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 ABSTRAK 

Salah satu faktor untuk meningkatkan produksi kacang tanah yang ditanam di bawah tegakan 
pohon atau tumpangsari yaitu penggunaan varietas toleran cekaman naungan. Saat ini belum banyak 
diketahui genotipe kacang tanah yang toleran terhadap cekaman naungan. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk menskrining genotipe kacang tanah yang toleran terhadap cekaman naungan. Penelitian 
ini dilaksanakan di rumah kaca Gaharu Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimental dan rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap Petak Terpisah (Split Plot Design). Petak utama (main plot) adalah faktor naungan (N) yang 
terdiri atas: N0= Tanpa Naungan dan N1= Naungan 65% menggunakan paranet hitam. Tanpa pemberian 
naungan (N0) artinya genotipe kacang tanah ditanam tanpa adanya naungan dan N1 (pemberian naungan 
65%) artinya cahaya yang masuk selama pertumbuhan tanaman sebesar 65%. Anak petak (sub plot) 
adalah faktor genotipe kacang tanah yang terdiri atas 15 genotipe yaitu: G1= Bison; G2= Domba ; G3= 
Lokal Bima; G4= KSB Biji Merah; G5= 300-IV; G6= 100-II; G7= 300-II; G8= 100-I; G9= 250-I; G10= 
200-I; G11= 150-I; G12= 250-IV; G13= 100-IV; G14= 150-IV; G15= Hasil Persilangan Lokal Bima x 
Singa 2. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis 
keragaman dan uji lanjut BNJ taraf 5% serta menentukan nilai indeks sensitivitas tanaman terhadap 
cekaman naungan. Berdasarkan nilai indeks sensitivitas cekaman naungan (S) pada parameter berat 
kering polong dan jumlah polong isi, maka terdapat 4 genotipe kacang tanah yang toleran terhadap 
cekaman naungan yaitu G4=KSB Biji Merah, G8=100-1, G13=100-IV dan G15= Hasil persilangan Lokal 
Bima x Singa 2. Lima (5) genotipe kacang tanah agak toleran terhadap cekaman naungan (S) berdasarkan 
pada parameter jumlah polong isi, yaitu G1=Bison, G3= Lokal Bima, G7=300-II, G9=250-I dan 
G14=150-IV dan 6 genotipe kacang tanah peka terhadap cekaman naungan (S) berdasarkan pada 
parameter jumlah polong isi, yaitu  G2= Domba, G5=300-IV, G6=100-II, G10=200-I, G11=150-I dan 
G12=250-IV. 
 
Kata Kunci: Skrining, Genotipe, Naungan. 
 

ABSTRAC 
 One of factor to increase peanut production grown under crop plantation or intercropping is 
the using shading stress tolerant peanut. Shading stress tolerant peanut genotypes are’nt found now. 
Therefore, the aim of this research was to screening genotypes of peanut that tolerant to shading stress. 
This research used experimental method at glass house, with design used in this research was split plot 
design. The main plot i.e. shade factor (N) of: N0 = Without Shade; N1 = Shade 65% using black paranet 
(N1 = light that can be utilized by the plant by 65%). The subplots i.e. peanuts genotype factors 
consisting of 15 genotypes, namely: G1 = Bison; G2 =Domba; G3 = Local Bima ; G4 = KSB Seed Red; 
G6 = 100-II; G7 = 300-II; G8 = 100-I; G9 = 250-I; G10 = 200-I; G11 = 150-I; G12 = 250-IV; G13 = 
100-IV; G14 = 150-IV; G15 = Local Bima x Singa 2. Data was analyzed using Anova 5% significance 
differences. The treatments was then analyzed using Honestly Significance Difference 5%, and determine 
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the value of sensistivitas index for shade stress. The results showed that value of sensistivitas index for 
shade stress (S), there are four genotypes of peanuts tolerant to shade stress (S), i.e., G4 = KSB Seeds 
Red, G5 = 300-IV, G8 = 100-I, 100-IV = G13, and G15 = Local Bima x Singa 2. Five (5) peanut 
genotypes rather tolerant i.e., G1 = Bison, G3 = Local Bima, G7 = 300-II, G9 = 250-I and G14 = 150-
IV, and six (6) genotypes were very sensitive i.e., G2 = Domba, G5 = 300-IV, G6 = 100-II, G10 = 200-I, 
150-I = G11, G12 = 250-IV. 
 
Keyword: Genotypes, peanut, shade and crop. 
 

PENDAHULUAN  

Kebutuhan pangan selalu mengikuti 
jumlah penduduk dan dipengaruhi oleh 
peningkatan pendapatan per kapita serta 
perubahan pola konsumsi masyarakat. Kacang 
tanah (Arachis hypogaea. L) merupakan salah 
satu komoditi palawija yang bernilai ekonomi 
tinggi, karena dapat memenuhi kebutuhan gizi 
masyarakat terutama kebutuhan protein dan 
lemak nabati. Kacang tanah dapat dikonsumsi 
dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai 
bahan sayur, saus dan digoreng atau direbus. 
Sebagai bahan industri dapat dibuat keju, 
mentega, sabun dan minyak. Daun kacang tanah 
dapat digunakan untuk pakan ternak dan pupuk 
hijau (Suprapto, 2008). 

Produksi komoditi kacang tanah per 
hektar belum mencapai hasil yang maksimum. 
Luas areal pertanaman kacang tanah sekitar 
628.660 ha dan produksinya sekitar 763.507 ton. 
Dari tahun ke tahun luas areal pertanaman 
kacang tanah semakin menyempit, pada tahun 
2006 seluas 706.753 hektar menjadi 660.480 
hektar pada tahun 2007 dan pada tahun 2009 
luas areal pertanaman sekitar 628.660 hektar. 
Produksi kacang tanah dari tahun ke tahun  
menurun seiring berkurangnya lahan pertanian. 
Pada tahun 2006 produksi sekitar 838.096 ton, 
pada tahun 2009 sekitar 763.507 ton. Selama 
tahun 2006 sampai 2009 produksi kacang tanah 
berkurang 74.569 ton, sehingga volume impor 
kacang tanah meningkat (Rukmana, 1998). 

Peningkatan produksi kacang tanah 
dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan 
intensifikasi. Ekstensifikasi kacang tanah dapat 
dikembangkan di bawah tegakan tanaman 
perkebunan atau ditumpangsarikan dengan 
tanaman semusim lainnya. Penanaman di bawah 
tegakan pohon atau tanaman tahunan 
menyebabkan tanaman kacang tanah mendapat 
naungan dan kekurangan intensitas cahaya 

matahari. Cahaya matahari yang rendah menjadi 
pembatas terhadap  pertumbuhan dan 
perkembangan kacang tanah. 

Naungan dapat juga mempengaruhi 
pertumbuhan awal tanaman. Cahaya matahari 
disamping mempengaruhi proses fotosintesis, 
juga sebagai pengendali, pemicu dan modulator 
respon morfogenesis (McNellis dan Deng, 
1995). Pada pertumbuhan awal tanaman akan 
mengalami pola skotomorfogenesis (etiolated). 
Pola ini merupakan perkembangan awal 
tanaman akibat tidak mendapatkan cahaya (in 
dark-grown) secara terus menerus selama 
perkecambahan. Tanaman yang berkembang 
diawal pertumbuhan memiliki karakteristik 
seperti: hipokotil panjang, apikal hook, kotiledon 
yang tertutup, kandungan klorofil rendah, dan 
tingkat ekspresi gen fotosintesis yang rendah. 
Kekurangan cahaya menyebabkan terganggunya 
sistem kerja enzim NADPH-protoklorifillide 
oksidoreduktase (POR). Enzim ini sangat 
tergantung pada cahaya (light-dependent 
enzyme), yang bekerja mereduksi 
protoklorifillide menjadi klorofillide. 
Terganggunya aktivitas enzim NADPH-
protoklorifillide oksidoreduktase (POR), 
menyebabkan proses biosintesis klorofil menjadi 
terganggu (Holtorf, et al., 1995; Sundqvist dan 
Dahlin, 1997). Pola fotomorfogenesis 
(deetiolated) merupakan pola perkembangan 
awal tanaman yang selama perkecambahan 
mendapatkan cahaya penuh secara terus menerus 
(in light-grown). Pola perkembangan ini 
dicirikan antara lain hipokotil yang pendek, 
tidak mempunyai apikal hook, kedua kotiledon 
membuka dan berkembang dengan baik, 
kandungan klorofil tinggi, dan tingkat ekspresi 
gen fotosintesis yang tinggi. 

Menurut hasil penelitian Suparman dan 
Abdurrahman (2003), kacang tanah (Arachis 
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hypogaea. L) merupakan tanaman yang 
responsif  terhadap naungan. Respon tanaman 
sebagai akibat faktor lingkungan terlihat pada 
penampilan tanaman (performance). Tanaman 
berusaha menanggapi kebutuhan hidupnya 
berupa respon morfologis, fisiologis atau 
anatomis. Walaupun genotipenya sama, dalam 
lingkungan yang berbeda penampilan dapat 
berbeda pula. Respon tanaman akan meningkat 
dengan meningkatnya suhu dan intensitas 
cahaya.  

Cahaya merupakan faktor esensial untuk 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 
Cahaya berperan penting dalam proses fisiologi 
tanaman, terutama fotosintesis, respirasi, dan 
transpirasi. Unsur radiasi matahari yang penting 
bagi tanaman ialah intensitas cahaya, kualitas 
cahaya, dan lamanya penyinaran. Bila intensitas 
cahaya yang diterima rendah, maka jumlah 
cahaya yang diterima oleh satuan luas 
permukaan daun dalam jangka waktu tertentu 
rendah. Intensitas cahaya yang rendah dapat 
membuat tanaman memiliki daun berukuran 
lebih besar, lebih tipis, ukuran stomata lebih 
besar, lapisan sel epidermis tipis, jumlah daun 
lebih banyak dan ruang antar sel lebih banyak 
(Gardner, 1991 dan Treshow, 1970). 

Peningkatan produksi kacang tanah pada 
cekaman naungan dapat dilakukan dengan 
penggunaan varietas toleran. Untuk memperoleh 
varietas toleran perlu dilakukan program 
pemuliaan tanaman antara lain melalui 
hibridisasi. Proses hibridisasi sangat tergantung 
dari ketersediaan plasma nutfah dari tetua-tetua 
yang toleran cekaman naungan. Selain sebagai 
bahan tetua, genotipe yang toleran cekaman 
naungan dapat juga digunakan langsung oleh 
petani untuk penanaman kacang tanah sebagai 
tanaman sela.  

Berdasarkan uraian di atas maka telah 
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 
menskrining beberapa genotipe kacang tanah 
terhadap cekaman naungan.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental dengan percobaan di rumah kaca 
Gaharu Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

Petak Terpisah (Split Plot Design). Sebagai 
petak utama adalah faktor naungan (N) yang 
terdiri atas: N0= Tanpa Naungan dan N1= 
Naungan Paranet hitam 65%  artinya cahaya 
yang masuk pada pertumbuhan tanaman kacang 
tanah yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar 
65%. Anak petak adalah faktor genotipe kacang 
tanah terdiri atas (2 varietas nasional dan 2 
varietas lokal) dan 11 galur kacang tanah 
sehingga diperoleh 15 genotipe yaitu: (Varietas 
Nasional G1= Bison; G2= Domba; ) (Varietas 
Lokal G3= Lokal Bima; G4= KSB Biji Merah;)  
G5= 300-IV; G6= 100-II; G7= 300-II; G8= 100-
I; G9= 250-I; G10= 200-I; G11= 150-I; G12= 
250-IV; G13= 100-IV; G14= 150-IV; G15= 
Hasil Persilangan Lokal Bima x Singa 2. 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah 
Kaca Gaharu Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram dari bulan Januari sampai bulan Mei 
2015. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
selama penelitian adalah sebagai berikut : 

Benih yang digunakan dalam percobaan 
ini adalah benih dari genotipe kacang tanah yang 
merupakan benih hasil koleksi Dr. Ir. A. Farid 
Hemon, M.Sc. Sebelum ditanam benih disimpan 
ditempat yang bersuhu rendah (dalam kulkas). 

Tanah yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tanah yang diambil dari lahan 
perkebunan. 

Tempat yang akan digunakan untuk 
penelitian, dibersihkan dari sisa-sisa polibag 
hasil penelitian mahasiswa sebelumnya, 
selanjutnya pembuatan tiang naungan dengan 
menggunakan bambu dengan panjang 2 m, lebar 
2 m dan tinggi tiang 160 cm. Kemudian 
dilakukan pengisian polibag dengan tanah  
perkebunan dan ditimbang berat tanahnya 
sebesar 9 kg per polibag. 

Penanaman dilakukan dengan cara biji 
kacang tanah dimasukkan dengan tangan 
kemudian ditekan kebagian dalam tanah sedalam 
3-5cm dan setiap lubang berisi 2 biji benih 
dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm. 

Pemupukan dilakukan dengan pupuk 
NPK Phonska (75 kg/ha), sehingga kebutuhan 
per tanaman 0,60 g/tanaman dan pemberian 
Furadan 3G dengan cara di taburkan disekitar 
permukaan tanah. 

Pengairan dilakukan pada pagi atau sore 
hari agar keadaan tanah tetap lembab. 
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 Penyulaman dilakukan pada saat usia 
tanaman 7-10 hari setelah tanam (hst), yang 
dilakukan terhadap tanaman yang mati, sakit 
atau tidak tumbuh. 

Pengendalian Hama dan penyakit 
dilakukan dengan menggunakan furadan 3G 
pada saat tanam dan pengendalian setelah 
tanaman tumbuh menggunakan Lannate WP. 

Penyiangan dan pembubunan dilakukan 
bersamaan pada saat tanaman berumur 1-6 mst. 
 pemanenan tanaman kacang tanah yang 
diteliti adalah 80 hst, ini dilakukan lebih awal 
karena adanya serangan hama tikus yang 
memakan polong pertama kacang tanah. Jika 
dibiarkan pada umur normal, dikhawatirkan 
polong akan habis dimakan semua. 
 Pengeringan dilakukan dengan 
menjemur di bawah sinar matahari langsung 
hingga kering. Polong kacang tanah masih 
bersama berangkasannya.  

Parameter yang diamati meliputi: 
tinggi tanaman (cm) dengan mengukur batang 
utama dari permukaan tanah sampai dengan 
buku tanaman, jumlah daun, dengan menghitung 
jumlah daun yang telah berkembang sempurna 
mulai dari daun pertama sampai daun terakhir, 
serta menghitung jumlah cabang yang tumbuh. 

Umur berbunga (hst), pengamatan 
dilakukan dengan cara menghitung mulai dari 
setelah tanam hingga 50% dari populasi dalam 
unit percobaan telah keluar bunga. 

Umur panen (hst), pengamatan 
dilakukan dengan cara menghitung mulai hari 
setelah tanam hingga 85% populasi tanaman 
dalam pot telah masak, yang dicirikan dengan 
lebih dari 85% batang mulai mengeras, daun 
menguning dan sebagian daun sudah mulai 
berguguran dan polong sudah terisi penuh dan 
warna polong coklat keputih-putihan. 

Jumlah polong, dengan menghitung 
jumlah polong setelah dilakukan pemanenan 
serta menghitung jumlah polong isi dan polong 
hampa. 

Data hasil pengamatan dianalisis 
menggunakan analisis keragaman dan diuji 
lanjut dengan metode Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pada taraf 5%, serta menghitung nilai 
identifikasi Toleransi Tanaman terhadap 
cekaman naungan dihitung berdasarkan Indeks 
Sensitivitas Cahaya (S) pada semua peubah yang 

diamati. Perhitungan nilai S berdasarkan rumus 
Fischer dan Maurer (1978), yaitu : 

 
S=(ିܘ܇/܇)

(ିܘ܆/܆)
 

Keterangan:  
Y=Nilai rataan peubah tertentu (missal : tinggi 

tanaman, dan lain-lain) pada satu genotipe 
yang mengalami cekaman naungan. 

Yp=Nilai rataan peubah tersebut pada satu 
genotipe lingkungan optimum.  

X=Nilai rataan peubah tersebut pada semua 
genotipe yang  mengalami cekaman 
naungan. 

Xp=Nilai rataan peubah tersebut pada semua 
genotipe lingkungan optimum.  

Skor atau Nilai:  
A=Genotipe toleran cekaman naungan     jika 

mempunyai nilai S < 0.5. 
B=Agak toleran jika 0.5 ≥ S ≤ 1. 
C=Peka jika S > 1 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi cekaman naungan akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas 
tanaman. Cekaman naungan yang berlangsung 
terus menerus dapat mengakibatkan kematian 
pada tanaman tersebut. Meskipun demikian, 
beberapa genotipe kacang tanah yang diuji 
mampu beradaptasi dalam kondisi tersebut 
seperti; G2, G4, G5, G8, G13 dan G15. Data 
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Berdasarkan nilai S pada peubah tinggi 
tanaman pada saat panen, berat kering akar, 
berat kering tanaman, berat kering polong dan 
jumlah polong isi pada G1 berkisar antara 0,6- 
2,6 ; G2 antara 0,2-2,6 ; G3 antara 0,9-4,3 ; G4 
antara 0,5-2,4 ; G5 antara 0,3-2,3 ; G6 antara 
0,6-3,2 ; G7 antara 0,8-1,8 ; G8 antara -51,4-1,8 
; G9 antara 0,8-2,8 ; G10 antara 0,8-2,9 ; G11 
antara 1,1-2,6 ; G12 antara 1,2-2,5 ; G13 antara 
0,2-2,1; G14 antara 0,9- 3,2 dan G15 antara 
0.02-1.4.  

Menurut Hemon (2006), karakter utama 
yang perlu diperhatikan pada pengujian sifat 
toleransi kacang tanah terhadap kondisi 
tercekam kekeringan adalah berat kering polong 
dan jumlah polong, dari teori yang sudah 
dipaparkan Hemon (2006), karakter tersebut 
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dapat digunakan untuk melihat tingkat toleransi 
tanaman kacang tanah pada kondisi tercekam 
naungan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1. 
Peubah berat kering polong dan jumlah polong 
isi, terdapat 4 genotipe yang toleran terhadap 
cekaman naungan yaitu G4, G8, G13 dan G15. 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 
pada Tabel 2, dimana tidak terjadi interaksi antar 
kedua perlakuan, namun ada beberapa hal yang 
perlu diketahui bahwa pada peubah tinggi 
tanaman dan jumlah polong berbeda secara 
nyata pada perlakuan genotipe dan naungan, 
sedangkan pada peubah jumlah polong isi hanya 
pada perlakuan pemberian naungan terdapat 
berbeda secara nyata. Pada peubah jumlah 
cabang dan jumlah polong hampa tidak 
menunjukkan perbedaan secara nyata pada 
kedua perlakuan. 

Pada kebanyakan tanaman, kemampuan 
tanaman dalam mengatasi cekaman naungan 
ialah tergantung kepada kemampuannya dalam 
melanjutkan fotosintesis dalam kondisi defisit 
cahaya.  Hale dan Orchut (1987)  menjelaskan 
bahwa adaptasi terhadap naungan pada dasarnya 
dapat melalui dua cara yaitu meningkatkan luas 
daun sebagai upaya mengurangi penggunaan 
metabolit yang dialokasikan untuk pertumbuhan 
akar dan mengurangi jumlah cahaya yang 
ditransmisikan dan direflesikan (Hale dan 
Orchut, 1987). 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ pada 
taraf 5% pada Tabel 3,  tercatat pada peubah 
umur berbunga G10 (31 hst), berbeda nyata 
dengan G5 (24,67 hst), namun berbeda nyata 
dengan genotipe lain yang diuji. Pada parameter 
tinggi tanaman pada saat panen, G12 (82,07 cm) 
berbeda nyata  dengan G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
G9, namun nilai paling rendah yaitu pada G3 
(38,69 cm), dan berbeda nyata pula dengan 
genotipe yang lain. Pada peubah jumlah daun 
pada saat panen, G5 (71,25 daun) berbeda nyata 
dengan G15, G8 dan G11, namun nilai terendah 
yaitu pada G15 (40,5 daun), dan berbeda nyata 
dengan genotipe yang lain. Jumlah cabang pada 
saat panen, tidak ada beda nyata antar semua 
genotipe dan tidak ada pengaruh antar kedua 
faktor perlakuan, namun G5 memiliki nilai lebih 
tinggi (6,75 cabang) dengan G11 memiliki nilai 
terendah (3,83 cabang) dan berbeda nyata 
dengan genotipe yang lain. 

Pada parameter berat kering tanaman G1 
berbeda nyata dengan dan berbeda nyata dengan 
G15 genotipe tersebut memiliki nilai tertinggi 
(22,26 g)  dan terendah (6,20 g)  serta berbeda 
nyata dengan genotipe lain yang diuji pada 
penelitian tersebut. Pada peubah berat kering 
akar G1, G7 memiliki nilai berturut-turut 
tertinggi (1,60 g, 1,57 g) serta berbeda nyata 
dengan G12 yang memiliki nilai terendah (0,37 
g), serta berbeda nyata pula dengan genotipe 
yang lain. Pada peubah berat kering polong G1 
memiliki nilai tertinggi (10,77 g)   serta berbeda 
nyata dengan G11, G13 dengan nilai berturut-
turut terendah (2,37 g, 2,36 g), dan berbeda 
nyata dengan genotipe yang lain. 

Pada parameter jumlah polong G1 
memiliki jumlah polong terbanyak (10,42 
polong) dan berbeda nyata dengan G11 yang 
memiliki jumlah polong terendah (3 polong), 
serta berbeda nyata dengan genotipe lain yang 
diuji. Pada parameter jumlah polong hampa 
tidak ada beda nyata pada setiap factor 
perlakuan baik genotipe dan naungan serta tidak 
ada interaksi yang terjadi, namun jumlah polong 
hampa terbanyak terdapat pada G1 (1,92 
polong), dan jumlah polong hampa paling 
sedikit yaitu pada G11 (0,33 polong). Pada 
peubah jumah polong isi, tidak ada beda nyata 
antar galur, namun pada tingkat pemberian 
naungan berbeda secara nyata pada taraf 5%, G1 
memiliki nilai tertinggi (6,58 polong) dan G8 
memiliki nilai terendah (1,58 polong). 

Berdasarkan hasil analisis nilai indeks 
sensitivitas cekaman naungan (S) pada peubah 
tinggi tanaman pada saat panen, berat kering 
akar, berat kering tanaman, berat kering polong 
dan jumlah polong isi menunjukkan adanya 
respon terhadap kondisi cekaman naungan (S). 
Sementara perbedaan respon tanaman dapat 
dikarenakan oleh faktor lingkungan terutaman 
naungan atau dapat juga dikarenakan oleh 
pengaruh genotipe tanaman itu sendiri. Namun 
dalam hal ini, perbedaan respon antar genotipe 
yang diujikan tersebut merupakan pengaruh dari 
faktor genetik. 

Menurut Welsh (1991), jika terdapat 
perbedaan yang dapat diukur antara individu-
individu yang mempunyai faktor lingkungan 
yang sama, maka perbedaan ini berasal dari 
variasi genotipe antar individu tersebut. 
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Karakter toleran pada cekaman naungan 
dapat ditentukan dengan mengetahui indeks 
sensitivitas cekaman naungan (S). Nilai S dapat 
diperoleh dengan menghitung ratio hasil semua 
parameter pengamatan, namun pada pengamatan 
yang dilakukan ada 5 parameter yang dilihat 
tingkat toleransinya terhadap cekaman naungan 
(S). Perhitungan nilai S tersebut juga dapat 
digunakan untuk memilih genotipe atau kultivar 
serta untuk menentukan tingkat toleransi 
tanaman terhadap cekaman dengan 
membandingkan nilai S dari peubah tertentu. 

Toleran adalah mekanisme ketahanan 
tanaman dalam keadaan tercekam naungan dan 
mempengaruhi produksi, dalam hal ini 
mengurangi hasil atau produktivitas tanaman. 
Sehingga berdasarkan hal tersebut diperoleh 
beberapa genotipe toleran terbaik diantara 
genotipe yang lain seperti G2, G4, G5, G8, G13, 
dan G15 pada 5 parameter pengujian nilai indeks 
sensitivitas cekaman naungan (S) berdasarkan 
rumus Fischer dan Maurer (1978). Genotipe 
kacang tanah yang toleran cekaman naungan 
mampu beradaptasi pada kondisi defisit atau 
kekurangan cahaya. Berdasarkan teori terhadap 
pertumbuhan awal tanaman pada kondisi 
kekurangan cahaya yang sudah dipaparkan 
(Holtorf, et al,. 1995: sundqvist dan Dahlin, 
1997) menjelaskan bahwa enzim NADPH-
protoklofillide oksidoreduktase (POR). Enzim 
ini sangat tergantung pada cahaya (light-
dependent enzyme), yang bekerja mereduksi 
protoklorofillide menjadi klorofillide, namun 
enzim NADPH-protoklofillide oksidoreduktase 
ini mampu bekerja pada kondisi kekurangan 
cahaya. 

Sinar matahari memang berguna bagi 
fotosintesis pada tumbuhan, namun efek lain 
dari sinar matahari ini adalah menekan 
pertumbuhan sel tumbuhan. Hal ini 
menyebabkan tumbuhan yang diterpa cahaya 
matahari akan lebih pendek dari pada tumbuhan 
yang tumbuh di tempat gelap. Peristiwa ini 
disebut dengan etiolasi, dampak tanaman akibat 
etiolasi adalah tanaman tidak dapat melakukan 
proses fotosintesis. Padahal proses fotosintesis 
bertujuan untuk menghasilkan karbohidrat yang 
berperan penting dalam pembentukan klorofil. 

 Karbohidrat tidak terbentuk, daun pun 
tanpa klorofil sehingga daun tidak berwarna 
hijau, melainkan kuning pucat. Dapat dilihat 

pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun dan 
jumlah cabang, pada Tabel 3. Rerata tinggi 
tanaman paling tinggi yaitu pada G11 (68.73 
cm), jumlah daun paling banyak G7 (65.5 daun) 
dan jumlah cabang paling banyak pada G5 (6.75 
cabang). 

Selain itu sukulensi pada tanaman yang 
terkecam naungan lebih tinggi, ini bisa dilihat 
pada pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi, 
serta daunnya lebih lebar dibandingka dengan 
tanaman kacang yang pertumbuhannya normal, 
serta jumlah daun lebih sedikit. Succulents bisa 
didefinisikan sebagai tanaman yang dapat 
bertahan pada musim kemarau, dikarenakan 
terdapat timbunan air di dalam batang tanaman 
tersebut. Karena penyimpanan ini tanaman 
sukulen mempunyai tampilan agak “gemuk” dan 
agak unik dari tanaman lainnya. 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 
 

Berdasarkan nilai indeks sensitivitas 
cekaman naungan (S) pada parameter berat 
kering polong dan jumlah polong isi, maka 
terdapat 4 genotipe kacang tanah toleran 
terhadap cekaman naungan yaitu G4=KSB Biji 
Merah, G8=100-1, G13=100-IV dan G15= Hasil 
persilangan Lokal Bima x Singa 2. Lima (5) 
genotipe kacang tanah agak toleran terhadap 
cekaman naungan (S) berdasarkan pada 
parameter jumlah polong isi, yaitu G1=Bison, 
G3= Lokal Bima, G7=300-II, G9=250-I dan 
G14=150-IVdan 6 genotipe kacang tanah peka 
terhadap cekaman naungan (S) berdasarkan pada 
parameter jumlah polong isi, yaitu  G2= Domba, 
G5=300-IV, G6=100-II, G10=200-I, G11=150-I 
dan G12=250-IV. 
 
Saran  
 

Genotipe yang diuji pada penelitian ini 
perlu dikaji lebih lanjut pada tingkat pemberian 
naungan yang lebih rendah. Genotipe tersebut 
selanjutnya dapat dikembangkan menjadi 
individu baru toleran naungan, atau digunakan 
sebagai sumber gen (tetua) untuk persilangan 
guna mendapatkan varietas unggul baru toleran 
terhadap cekaman naungan. 
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Tabel 1. Nilai indeks sensitivitas 5 parameter yang diuji dari genotipe kacang tanah (Arachis  hypogaea. 
L) terhadap cekaman naungan 

 Genotipe  
 TT  BKA BKT BKP JPI 

S Fenotipe 
genotipe S Fenotipe 

genotipe S Fenotipe 
genotipe S Fenotipe 

genotipe S Fenotipe 
genotipe 

G1 1,4 P 0,6 A 1,6  P 2,6 P  0,9  A 
G2 0,2  T 1,2  P 2,6  P 2,5 P 1,2  P 
G3 4,3  P 2,2  P 1,9  P 2,3 P 0,9 A 
G4 0,5 T 2,4  P 2,3 P 2,1 P 0,5  T 
G5 1,9 P 0,3  T 1,5  P 2,2 P 1,2  P 
G6 0,6  A 2,7 P 2,7  P 3,1 P 1,3  P 
G7 1,3  P 1,6 P 1,8  P 1,7 P 0,8  A 
G8 1,8 P 1,8  P 1,5  P -51,4  T 0,1  T 
G9 1,2 P 2,8 P 2,8  P 2,2  P 0,8 A 
G10 0,8 A 2,3  P 2,2 P 2,9 P 1,1  P 
G11 2,4 P 2,6 P 1,3 P 2,6  P 1,1  P 
G12 1,3  P 2,3 P 2,3 P 2,5  P 1,2 P 
G13 0,8  A 1,9  P 2,1 P 1,2 P 0,2  T 
G14 1,6 P 1,7 P 3,2  P 2 P 0,9  A 
G15 1,3 P 1,1 P 0,3 T 1,4 P  0,02  T 

Keterangan :S= Nilai indeks sensitivitas; T= Toleran; A= Agak toleran; P= Peka; TT= Tinggi tanaman 
pada saat panen; BKA= Berat kering akar; BKT= Berat kering tanaman; BKP= Berat kering polong; JPI= 
Jumlah polong isi 
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Tabel 2. Hasil Analisis Ragam Parameter yang Diamati 

Sumber keragaman 
Hasil Analisis Ragam Pada Semua Peubah 

UB TT JD JC BKT BKA BKP JP JPH JPI 
Genotipe S S  S   Ns  S  S S S  Ns  Ns  
Naungan  Ns  S  Ns  Ns  Ns  Ns  Ns  S Ns S 
Interaksi  Ns  Ns Ns Ns Ns Ns  Ns  Ns  Ns  Ns  

Keterangan : S = Berbeda nyata pada taraf nyata 5%, Ns = non signifikan pada taraf nyata 5%. UB= 
Umur Berbunga, TT=Tinggi Tanaman pada saat panen, JD=Jumlah Daun pada saat panen, JC=Jumlah 
Cabang pada saat panen, BKT=Berat Kering Tanaman, BKA=Berat Kering Akar, BKP=Berat Kering 
Polong, JP=Jumlah Polong , JPH=Jumlah Polong hampa, JPI=Jumlah Polong isi 
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Tabel 3.Hasil Rerata Pengamatan seluruh Parameter Genotipe Kacang Tanah terhadap Cekaman Naungan. 

 
 

 

 

 
 

 

  

Genotipe             UB TT JD JC BKT BKA       BKP JP JPH JPI 
G1 25,67 ab 26,95 b 62,08 ab 5 22,26 a 1,60 a 10,77 a 10,42 a 1,92   6,58a 
G2 26,17 ab 47,35 b 58,75 ab 6 15,96 b 1,31 ab 9,82 ab 9,5 ab 1,25 4,42ab 
G3 25,00  ab 38,69 b 62,42 ab 6,33 17,58 ab 1,34 ab 8,36 abc 8 abc 1,58 5,17ab 
G4 27,17 ab 54,3 ab 51,73 ab 5,50 15,59 b 0,93 abc 3,63 cd 3,5 bc 0,42 5,75ab 
G5 24,67 b 45,98 b 71,25 a 6,75 18,71 ab 1,32 ab 8,84 abc 7,58 abc 1,50 3,75ab 
G6 25,67 ab 40,13 b 55,25 ab 5,75 14,48 bc 1,33 ab 9,73 ab 8,5 abc 0,67 4,50ab 
G7 25,00  ab 41,50 b 65,5 ab 5,92 18,73 ab 1,57 a 7,81abcd 7,83 abc 1,33 3,83ab 
G8 26,83 ab 51,62 ab 44,08 b 4,00 9,42 cd 0,67 bc 4,34 bcd 4,33 abc 0,58 1,58 b 
G9 28,67ab 50,08 b 46,17 ab 4,00 8,65 d 0,43 c 3,26 cd 3,75 bc 0,58 3,50ab 

G10 31,00 a 56,63 ab 52,17 ab 5,58 8,27 d 0,52 c 3,34 cd 4,92 abc 1,17 4,92ab 
G11 30,17 ab 68,73 ab 41,58 b 3,83 8,57 d 0,42 c 2,37 d 3 c 0,33 4,67ab 
G12 29,5 ab 85,07 a 48,08 ab 4,00 8,17 d 0,37 c 2,56 d 3,42 bc 0,58 5,67ab 
G13 27,17 ab 65,53 ab 45,33 ab 4,67 7,79 d 0,40 c 2,36 d 4,5 abc 1,08 4,67ab 
G14 29,17 ab 60,03 ab 44,67 ab 4,92 8,32 d 0,46 c 3,51 cd 5,67 abc 1,50 5,25ab 

G15 29,83 ab 56,73 ab 40,50 b 3,92 6,20 d 0,54 c 3,29 cd 4,50 abc 0,75 3,25ab 
BNJ 5% 4,98 24,75 21,28 2,38 4,65 0,61 4,63 4,93 1,24 3,87 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata berdasarkan uji lanjut beda 
nyata jujur (BNJ) Pada Taraf 5%. UB= Umur Berbunga, TT=Tinggi Tanaman pada saat panen, JD=Jumlah Daun pada saat panen, 
JC=Jumlah Cabang pada saat panen, BKT=Berat Kering Tanaman, BKA=Berat Kering, Akar, BKP=Berat Kering Polong, 
JP=Jumlah Polong, JPH= Jumlah Polong Hampa, JPI= Jumlah Polong Isi 
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