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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untukmembandingkan pertumbuhan dan hasil lima varietas 

kacang tanah antara penanamansecara tunggal dan bersama padi beras merah pada sistem 

aerobik, dengan melaksanakan percobaan penanaman di pot dalam rum 

ah plastik di Dasan Tebu, Kecamatan Kediri Lombok Barat, dari bulan Mei sampai dengan 

September 2017. Percobaan ditata menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor 

yang ditata secara factorial, yaitu varietas kacang tanah (Biawak, Hypoma 1, Galur G300-II, 

local Wajik dan lokal Bima) dan pola tanam (secara tunggal dan bersama padi), dan setiap 

kombinasi perlakuan diulang 3 kali. Data dianalisis menggunakan sidik ragam dan diuji lanjut 

dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ada pengaruh interaksi antara pola tanam dan varietas terhadap berat berangkasan basah, berat 

polong kering, di mana pada penanaman bersama padi tidak ada perbedaan antar 

varietas.Demikian pula respon varietas terhadap faktor pola tanam berbeda antar varietas, tetapi 

pengaruh pola tanam terhadap berat berangkasan basah dan berat polong kering hanya signifikan 

pada varietas Hypoma 1.yaitu lebih tinggi pada pola tanam tunggal dibandingkan bersama padi. 

Berdasarkan main effect,pola tanam berpengaruh terhadap jumlah cabang, berat berangkasan 

basah, berat polong kering dan berat 20 biji, yang lebih tinggi pada pola tanam tunggal 

dibandingkan dengan bersama padi. Varietas juga berpengaruh nyata tetapi hanya pada laju 

pertambahan jumlah daun (tertinggi pada varietas lokal Wajik), berat berangkasan basah 

(tertinggi pada varietas Hypoma 1) dan jumlah biji per pot (tertinggi pada varietas lokal Wajik). 

Kata Kunci: Varietas kacang tanah, pola tanam, padi sistem erobik 

ABSTRACT 

The aim of this study was to compare growth and yield of five peanut varieties between 

monocrop and growing with red rice plant in an aerobic system by conducting aexperiment in 

plastic house in Dasan Tebu, Kediri District of West Lombok, from May to September 2017. The 

experiment was designed according to Completely Randomized Design (CRD) with two 

treatment factorsarranged factorially, namely peanut varieties (Biawak, Hypoma 1, G300-II 

promising line, local Wajik and local Bima) and cropping pattern (monocrop and growing with 

rice plant), and each treatment combination was replicated 3 times. The data were analyzed 

using Analysis of Variance and further tested with Honestly Significant Difference test (Tukey’s 

HSD)at 5% level of significance. The results indicated that there was an interaction effect 

between cropping pattern and varieties on stover fresh weight and dry pod weight, where in 

planting together with rice there was no difference between varieties. Similarly, varietal 
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responses to different cropping pattern varied between varieties, but the effect of cropping 

pattern on plant fresh weight and pod dry weight was only significant on Hypoma 1 variety, 

which was higher in monocrop compared with growing with rice. Based on the main effect, 

cropping pattern influences the number of branches, stover fresh weight, dry pod weight and 

weight of 20 seeds, which were higher in monocrop compared with growing with rice. Varieties 

also showed significant effects but only on leaf growth rate (highest on Wajiklocal variety), 

stover fresh weight (highest on Hypoma 1 variety) and number of seeds per pot (highest on Wajik 

local variety). 

Keywords: Peanut varieties, cropping pattern, aerobic rice system 

 

PENDAHULUAN 

Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) merupakan salah satu komoditas pangan sumber 

protein dan minyak nabati yang bernilai ekonomi tinggi.Menurut Suwardjono (2016) kacang 

tanah memiliki kandungan protein sebesar 25% − 30%, lemak 40% − 50%, karbohidrat 12%, 

serta vitamin B1. Di Indonesia, kacang tanah telah banyak diolah menjadi berbagai produk 

seperti aneka kue, selai kacang, tepung berprotein tinggi, es krim dan berbagai makanan ringan 

(snacks) (Suprapto, 2000). 

Dilihat dari segi produktivitasnya, kacang tanah di Indonesia khususnya di daerah Nusa 

Tenggara Barat (NTB) dinilai masih rendah.Pada tahun 2016 produksi kacang tanah di NTB 

mengalami penurunan dibandingkan produksi kacang tanah tahun 2015 yaitu dari 41.889 ton biji 

kering menjadi 34.284 ton biji kering. Penurunan ini terjadi karena menurunnya luas area panen 

dan produktivitas kacang tanah.Luas area panen kacang tanah turun dari 30.772 ha menjadi 

26.458 ha pada tahun 2016 (BPS NTB, 2017). 

Teknologi budidaya yang belum optimal dan terjadinya penurunan luas lahan pertanian 

merupakan faktor yang mempengaruhi produksi tanaman pangan di Indonesia. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produksi kacang tanah adalah dengan mengoptimalkan 

penggunaan lahan, menggunakan teknologi tanam yang tepat dan memilih varietas unggul yang 

mempunyai potensi hasil tinggi (Dewi et al. 2014).Area panen kacang tanah selama ini masih 

didominasi oleh varietas lokal, sedangkan varietas unggul yang populer di kalangan petani pun 

masih didominasi oleh varietas Gajah dan Kelinci (Kasno dan Harnowo, 2014). Umumnya 

kacang tanahditanam secara monokrop (tunggal) tetapi dapat juga ditanam bersama jagung, ubi 

jalar dan padi secara tumpangsari maupun tumpang gilir (Harsono, 2015). 
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Padi merupakan makanan utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat 

Indonesia.Padi terdiri dari berbagai jenis, seperti padi beras putih, hitam dan merah.Pada 

umumnya masyarakat Indonesia mengonsumsi padi beras putih. Akan tetapi karena tingginya 

kandungan karbohidrat beras putih (79,15 − 81,68 g/100 g) menyebabkan beras putih kurang 

sehat untuk dikonsumsi terutama bagi penderita diabetes (Anonim, 2017). Sedangkan kandungan 

karbohidrat beras merah berkisar antara 16.00 − 79.00 g/100 g sehingga dapat dikatakan 

kandungan karbohidrat padi beras merah lebih rendah dibandingkan beras putih (Drake et al., 

1989). 

Peningkatan produksi tanaman pangan seperti padi gogo dan kacang tanah selama ini 

pada lahan kering ditempuh melalui perluasan lahan budidaya.Persoalan utama yang dihadapi 

petani di lahan kering (marginal) adalah tingkat kesuburan tanah relatif rendah dibandingkan 

dengan lahan tadah hujandan ancaman serius yang dihadapi budidaya tanaman pangan di lahan 

kering adalah semakin menurunnya ketersediaan air(Yunizar, 2014).Oleh karena itu dilakukan 

pengembangan teknologi hemat air seperti pergiliran penyiraman atau dilakukan irigasi pada 

selang waktu 1 − 5 hari setelah air mengering. Sistem pengelolaan air ini dikenal dengan 

namasistem aerobik(Bouman dan Tuong, 2001).  

Sistem irigasi aerobik adalah sistem irigasi yang baru diterapkan diIndonesia,  umumnya 

diterapkan pada budidaya tanaman padi dalam kondisi tanah yang tidak tergenang atau tidak 

jenuh air (Prasad, 2011). Keuntungan sistem aerobik ini yaitu dapat meningkatkan suplai oksigen 

ke akar, ketersediaan nitrogen dalam bentuk nitrat danamonium sertamenjaga ketersediaan 

mikroorganisme didalam tanah (Vosenek dan Veen, 1994). 

Berdasarkan penelitian Jumaji (2017) tinggi tanaman padi disisipi kacang tanah yang 

ditanam di bedeng pada sistem aerobik lebih tinggi dibandingkan tanpa disisipi kacang tanah.Hal 

ini dikarenakan kacang tanah mampu menyediakan unsur hara Nitrogen bagi tanaman 

utama.Unsur hara Nitrogen hasil fiksasi oleh bakteri Rhizobium masuk ke dalam tanah melalui 

pelepasan kulit akar terutama pada bintil-bintilnya, kemudian diserap oleh akar tanaman padi 

(Prasetyo et al. 2009).Sejauh ini percobaan tentang pertumbuhan dan hasil kacang tanah yang 

ditanam bersama padi beras merah pada sistem aerobik belum banyak dipublikasikan, sehingga 

dilakukan percobaan dengan judul “Pengaruh Penanaman Bersama Padi Beras Merah 

Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Berbagai Varietas Kacang Tanah pada Sistem 

Aerobik”. 
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Tujuan Peneletian 

 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pertumbuhan dan hasil lima varietas 

kacang tanah antara penanamansecara tunggal dan bersama padi beras merah pada sistem 

aerobik. 

Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber acuan petani untuk 

menanam kacang tanah yang ditanam bersama dengan padi beras merah dan dapat menjadi 

sumber pustaka bagi peneliti lainnya yang terkait dengan tanaman kacang tanah dan padi beras 

merah. 

Hipotesis 

 Diduga penanaman bersama padi beras merah pada sistem aerobik berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil ke limavarietas kacang tanah. 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2017 di lahan 

pertanian Dasan Tebu, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada ketinggian 50 m dpl. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul, sekop, garu, parang, ayakan, 

ember plastik (23 cm x 19 cm), papan, isolasi bening, sprayer,penggaris 100 cm, jaring, bambu, 

paku, kawat, kamera dan alat tulis menulis.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih kacang tanah (varietas Biawak, 

Hipoma 1, Galur G300-II, Wajik, Lokal Bima), padi beras merah varietas Ampibi G2, Kapas, 

Cruiser 350 FS (Insektisida Perlakuan Benih), Atonik 6,5 L (Zat Pengatur Tumbuh), Ponska 

(NPK) dan pupuk Urea. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor 

perlakuan sebagai berikut : 

1. Varietas kacang tanah (V) terdiri atas 5 aras yaitu : 

v1 = Biawak 
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v2 = Hipoma 1 

v3 = Galur G300-II 

v4 = Wajik 

v5 = Lokal Bima 

2. Pola tanam (P) terdiri atas 2 aras yaitu : 

p1 = Bersama Padi 

p2 = Tunggal 

Dengan demikian diperoleh 10 kombinasi, yaitu v1p1, v1p2, v2p1, v2p2, v3p1, v3p2, 

v4p1, v4p2, v5p1, v5p2 dengan masing-masing 3 ulangan dan didapatkan total 30 pot percobaan. 

PELAKSANAAN PERCOBAAN 

Persiapan Pot dan Media Tanam 

 Pot yang digunakan dalam percobaan ini berupa ember plastik (23 cm x 19 cm), 

berjumlah 30 ember.Persiapan media tanam dilakukan dengan menimbang tanah 6,6 kg/pot yang 

telah dikering anginkan dan diayak. 

Persiapan Rumah Plastik 

 Rumah plastik dibangun dengan menggunakan bambu sebagai tiang penyangga, jaring 

hitam sebagai dinding dan plastik bening digunakan sebagai atap dari rumah. 

Persiapan Benih dan Bibit 

 Persiapan benih padi dilakukan dengan merendam benih selama 36 jam dengan 

menggunakan campuran air, Cruiser 350 FS dan Atonik 6,5 L dengan dosis 1 ml/l kemudian 

ditiriskan dan dibiarkan berkecambah selama 7 hari pada media tissue basah sebelum dipindah 

tanam. Persiapan benih kacang tanah dilakukan pada umur tanaman padi 13 hari setelah tanam 

dengan merendam benih menggunakan campuran air, Cruiser 350 FS dan Atonik 5,6 L dengan 

dosis 1 ml/l selama 12 jam. 

Penanaman 

 Penanaman padi beras merah dilakukan dengan menugal tanah sedalam 2 cm dan 

ditanam 2 tanaman untuk 15 pot percobaan (pola tanam kacang tanah yang ditanam bersama 

padi) pada sistem aerobik. Benih kacang tanah ditanam di 30 pot percobaan pada saat padi 

berumur 14 hst. Dengan cara menugal tanah sedalam 2 cm dan ditanam 3 biji/pot. 
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Pengairan 

Pengairan untuk budidaya padi dan kacang tanah dilakukan dengan teknik aerobik. 

Pemupukan 

Pemupukan dalam percobaan ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu pupuk dasar dan 

pupuk susulan. Pupuk dasar padi menggunakan pupuk Ponska (NPK) dengan dosis 300 kg/ha 

atau setara dengan 1,2 g/pot. Pupuk dasar kacang tanah menggunakan pupukPonska (NPK) 

dengan 200 kg/ha atau setara dengan 0,8 g/pot. Pemupukan susulan dilakukan pada saat 

tanamanberumur 50 hst.Pupuk yang digunakan adalah pupuk Urea dengan dosis 100 kg/ha atau 

setara dengan 0,4 g/pot. Pemupukan ini dilakukan hanya pada tanaman padi. 

Panen 

Penentuan umur panen pada kacang tanah lebih sulit karena polongnya berada didalam 

tanah. Umur panen tergantung pada varietas yang ditanam dan musim tanamnya, sebagai 

patokan untuk mengetahui tanaman telah tua dan dapat dipanenadalah: 

1. Daun-daun mulai kuning dan gugur (umur 85 − 90 hari), 

2. Varietas-varietas yang telah dilepas umur masak berkisar antara 85–110 hari, 

3. Polong telah masak, ditandai: kulit polong telah mengeras dan bagian dalamberwarna coklat, 

biji telah mengisi penuh, kulit polong tipis dan berwarna mengkilat (Yulifianti et al., 2015). 

Pemanenan padi dilakukan setelah tanaman mencapai masak penuh dengan kriteria 80% 

menguning, tangkai padi merunduk, bulir padi telah keras daun dan batang berwarna kuning. 

Variabel dan Parameter yang Dikaji 

 Variabel yang dikaji dalam penelitian ini yaitu variabel pertumbuhan dan hasil tanaman 

kacang tanah. Variabel pertumbuhan meliputi laju pertambahan tinggi, laju pertambahan jumlah 

daun, jumlah cabang dan variable hasil meliputiberat berangkasan basah, berat berangkasan 

kering, jumlah polong berisi, berat polong basah, berat polong kering, berat 20 biji, berat biji per 

pot dan total biji per pot. 

Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) atau 

uji F taraf 5% untuk mengetahui interaksi diantara perlakuan dan apabila terdapat beda nyata 

maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data dan hasil yang diperoleh dalam kajian uji daya hasil lima varietas kacang tanah 

(Arachis hypogaea L.) pada pola tanam yang berbeda pada sistem aerobik yang dilakukan 

selama 4 bulan di lahan pertanian Dasan Tebu, telah dianalisis dan disajikan dalam 2 sub pokok 

bahasan sebagai berikut: (1) Pertumbuhan tanaman kacang tanah dan (2) Hasil tanaman kacang 

tanah. Rekapitulasi analisis sidik ragam pengaruh varietas, pola tanam serta interaksi antara 

kedua faktor perlakuan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah ditampilkan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.Rekapitulasi Hasil Sidik Ragam (ANOVA) Pengaruh Pola Tanam, Varietas dan Interaksi 

Kedua Faktor Perlakuan Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah 

No Variabel/Parameter 

Perlakuan 

Pola Tanam 

(P) 

Varietas 

(V) 

Interaksi 

Perlakuan 

(VxP) 

Variabel Pertumbuhan 

1 Laju Pertambahan Tinggi 

Tanaman (cm/cm/minggu) 
ns ns ns 

2 Laju Pertambahan Jumlah Daun 

(helai/helai/minggu)  
ns s ns 

3 Jumlah Cabang (cabang) s ns ns 

Variabel Hasil 

1 Berat Berangkasan Basah (g) ns s s 

2 Berat Berangkasan Kering (g) ns ns ns 

3 Jumlah Polong Berisi (polong) ns ns ns 

4 Berat Polong Basah (g) s ns ns 

5 Berat Polong Kering (g) s ns s 

6 Berat 20 Biji (g) s ns ns 

7 Berat Biji Per Pot (g) ns ns ns 

8 Total Biji Per Pot (biji) ns s ns 
Keterangan: non signifikan (ns), signifikan (s) 

Hasil analisis sidik menunjukkan pola tanam (P) pada umumnya tidak berpengaruh nyata 

terhadap parameter pengamatan kecuali pada jumlah cabang, berat polong basah, berat polong 

kering dan berat 20 biji.Faktor varietas (V) berpengaruh nyata terhadap laju pertambahan jumlah 

daun, berat berangkasan basah dan total biji per pot, namun tidak berpengaruh nyata terhadap 

variabel lainnya.Pada hasil analisis didapatkan adanya interaksi antar faktor varietas (V) dan pola 
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tanaman (P) yang berpengaruh nyata terhadap berat berangkasan basah dan berat polong kering 

tanaman kacang tanah namun tidak berbeda nyata terhadap variabel lainnya. 

Pertumbuhan Tanaman Kacang Tanah 

Pada Penelitian ini, parameter pertumbuhan yang diamati meliputi laju pertambahan 

tinggi tanaman, laju pertambahan jumlah daun dan jumlah cabang tanaman kacang tanah. 

 

Laju Pertambahan Tinggi Tanaman, Laju Pertambahan Jumlah Daun dan Jumlah 

Cabang 

 Pengaruh tunggal faktor varietas dan pola tanam pada laju pertambahan tinggi, laju 

pertambahan jumlah daun dan jumlah cabang tanaman kacang tanah ditampilkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pengaruh Varietas dan Pola Tanam Terhadap Laju Pertambahan Tinggi Tanaman, Laju 

Pertambahan Jumlah Daun dan Jumlah Cabang Kacang Tanah 

Perlakuan Laju Pertambahan 

Tinggi 

(cm/cm/minggu) 

Laju Pertambahan 

Jumlah Daun 

(helai/helai/minggu) 

Jumlah Cabang 

(cabang) 

v1 0,11 0,11 ab 5,83 

v2 0,10 0,11 ab 7,50 

v3 0,10 0,13 ab 7,83 

v4 0,11 0,15 a 5,33 

v5 0,10 0,09 b 6,67 

BNJ 5 %  - 0,05  - 

p1 0,11 0,11 5,87b 

p2 0,10 0,13 7,40a 

BNJ 5 %  -  - 1,20 

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti dengn huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ 

taraf nyata 5%. Varietas Biawak (v1), varietas Hipoma 1 (v2),  Galur G300-II (v3), varietas Wajik 

(v4), varietas Lokal Bima (v5), pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2). 

Tabel 2. menunjukkan bahwa laju pertambahan jumlah daun tanaman kacang tanah 

varietas Wajik (v4) nyata lebih tinggi dari varietas Lokal Bima (v5), namun tidak berbeda nyata 

dengan varietas Biawak (v1), varietas Hipoma 1 (v2) dan Galur G300-II (v3), namun laju 

pertambahan tinggi dan jumlah cabang tanaman kacang tanah tidak berbeda nyata antar varietas. 

Pola tanam tunggal (p2) nyata lebih tinggi dibandingkan dengan pola tanam bersama padi (p1) 

hanya pada parameter jumlah cabang tanaman kacang tanah. 
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Pertumbuhan varietas Wajik (v4)  lebih baik pada sistem aerobik.Hal ini menunjukkan 

bahwa varietas tersebut dapat beradaptasi dengan baik dibawah naungan tanaman padi pada 

pemberian pola tanam yang berbeda dibandingkan dengan varietas Biawak (v1), varietas Hipoma 

1 (v2), galur G300-II (v3) dan varietas Lokal Bima (v5). Hanway (1969) menyatakan apabila  

tanaman ternaungi, maka intensitas cahaya yang diterima akan berkurang sehingga menyebabkan 

fotosintesis tidak berlangsung secara optimal. Kondisi ini akanmempengaruhi jumlah fotosintat 

yang dihasilkan. Bila jumlah fotosintat tidak terpenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman maka akan berpengaruh terdapat hasil. Meskipun demikian varietas Wajik (v4) mampu 

beradaptasi terhadap naungan tanaman padi pada pemberian pola tanam. 

Tabel 3. Pengaruh Interaksi Varietas Kacang Tanah dan Pola Tanam Terhadap Berat 

Berangkasan Basah Tanaman Kacang Tanah 

Perlakuan v1 v2 v3 v4 v5 

p1 27,53a 26,72a 33,31a 28,39a 24,17a*) 

 A A A A A**) 

p2 23,89b 41,94a 30,92ab 37,08ab 21,38b*) 

 A A A A A**) 

BNJ 5 % 17,29     
Keterangan:  *Angka-angka pada setiapa baris yangdiikuti dengan hurup kecil yang sama tidak berbeda nyata antara 

perlakuan pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2).  

**Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti dengan hurup kapital yang sama tidak berbeda nyata 

antara perlakuan pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2). 

Tabel 3.menunjukkan adanya interaksi antara varietas (V) dan pola tanam (P) terhadap 

berat berangkasan basah. Jika dilihat perbandingan untuk varietas, pada pola tanam tunggal (p2) 

berat berangkasan basah varietas Hypoma 1 (v2) lebih tinggi dari pada varietas Lokal Bima (v5) 

dan Biawak (v1) tetapi tidak berbeda nyata dengan galur G300-II (v3) dan Wajik (v4), 

sedangkan pada pola tanam bersama padi (p1) tidak ada perbedaan berat berangkasan basah 

antar varietas. Akan tetapi, jika dilihat antar pola tanam, berat berangkasan basah antar varietas 

tidak berbeda nyata.Ini berarti perbedaan pola tanam hanya berpengaruh pada varietas.Dimana 

kehadiran padi menurunkan berat berangkasan basah pada semua varietas kacang tanah kecuali 

varietas Hypoma 1 (v2). 

Diduga kedua aras perlakuan saling mempengaruhi satu sama lain. Sastrosupadi (2000) 

menyatakan, dikatakan berinteraksi apabila dua atau lebih faktor memberikan pengaruh nyata 

antar faktor lainnya. Menurut Poerwowidodo (1992) pengaruh faktor yang lebih lemah 
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akantertutupi, apabila salah satu faktor memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan 

dengan faktor lainnya. Apabila masing-masing faktor memiliki sifat yang berbeda jauh, maka 

tidak terdapat pengaruh antar keduanya, sehingga mengahasilkan hubungan tidak nyata untuk 

pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Pengaruh tunggal faktor varietas dan pola tanam pada berat berangkasan basah dan berat 

berangkasan kering tanaman kacang tanah ditampilkan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh Varietas dan Pola Tanam Terhadap Berat Berangkasan Basah dan Berat 

Berangkasan KeringTanaman Kacang Tanah 

Perlakuan Berat Berangkasan 

Basah (g) 

Berat Berangkasan 

Kering (g) 

v1   25,71 ab 11,59 

v2 34,33 a 15,09 

v3 32,11 ab 12,01 

v4 32,73 ab 14,95 

v5 22,78 b 12,42 

BNJ 5 % 10,33  - 

p1 28,02 12,21 

p2 31,04 14,21 

BNJ 5 % - - 

Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti dengn huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ 

taraf nyata 5%. Varietas Biawak (v1), varietas Hypoma 1 (v2), Galur G300-II (v3), varietas Wajik 

(v4), varietas Lokal Bima (v5), pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2). 

 

Tabel 4. menunjukkan hasil uji BNJ, berat berangkasan basah varietas Hypoma 1 (v2) 

nyata lebih tinggi dari varietas Lokal Bima (v5), namun tidak berbeda nyata dengan varietas 

Biawak (v1), Galur G300-II (v3) dan varietas Wajik (v4), sedangkan pada berat kering tanaman 

kacang tanah tidak berbeda nyata antar aras varietas. Pada aras pola tanam bersama padi (p1) dan 

pola tanam tunggal (p2) tidak memberikan berat berangkasan basah dan berat berangkasan 

kering yang berbeda nyata. 

 Pertumbuhan tanaman merupakan suatu hasil dari metabolisme sel-sel hidup yangdapat 

diukur sebagai pertambahan bobot basah dan bobot kering, isi, panjang atautinggi.Berat 

berangkasan kering merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengetahui dan 

mempelajari pertumbuhan tanaman.Menurut Haryadi (1998) berat kering suatu tanaman 

ditentukan oleh optimalnya fotosintesis, apabila hasil fotosintesis yang ditimbun menurun, maka 
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berat kering juga menurun karena berat kering dipengaruhi oleh timbunan karbohidrat didalam 

tubuh tanaman. 

 

Tabel 5.Pengaruh Interaksi Varietas Kacang Tanah dan Pola Tanam Terhadap Berat Polong 

Kering Tanaman Kacang Tanah 

Perlakuan v1 v2 v3 v4 v5 

p1 23,89a 17,49a 14,59a 21,04a 18,87a*) 

 B B B B B**) 

p2 22,33b 42,43a 29,05ab 19,58b 24,33b*) 

 B A B B B**) 

BNJ 5 % 17,15     
Keterangan:  *Angka-angka pada setiapa baris yangdiikuti dengan hurup kecil yang sama tidak berbeda nyata antara 

perlakuan pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2).  

**Angka-angka pada setiap kolom yang diikuti dengan hurup kapital yang sama tidak berbeda nyata 

antara perlakuan pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2).  

Tabel 5.menunjukkan adanya interaksi antara varietas (V) dan pola tanam (P) terhadap 

berat polong kering. Jika dilihat perbandingan untuk varietas, pada pola tanam tunggal (p2) rata-

rata berat polong kering varietas Hypoma 1 (v2) lebih tinggi dari pada galur G300-II (v3) namun 

tidak berbeda nyata dengan varietas Biawak (v1), varietas Wajik (v4) dan varietas Lokal Bima 

(v5), sedangkan pada pola tanam bersama padi (p1) tidak ada perbedaan berat polong kering 

antar varietas. Akan tetapi, jika dilihat antar pola tanam, berat polong kering varietas Hypoma 1 

(v2) berbeda nyata dengan varietas lainnya, yaitu lebih tinggi pada pola tanam tunggal (p2) dari 

pada pola tanam bersama padi (p1).Ini berarti perbedaan pola tanam hanya berpengaruh pada 

varietas.Dimana kehadiran padi menurunkan berat polong kering pada semua varietas kacang 

tanah kecuali varietas Hypoma 1 (v2). 

Diduga kedua aras perlakuan saling mempengaruhi satu sama lain. Sastrosupadi (2000) 

menyatakan, dikatakan berinteraksi apabila dua atau lebih faktor memberikan pengaruh nyata 

antar faktor lainnya. Menurut Poerwowidodo (1992) pengaruh faktor yang lebih lemah akan 

tertutupi, apabila salah satu faktor memberikan pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan 

faktor lainnya. Apabila masing-masing faktor memiliki sifat yang berbeda jauh, maka tidak 

terdapat pengaruh antar keduanya, sehingga menghasilkan hubungan yang tidak berbeda nyata 

pada pertumbuhan dan hasil tanaman.  

Pengaruh tunggal faktor varietas dan pola tanam pada jumlah polong berisi, berat polong 

basah dan berat polong kering tanaman kacang tanah ditampilkan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Pengaruh Varietas dan Pola Tanam Terhadap Jumlah Polong Berisi, Berat Polong Basah 

dan Berat Polong Kering Kacang Tanah 

Perlakuan Jumlah Polong 

Berisi (polong) 

Berat Polong 

Basah (g) 

Berat Polong 

Kering (g) 

v1 25,33 40,53 23,11 

v2 26,50 39,56 29,96 

v3 22,67 41,97 21,82 

v4 29,83 40,16 20,31 

v5 22,17 41,09 21,60 

BNJ 5 % - - - 

p1 26,73 36,41 b 19,18 b 

p2 23,87 44,92 a 27,54 a 

BNJ 5 % - 8,30 4,52 
Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti dengn huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ 

taraf nyata 5%. Varietas Biawak (v1), varietas Hypoma 1 (v2), Galur G300-II (v3), varietas Wajik 

(v4), varietas Lokal Bima (v5), pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2). 

 

Tabel 6.menunjukkan bahwa jumlah polong berisi, berat polong basah dan berat polong 

kering pada aras varietas dan jumlah polong berisi pada aras pola tanam bersama padi (p1) dan 

pola tanam tunggal (p2) tidak berbeda nyata. Akan tetapi hasil uji lanjut, berat polong basah dan 

berat polong kering pada aras pola tanam tunggal (p2) nyata lebih tinggi dari pola tanam bersama 

padi (p1). 

Berdasarkan hasil analisis diduga pada pola tanam tunggal (p2) tanaman kacang tanah 

dapat mengoptimalkan cahaya matahari dalam proses fotosintesis sehingga menghasilkan 

fotosintat tinggi yang membantu dalam pembentukan organ-organ vegetatif dan ditranslokasikan 

ke bagain generatif (biji). Ashley (1996) menyatakan tanaman kacang-kacangan membutuhkan 

intensitas cahaya yang cukup. Rendahnya intensitas cahaya pada masa pengisian polong akan 

menurunkan jumlah dan berat polong serta akan menambah jumlah polong hampa. 

Pengaruh tunggal faktor varietas dan pola tanam pada berat 20 biji dan total biji per pot 

tanaman kacang tanah ditampilkan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Pengaruh Varietas dan Pola TanamTerhadap Berat 20 Biji, Berat Biji Per Pot dan Total 

Biji Per Pot Kacang Tanah 

Perlakuan Berat 20 Biji 

(g) 

Berat Biji Per Pot 

(g) 

Total Biji Per Pot 

(biji) 

v1 8,53 21,19 51,33ab 

v2 7,51 17,07            44,50b 

v3 7,13 15,26            42,83b 

v4 7,04 21,71            61,50a 

v5 7,77 18,79 48.67ab 

BNJ 5 % - - 16,93 

p1 7,12b 18,09 50,47 

p2 8,08a 19,52 49,07 

BNJ 5 %   0,86 - - 
Keterangan: Angka-angka pada kolom yang sama diikuti dengn huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNJ 

taraf nyata 5%. Varietas Biawak (v1), varietas Hypoma 1 (v2), Galur G300-II (v3), varietas Wajik 

(v4), varietas Lokal Bima (v5), pola tanam bersama padi (p1), pola tanam tunggal (p2). 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil uji BNJ berat 20 biji dan berat biji per pot tidak 

berbeda nyata antar aras varietas, sedangkantotal biji per pot pada varietas Wajik (v4) nyata lebih 

tinggi dibandingkan dengan Galur G300-II (v3) dan varietas Hypoma 1 (v2), namun tidak 

berbeda nyata dengan varietas Biawak (v1) dan varietas loka Bima (v5). Akan tetapiaras pola 

tanam berat 20 biji pada pola tanam tunggal (p2) nyata lebih tinggi dibandingkan dengan pola 

tanam bersama padi (p1), sedangkan pada berat biji per pot dantotal biji per pot tidak berbeda 

nyata. 

Donald (1963) menyatakan bahwa penurunan jumlah polong pada kepadatan tanaman 

yang tinggi disebabkan adanya persaingan individu untuk mendapatkan cahaya.Cahaya matahari 

sangat mempengaruhi hasil tanaman kacang tanah.Semakin rapat jarak tanam mengakibatkan 

penurunan jumlah polong per rumpun, hal ini disebabkan penurunan intensitas cahaya yang 

diterima oleh tanaman akibat dari daun yang saling menaungi menyebabkan hasil fotosintesis 

rendah sehingga menurunankan hasil polong. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh interaksi antara pola tanam dan varietas terhadap berat berangkasan basah, 

berat polong kering, di mana pada penanaman bersama padi tidak ada perbedaan antar 
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varietas.Demikian pula respon varietas terhadap faktor pola tanam berbeda antar varietas, 

tetapi pengaruh pola tanam terhadap berat berangkasan basah dan berat polong kering 

hanya signifikan pada varietas Hypoma 1.yaitu lebih tinggi pada pola tanam tunggal 

dibandingkan bersama padi.  

2. Dari segi pengaruh faktor tunggal pola tanam berpengaruh terhadap jumlah cabang, berat 

berangkasan basah, berat polong kering dan berat 20 biji, yang lebih tinggi pada pola 

tanam tunggal dibandingkan dengan bersama padi. Varietas juga berpengaruh nyata 

tetapi hanya pada laju pertambahan jumlah daun (tertinggi pada varietas lokal Wajik), 

berat berangkasan basah (tertinggi pada varietas Hypoma 1) dan jumlah biji per pot 

(tertinggi pada varietas lokal Wajik). 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan perlu dilakukan pengujian pada sekala 

lapangan untuk mencari varietas kacang tanah paling toleran terhadap naungan akibat ditanam 

bersama tanaman padi dalam sistem tumpangsari pada sistem aerobik 
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