wordpress.com/2010/11/
01/kalsium/ . diakses tanggal 11 
April 2013 

Sumarno, S.Hartati dan H. Widjianto.2001. 
Kajian Macam Pupuk Organik dan 
Dosis Pupuk P terhadap Hasil 
Kacang Tanah (Arachis hypogaea, 
L.) di Tanah Entisol. Sains Tanah. 
1(1): 1-6. 

Sumaryo, dan Suryono. 2000. Pengaruh 
Dosis Pupuk Dolomit dan SP-36 
terhadap Jumlah Bintil Akar dan 
Hasil Tanaman Kacang Tanah Di 
Tanah Latosol. Agrosains vol.2: 54-
58. Bogor. 

Crop Agro Vol. . . . no . . . . - . . . .2015 

http://bisnisukm.com/kacang-oven-yang-renyah.html
http://bisnisukm.com/kacang-oven-yang-renyah.html
http://nasih.wordpress.com/2010/11/01/kalsium/
http://nasih.wordpress.com/2010/11/01/kalsium/


10 
 

Sutarto, V, S. Hutami, dan B.Soeherdy. 
1985. Pengapuran dan Pemupukan 
Molibdenum, Magnesium, dan Sulfur 
pada Kacang Tanah.Dalam seminar 
Hasil Penelitian Tanaman Pangan 
volume 1 Palawija.Badan Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian, Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Pangan Bogor.227 : 146-
155. 

Suprapto, 2001.Bertanam Kacang Tanah. 
Penebar Swadaya. Jakarta.H 33. 

Trustinah. 1993. Biologi Kacang Tanah. Hal 
9-16. Di dalam Kasno, A.,  
A.Winarto dan Sunardi (ed). Kacang 
Tanah. Balai Penelitian Tanaman 
Malang. 

Vyan RH. 2009. 
http://vyanrh.wordpress.com/2009/0
8/03/kacang-tanah-manfaat-dan-
dampaknya/. Diakses tanggal 4 
Desember 2012 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crop Agro Vol. . . . no . . . . - . . . .2015 

http://vyanrh.wordpress.com/2009/08/03/kacang-tanah-manfaat-dan-dampaknya/
http://vyanrh.wordpress.com/2009/08/03/kacang-tanah-manfaat-dan-dampaknya/
http://vyanrh.wordpress.com/2009/08/03/kacang-tanah-manfaat-dan-dampaknya/


11 
 

  

 

Crop Agro Vol. . . . no . . . . - . . . .2015 


	Jurnal Pertumbuhan dan Daya Hasil Beberapa Galur

