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ABSTRAK 

Tanaman kacang tanah selain ditanam di lahan sawah atau tegalan juga 

dapat dikembangkan sebagai tanaman sela di bawah tegakan tanaman tahunan 

ataupun ditumpangsarikan disela-sela tanaman perkebunan dan tanaman semusim 

lainnya.Belum banyak diketahui genotipe kacang tanah yang toleran terhadap 

cekaman naungan.Oleh karena itu percobaan ini bertujuan untuk mengevaluasi 

toleransi genotipe kacang tanah generasi F1 hasil persilangan galur G200-I dan 

G300-II dengan kultivar Bison terhadap naungan.Adapun jenis penelitian yakni 

eksperimental di lapangan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Adapun jumlah genotipe yang diuji sebanyak 20 yaitu  genotipe G1,; G2; 

G3,; G4; G5; G6; G7; G8; G9; G10; G11;G12; G13; G14; G15; G16; G17; G18; 

G19; G20, serta Bison sebagai kontrol. Penelitian ini dilaksanakan di kebun 

Pejeruk, Jalan Lestari Gang      Manalagi4 no 11 dari bulan September 2017 – 

April 2018. Data hasil pengamatan dianalisis dengan Analisis Keragaman 

(Analisis of Variance) pada taraf nyata 5%.Jika terdapat perbedaan yang nyata 

dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 

nyata 5%.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukan  bahwa genotipe F1 hasil 

persilangan G200-I dengan Bison dan G300-II dengan Bison yang toleran 

naungan hanya 5 % dari 20 genotipe yang diuji yaitu G5, yang agak toleran 



terhadap naungan sejumlah 35% yaitu G2; G3; G12; G14; G15; G17; G19 

sensitive terhadap naungan yaitu sejumlah  60% yaitu G1; G4; G6; G7; G8; G9; 

G10; G11; G13; G16; G18; dan G20. 

Kata kunci : naungan, genotipe, hibridisasi 

 

ABSTRACT 

 Peanut plant ussually planted in paddy fields or dry land, nevertheless 

peanut  can also be developed as intercrops under annual stands or intercropped 

between crop plantations and other seasonal crops. Not yet widely known peanut 

genotypes that are tolerant to shade stresses. Therefore this experiment aims to 

evaluate the genotype tolerance of F1 generation peanuts as a result of crossing 

the lines of G200-I and G300-II with Bison cultivars to shade. As for the type of 

research that is experimental in the field using Completely Randomized Design 

(CRD). The number of genotypes tested was 20, namely G1 genotype; G2; G3 ,; 

G4; G5; G6; G7; G8; G9; G10; G11; G12; G13; G14; G15; G16; G17; G18; 

G19; G20, and Bison as control. This research was carried out in Pejeruk garden, 

Jalan Lestari Gang Manalagi 4 no 11 from September 2017 - April 2018. 

Observation data were analyzed by Diversity Analysis (Analysis of Variance) at 

5% significance level. If there were significant differences, further testing was 

done using Honestly Significant Difference Test (BNJ) at a significant level of 5%. 

The F1 genotype resulting from G200-I crossing with Bison and G300-II with 

shade tolerant Bison was only 5% of the 20 genotypes tested, namely G5, which 

was somewhat tolerant of shade. 35% is G2; G3; G12; G14; G15; G17; G19 is 

sensitive to shade, namely 60%, namely G1; G4; G6; G7; G8; G9; G10; G11; 

G13; G16; G18; and G20. 

Keywords: shadet, genotype hybridization  

 

 

 



PENDAHULUAN 

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

tanaman pangan yang sebagian besar ditanam di lahan kering. Usaha tani kacang 

tanah umumnya   menggunakan input teknologi seperti pupuk dan pestisida yang 

relatif rendah dan teknik budidayanya lebih sederhana dibandingkan usahatani. 

Kacang tanah juga merupakan salah satu komoditi palawija yang bernilai ekonomi 

tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan sebagai bahan baku 

industri untuk pembuatan keju, mentega, sabun dan minyak (Suprapto, 2008). 

Posisi kacang tanah sebagai sumber pangan, produk ini merupakan sumber lemak 

sebesar 42-55% dan protein nabati sebesar 20-30% dan diolah dalam berbagai 

bentuk seperti sayuran, saus, digoreng dan olahan kuliner yang lain seperti jajan, 

tempe, dan lain-lain. Daun kacang tanah dapat digunakan sebagai pakan ternak 

dan pupuk hijau (Adisarwanto, 2008). 

Kebutuhan kacang tanah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan kesadaran akan kesehatan. Berdasarkan data nasional 

bahwapoduksi nasional kacang tanah di Indonesia tahun 2013 mencapai 702.000 

ton dan turun menjadi 638.000 ton pada tahun 2014 (BKP Kementerian Pertanian, 

2015).Produksi kacang tanah di NTB yaitu dari 38.890 ton biji kering pada tahun 

2012 dan menjadi 41.889 ton biji kering pada tahun 2013 (BPS NTB, 

2013).Adapun produktivitas kacang tanah secara nasional masih tergolong 

rendahyakni hanya 1,45 ton/ha  jika dibandingkan dengan potensi hasil varietas 

unggul dari Balitkabi Malang yang mencapai 4,3 ton/ha (Deptan, 2013).Kondisi 

demikian menyebabkan Indonesia harus impor untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri dan data Departemen Pertanian bahwa jumlah impor kacang tanah 

mencapai 125.636 ton (Deptan, 2016).Melihat data tersebut, maka perlu dilakukan 

upaya peningkatan produksi kacang tanah untuk mengurangi ketergantungan akan 

impor(Deptan, 2016). 

Peningkatan produksi kacang tanah dapat dilakukan melalui ekstensifikasi 

dan intensifikasi.Ekstensifikasi kacang tanah dapat dikembangkan dibawah 

tegakan tanaman perkebunan atau ditumpang sarikan dengan tanaman semusim 



lainnya seperti dengan jagung, sorgum atau dengan singkong. Penanaman 

dibawah tegakan pohon atau tanaman tahunan lainnya menyebabkan tanaman 

kacang tanah mendapat naungan dan  kekurangan intensitas cahaya matahari. 

Cahaya matahari yang rendah menjadi pembatas terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan kacang tanah (Hemon, et al., 2018). 

Menurut hasil penelitian Suparman dan Abdurrahman (2003), kacang tanah  

merupakan tanaman yang responsif  terhadap naungan. Respon tanaman sebagai 

akibat naungan akan terlihat pada penampilan tanaman. Tanaman berusaha 

menanggapi kebutuhan hidupnya berupa respon morfologis, fisiologis atau 

anatomis. Walaupun genotipenya sama, namun dalam lingkungan yang berbeda 

maka penampilan dapat berbeda pula. Respon tanaman akanmeningkat dengan 

meningkatnya suhu dan intensitas cahaya(Sack, 2004). Selain itu naungan dapat 

juga mempengaruhi pertumbuhan awal tanaman. Tanaman yang mengalami 

naungan diawal pertumbuhan memiliki karakteristik seperti hipokotil panjang, 

kotiledon yang tertutup, kandungan klorofil rendah, dan tingkat ekspresi gen 

fotosintesis yang rendah (Baharsyah, 1985). 

Upaya untuk mengatasi cekaman naungan adalah dengan menggunakan 

genotipe yang toleran naungan melalui hibridasasi antara tetua toleran naungan. 

Penelitian sebelumnya telah diperoleh beberapa genotipe mutan yang toleran 

kekeringan yaitu G300-II dan G200-I (Hemon et al., 2012-2016). Genotipe ini  

ingin diperbaiki sifat toleran terhadap naungan. Persilangan G300-II dengan 

kultivar Bison (toleran naungan) dan G200-I dengan kultivar Bison (toleran 

naungan) telah dilakukan. Penelitian ini telah menghasilkan turunan genotipe F1, 

dan turunan-turunan genotipe F1 ini  telah dievaluasi uji lebih lanjut. Oleh karena 

itu, penelitian ini telah  dilakukan untuk mengevaluasi toleransi genotipe generasi 

F1 kacang tanah hasil persilangan galur G300-II dan G200-I dengan k Bison 

terhadap naungan. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

 

Adapun jenis merupakan eksperimental yang dilakukan dilapangan yaitu 

kebun di lingkungan Pejeruk Ampenan. 

 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

dengan menggunakan 20 perlakuan percobaan genotipe F1 hasil persilangan galur 

G200-I >< kultivar Bison dan persilangan antara G300-II >< kultivar Bison, 

genotipe tersebut adalah G1; G2; G3; G4; G5; G6; G7; G8; G9; G10,  hasil 

persilangan (G200-I >< Bison) dan G12; G13; G14; G15; G16; G17; G18; G19, 

G20, hasil persilangan (G300-II >< Bison)  serta tetua Bison sebagai kontrol. Dari 

20 genotipe kacang tanah F1 hasil persilangan tersebut ditanam pada kondisi 

cekaman naungan dan ditanam pada kondisi optimum . Masing-masing perlakuan 

diulang  3 kali sehingga menghasilkan 60 unit percobaan. 

Tempat dan Waktu Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Pejeruk, Jalan Lestari Gang Manalagi 

4 no 11 dari bulan September 2017 – April 2018. 

Alat  dan Bahan Percobaan 

Alat yang digunakan dalam percobaan ini meliputi pinset, kuas, cawan petri, 

kertas warna, benang warna putih, pink, dan hitam, alat tulis, penerang/senter, 

timbangan dan plastik. 

Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah benih genotip kacang 

tanah kultivar Bison,Galur 200-I, Galur 300-II, tetua dari hasil persilangan G200-I 

>< Bison, dan  persilangan G300-I >< Bison, beserta Furadan 3GR dan polybag. 

Pelaksanaan Percobaan 

Pelaksanaan percobaan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

Produksi Benih F1: 

Penyiapan Benih 

Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih dari genotipe 

kacang tanah kultivar Bison (toleran cekaman naungan), G200-I dan G300-II 



(tahan kekeringan)yang merupakan benih hasil koleksi dosen pemuliaan tanaman 

Fakultas Pertanian Univrsitas Mataramyaitu Pof.Dr.Ir.A.Farid Hemon,M.Sc.  

Persiapan tempat penelitian 

Penelitian dilaksanakan dikebun Kelurahan Pejeruk, Jalan Lestari Gang 

Manalagi 4 no 11. Tempat yang akan digunakan dibersikan dari tanamanyang 

tumbuh disekitar tempat tersebut kemudian dibuatkan tiang naungan 

menggunakan bambu dengan panjang kurang lebih 3 m, lebar 1 m dan tinggi tiang 

160 cm, seteah itu polybag tadi diisi dengan tanah kurang lebih 9-10 kg per 

polybag. 

Persiapan Tanah 

Tanah  yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah yang diambil 

langsung diperkebunan  tersebut. Sebelum tanah digunakan ada  beberapa 

tindakan yang harus dilakukan yaitu tanah yang diambil terlebih dahulu 

dibersihkan dari sisa kotoran  seperti sisa tanaman atau gulma dan kemudian tanah 

diayak sebelum dimasukan kedalam polybag. Polybag yang digunakan 

berdiameter kurang lebih 22 cm dan diisi dengan tanah yang telah disaring/diayak 

tadi dan  kemudian  mata saring yang digunakan untuk mengayak tanah tersebut 

harus berdiameter ½ cm supaya sisa biji tanaman atau gulma tidak ikut bersama 

tanah tersebut. 

Penanaman  

Penanaman kacang tanah sebelum ditanam terlebih dahulu disiram dengan 

air secukupnya kemudian dibuatkan lubang tanam dengan  kedalaman 2-3 cm, 

kemudian sebelum ditanam terlebih dahulu di taburi dengan  Furadan 3 GR untuk 

menghindari serangan serangga maupun nematoda tanah kemudian per lubang 

diisi dengan 3 bijikacang tanah lalu ditutup kembali dengan tanah. Kemudian 

disiram kembali guna memberikan kesempatan proses imbibisi benih kacang 

tanah lalu diberikan label sesuai dengan identitas tetua. Sehingga keseluruhan 

diperoleh 30 polybag antara lain varietas Bison dijadikan tetua jantan dan masing-

masing galur 300-II dengan 200-I di jadikan tetua betina.  



Penyilangan kacang tanah 

Penyilangan kacang tanah dilakukan dengan kastrasi dan polinasi: 

Kastrasi yaitu pembuangan kelopak-kelopak kacang tanah untuk 

membuang serbuk sari yang akan dipolinasi. Kastrasi dilakukan pada sore hari 

mulai dari jam 16.00-18-00 Wib. Melakukan kastrasi haruslah hati-hati karna 

bunga yang di kastrasi sangatlah kecil sehingga membutuhkan ketelitian yang 

sangat ekstra hati-hati sebab kalau bunga yang sudah dikastrasi seandainya 

stigmanya terputus akan sangat sia-sia dan tidak bisa dilakukan polinasi. Setelah 

tetua G200-I dan G300-II selesai di kastrasi dilakukan pelabelan dengan 

menggunakan benang warna warni sehingga pada saat polinasi.Kacang tanah yang 

diutamakan untuk dikastrasi adalah tetua betina yaitu G300-II dan G200-I. 

Polinasi yaitu penyerbukan benang sari kebunga betina, serbuk sari diambil 

padabunga jantan yaitu kacang tanah varietas Bison yang dijadikan sebagai tetua 

jantan. Polinasi dilakukan dengan cara menempelkan serbuk sari tetua Bison ke 

bunga betina G300-II dan G200-1 yang sudah dikastarsi. Waktu untuk melakukan 

polinasi pada pagi hari jam 05.00-07.00 Wib.Untuk melakukan polinasi juga perlu 

ketelitian agar bunga yang ditempelkan ke stigma bisa berhasil dan usahakan 

menempelkan serbuk sari ke stigma itu tepat pada stigma betinanya sebab kalau 

miring bisa saja tidak terjadi pembuahan. 

 Kastrasi dan polinasi dilakukan pada saat awal munculnya bunga pertama 

pada tanggal 4 September 2017 sampai dengan habisnya masa produktif bunga 

dan berakhirnya kastrasi dan polinasi tanggal 12 November 2017. 

Pemupukan  

Pemupukandiberikan hanya sekali pada saat sebelum penanaman kacang 

tanah, pupuk yang digunakan adalah pupuk Ponska dengan 0.60 gram / lubang 

tanam 

Pengairan  

Pengairan dilakukanpada pagi dan sore hari agar keadaan tanah tetap 

lembab, pemberian air dihentikan seminggu sebelum pemanenan. 

 



Penyulaman  

Penyulaman dilakukan pada saat usia tanaman 7-10 hst, yang dilakukan 

terhadap tanaman yang mati,sakit,atau yang tidak tumbuh. 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalianhama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan Furadan 

3GR.  

Penyiangan dan Pembumbunan 

Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur 1-6 mst, penyiangan 

dilakukan dengan cara mencabut gulma yan tumbuh disekitar tanaman dengan 

tujuan untuk mengurangi kompetisi unsur hara selama fase pertumbuhan vegetatif 

tanaman, dan pembumbunan dilakukan dengan tujuan agar proses pertukaran 

oksigen didalamtanah berjalanlancar serta untuk memperlancar proses 

perkembangan polong kacang tanah. 

Pemanenan  

Pemanenan kacang tanah dilakukan ketika daun-daun tanaman tersebut 

menguning dan rontok, umur pemanenan berkisar 90-100 hst. 

Evaluasi tanaman kacang tanah turunan F1: 

Persiapan benih 

Benih yang digunakan adalah benih hasil turunan F1 persilangan G200-I x 

Bison dan persilangan  G300-II x Bison serta tetua Bison sebagai kontrol. 

Genotipe F1 hasil persilangan tersebut G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 

(G200-I x Bison) dan G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20 

(G300-II x Bison). 

Persiapan lahan  

Lahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lahan perkebunan dosen 

Fakultas Pertanian yang bertempat di Pejeruk bangket jalan lestari no 4, Tempat 

yang akan digunakan dibersikan dari tanamanyang tumbuh disekitar tempat 

tersebut kemudian dibuatkan tiang naungan menggunakan bambu dengan panjang 



kurang lebih 3 m, lebar 1 m dan tinggi tiang 160 cm, setelah selesaidibuatkan 

tiang lalu digunakan paranet hitam untuk dijadikan tempat naungan.  

Penanaman  

Penanamankacang tanah sebelum ditanam terlebih dahulu disiram dengan 

air secukupnya kemudian dibuatkan lubang tanam dengan  kedalaman 2-3 cm, 

kemudian sebelum ditanam terlebih dahulu di taburi dengan  Furadan 3 GR untuk 

menghindari serangan serangga maupun nematoda tanah kemudian per lubang 

diisi dengan 3 bijikacang tanah lalu ditutup kembali dengan tanah. Kemudian 

disiram kembali guna memberikan kesempatan proses imbibisi benih kacang 

tanah lalu diberikan label sesuai dengan identitas tetua. Penanaman kacang tanah 

hasil turunan F1 tersebut ada yang ditanam pada tempat naungan dan sebagian ada 

yang ditanam di tempat optimum. 

Pemupukan  

Pemupukandiberikan hanya sekali pada saat awal tanam dan pupuk yang 

digunakan adalah pupuk Ponska(75 kg/ha), kebutuhan perlubang tanaman 0,60 

gram/tanaman. 

Pengairan  

Pengairan dilakukanpada pagi dan sore hari agar keadaan tanah tetap 

lembab, pemberian air dihentikan 3-7 hari sebelum pemanenan. 

Penyulaman  

Penyulaman dilakukan pada saat usia tanaman 7-10 hst, yang dilakukan 

terhadap tanaman yang mati,sakit,atau yang tidak tumbuh. 

Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalianhama dan penyakit dilakukan dengan Furadan 3 GR pada saat 

tanam  

Penyiangan dan Pembumbunan 

Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur 1-6 mst, penyiangan 

dilakukan dengan cara mencabut gulma yan tumbuh disekitar tanaman dengan 

tujuan untuk mengurangi kompetisi unsur hara selama fase pertumbuhan vegetatif 



tanaman, dan pembumbunan dilakukan dengan tujuan agar proses pertukaran 

oksigen didalamtanah berjalanlancar serta untuk memperlancar proses 

perkembangan polong kacang tanah. 

Pemanenan  

Umur panen kacang tanah yang diteliti adalah berkisar 90-100 hst, ini 

dilakukan lebih awal karena ketakutan adanya serangan hama tikus yang 

menyerang tanaman yang memakan polong tanaman. 

Pengamatan turunan F1 

Pengamatan dilakukan pada semua genotipe kacang tanah yang diuji yaitu : 

jumlah daun, tinggi tanaman, jumlah cabang, umur berbunga, umur panen, jumlah 

polong, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, berat kering tanaman, berat 

kering akar dan berat kering polong. 

Tinggi tanaman (cm). Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur batang 

utama dari permukaan tanah sampai dengan buku terakhir dan pengamatan 

dilakukan pada umur 30 hst, 60 hst, dan saat panen. 

Jumlah daun (helai). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah daun 

yang telah berkembang sempurna mulai dari daun pertama (daun yang berada 

paling bawah) sampai daun terakhir.dan pengamatan dilakukan pada umur 30 hst, 

60 hst, dan saat panen. 

Jumlah cabang (hst). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah cabang 

yang tumbuh pada pangkal batang utama  pada saat panen dan pengamatan 

dilakukan pada umur 30 hst, 60 hst, dan saat panen. 

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 bedengan 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. Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah polong 

setelah dilakukan pemanenan.  

Jumlah polong isi (g). Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

polong isi pertanaman setelah dilakukan pemanenan. 

Jumlah polong hampa (g). Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung 

jumlah polong yang hampa bersamaan dengan pengamatan jumlah polong isi. 

Berat kering akar (g). Pengamatan dilakukan dengan cara menimbang akar yang 

sudah kering sampai mencapai berat konstan. 

Berat kering tanaman (g). Pengamatan dilakukan dengan cara menimbang 

tanaman yang sudah kering sampai mencapai berat konstan. 

Berat kering polong (g). Pengamatan dilakukan dengan cara menimbang polong 

kacang tanah yang sudah dikeringkan dibawah sinar matahari. 

Identifikasi Toleransi Tanaman terhadap Cekaman Naungan dihitung 

Berdasarkan Indeks Sensitivitas Cekaman (S) pada semua peubah yang 

diamati. 

Perhitungan nilai S berdasarkan rumus Fischer dan Maurer (1978), 

yaitu : 

S=((1-Y/Yp))/((1-X/Xp)) 

Keterangan:  

Y = Nilai rataan peubah tertentu (misal : jumlah cabang, 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 
Hasil 

Hasilpengamatan dan analisis keragaman untuk semua peubah genotipe F1 

hasil persilangan G200-I><Bison Dan G300-II><Bison yang diamati dapat dilihat 

pada lampiran 1-16.Jumlah genotipe F1 hasil persilangan telah diperoleh 20 

genotipe dan genotipe telah diuji toleransinya pada cekaman naungan.Uji toleransi 

sensitivitas terhadap naungan menggunakan parameter berat kering polong, berat 

kering tanaman, jumlah polong isi.Hasil toleransi disajikan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nilai indeks sensitivitas beberapa genotipe F1 yang diuji pada cekaman 

naungan serta tanpa cekaman naungan 
Nilai sensitivitas (S) 

GENOTIPE BKP BKT JPI RATA-
RATA 

FENOTIPE 
GENOTIPE 

BISON = (Kontrol) 0,36  1,35 1,04 0,91  AT 
G1=(G-200-I x Bison) 1 095  1,43 1,07 1,15  P 
G2=( G-200-I x Bison) 2 0.41  0,40 1,12 0,64  AT 
G3=( G-200-I x Bison) 3 1,14  0,39 1,05 0,86  AT 
G4=( G-200-I x Bison) 4 1,01  0,91 1,12 1,01  P 
G5=( G-200-I x Bison) 5 0,12  0,38 0,42 0,30  T 
G6=( G-200-I x Bison) 6 2,85 1,42 1,18 1,81  P 
G7=( G-200-I x Bison) 7 1,70 0,59 0,84 1,04  P 
G8=( G-200-I x Bison) 8 1,08 0,85 1,15 1,02  P 
G9=( G-200-I x Bison) 9 1,44 3,41 1,14 1,99  P 
G10=( G-200-I x Bison) 10 0,73 1,77 0,78 1,08  P 
G11=(G-300-II x Biaon) 11 1,09 1,10 0,95 1,04  P 
G12=( G-300-II x Biaon) 12 0,54 0,89 0,97 0,8  AT 
G13=( G-300-II x Biaon) 13 1,26 1,44 0,98 1,22  P 
G14=( G-300-II x Biaon) 14 0,48 0,51 0,73 0,57  AT 
G15=( G-300-II x Biaon) 15 0,68 0,54 0,97 0,73  AT 
G16=( G-300-II x Biaon) 16 1,18 1,07 1,05 1,1  P 
G17=( G-300-II x Biaon) 17 0,91 0,80 0,77 0,82  AT 
G18=( G-300-II x Biaon) 18 1,71 1,81 1,04 1,52  P 
G19=( G-300-II x Biaon) 19 1,13 0,78 0,83 0,91  AT 
G20=( G-300-II x Biaon) 20 1,33 1,16 1,05 1.34  P 

Keterangan : S= Nilai indeks sensitivitas; T=Toleran (< 0,5); AT=Agak toleran (> 0,5 S < 

1 ); P=Peka (S > 1); BKP=Berat kering polong; BKT= Berat kering tanaman; JPI= 

Jumlah polong 



Tabel 4.2 Hasil analisis ragamparameter pengamatan beberapa genotipe F1 

yang di tanam pada naungan 

Parameter  Signification  
Tinggi tanaman 30 HST NS 
Tinggi tanaman 60 HST NS 
Tinggi tanaman 90 HST NS 
Jumlah cabang 30 HST NS 
Jumlah cabang 60 HST NS 
Jumlah cabang 90 HST NS 
Jumlah daun 30 HST NS 
Jumlah daun 60 HST NS 
Jumlah daun 90 HST NS 
Berat kering tanaman NS 
Jumlah polong isi NS 
Jumlah polong hampa NS 
Berat kering polong NS  
Berat kering akar NS 
Umur berbunga NS 
Jumlah polong  NS 

Keterangan : TT=Tinggi tanaman, JD=Jumlah daun, JC=Jumlah cabang, 

BKT=Berat kering tanaman, BKA=Berat kering akar, BKP=Berat kering 

polong, JP=Jumlah polong, JPH=Jumlah polong hampa, JPI=Jumlah 

polong isi,UB= Umur berbunga, 



Tabel 4.3 Rata-rata berat kering tanaman, berat kering polong, jumlah polong isi 

genotipe F1   

GENOTIPE BKT BKP JPI 
BISON =  (Kontrol) 
G1=(G-200-I x Bison) 1 
G2=( G-200-I x Bison) 2 
G3=( G-200-I x Bison) 3 
G4=( G-200-I x Bison) 4 
G5=( G-200-I x Bison) 5 
G6=( G-200-I x Bison) 6 
G7=( G-200-I x Bison) 7 
G8=( G-200-I x Bison) 8 
G9=( G-200-I x Bison) 9 
G10=( G-200-I x Bison) 10 
G11=(G-300-II x Bison) 11 
G12=( G-300-II x Bison) 12 
G13=( G-300-II x Bison) 13 
G14=( G-300-II x Bison) 14 
G15=( G-300-II x Bison) 15 
G16=( G-300-II x Bison) 16 
G17=( G-300-II x Bison) 17 
G18=( G-300-II x Bison) 18 
G19=( G-300-II x Bison) 19 
G20=( G-300-II x Bison) 20 

10,42 
10,44 
13,56 
15,41 
13,93 
15,95 
14,73 
18,87 
13,84 
6,76 
8,99 

11,41 
14,86 
18,84 
17,6 

11,97 
12,39 
12,57 
6,39 

10,48 
9,31 

8,49 
4,95 
2,79 
3,57 
5,28 
7,2 
2,31 
4,31 
3,12 
2,67 
4,44 
4,07 
4,24 
4,36 
6,29 
4,93 
3,68 
3,66 
3,05 
3,55 
4,59 

8 
5 
3 

3,25 
3,25 
7,5 
3 
7 

3,25 
2,75 
7,5 
4 
6 

5,5 
7 

3,25 
4,5 
5 

4,5 
6 

4,75 
Keterangan :BKT=Berat Kering tanaman, BKP=Berat kering polong, JPI=Jumlah 

polong isi 

 

Pembahasan  

 Berdasarkan hasil nilai indeks sensitivitas cekaman naungan pada Tabel 4.1. 

Parameter berat kering polong, berat kering tanaman, serta jumlah polong isi, 

menunjukan adanya respon terhadap kondisi cekaman naungan. Perbedaan respon 

tanaman dapat dikarenakan oleh faktor lingkungan terutama faktor naungan yang 

diberikan atau dapat juga pengaruh dari genotipe itu sendiri dalam hal ini respon 

antar genotipe merupakan pengaruh dari faktor genetik. Menurut hasil penelitian 

Suparman dan Abdurrahman (2003),  kacang tanah merupakan tanaman yang 

responsif terhadap naungan. Respon naungan 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. 

Maka dari itu dilihat dari pengujian menggunakan rumus Fisher dan Maurer 

tersebut hanya 5% genotipe yang memiliki karakter toleran naungan, genotipe 

tersebut merupakan G5 hasil persilangan galur G200-I x Bison menunjukan hasil 

yang lebih toleran dari pada tetua Bison yang agak toleran (AT), sedangkan gentipe 

yang agak toleran mengikuti tetua Bison hanya 35% serta genotipe yang peka 

terhadap cekaman naungan lebih banyak dari tetua (Bison) sekitar 60% dari semua 

perlakuan.  Naungan dapat juga mempengaruhi pertumbuhan awal tanaman. 

Cahaya matahari disamping mempengaruhi proses fotosintesis, juga sebagai 

pengendali, pemicu dan modulator respon morfogenesis. 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 di awal 

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). 

 Tanaman kacang yang ternaungi batangnya akan tumbuh lebih panjang 

daripada daun dari tanaman yang ditanam pada cahaya penuh sebagai akibat dari 

usaha untuk mendapatkan cahaya mempengaruhi morfologi bagian tanaman lainnya 

seperti jumlah klorofil, laju asimilasi bersih, berat akar, batang, dan buah.  

 Karakter toleran pada cekaman naungan dapat ditentukan dengan 

mengetahui indeks sensitivitas cekaman naungan (S). Nilai sensitivitas dapat 

diperoleh dengan menghitung ratio hasil semua parameter pengamatan, namun pada 

pengamatan yang dilakukan ada 3 parameter yang dilihat tingkat toleransinya 

terhadap cekaman naungan. Perhitungan nilai sensitivitas (S) tersebut juga dapat 

digunakan untuk memilih galur atau kultivar serta untuk menentukan tingkat 

toleransi tanaman terhadap cekaman dengan membandingkan nilai sensitivitas dari 

parameter tertentu. 

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 bahwa  

karakter tersebut dapat digunakan untuk melihat tingkat toleransi tanaman kacang 

tanah pada kondisi tercekam naungan. Berdasarkan nilai indeks sensitivitas 

terhadap cekaman naungan (S). 

Karakter toleran, agak toleran dan peka merupakan respon dalam jangka 

pendek, karena tanaman akan selalu mengubah proses fisiologinya sesuai dengan 

kondisi lingkungan. Namun bila respon tersebut terjadi secara terus-menerus 

sampai beberapa keturunan, bukan saja terjadi perubahan proses fisiologi, 

melainkan terjadi perubahan genetis dalam  gen, sehingga tanaman (genotipe) akan 

memiliki karakter yang bersifat stabil.  

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpilkan sebagai berikut: 

 

Kesimpulan 

 Genotipe F1 hasil persilangan G200-I >< Bison dan G300-II >< Bison yang 

toleran naungan sejumlah 5% yaitu G5, yang agak toleran terhadap naungan 

sejumlah 35%  yaitu G2; G3; G12; G14; G15; G17;G19 dan sensitif terhadap 

naungan yaitu sejumlah 60% yaitu G1; G4; G6; G7; G8; G9; G10; G11; G13; G16; 

G18 dan G20.  

 

Saran 

Perlu diuji lanjut pada generasi berikutnya baik F2, F3, dan seterusnya pada 

tingkat pemberian naungan untuk mendapatkan galur kacang tanah yang stabil. 
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