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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Taksonomi dan Morfologi 

Menurut Trustinah (1993) sistematika (taksonomi) kacang tanah diklasifikasikan 

sebagai berikut. 

 

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisi  : Tracheophyta 

Sub-divisi : Angiospermae 

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Papilionaceae 

Genus  : Arachis 

Spesies : Arachis hypogaea 

Subspesies : fastigiata; hypogaea 

2.1.1 Tipe pertumbuhan kacang tanah 

Berdasarkan bentuk/letak cabang lateral, tipe pertumbuhan kacang tanah dapat 

dibedakan menjadi tipe menjalar yang meliputi runner, trailing, procumbent, dan 

prostate, dan tipe tegak yaitu upright, erect bunch, dan bunch.  Tipe tegak 
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mempunyai percabangan yang tumbuh agak melurus keatas dan umurnya genjah, 

yaitu antara 100 sampai 120 hari, sedangkan tipe menjalar mempunyai 

percabangan lebih panjang dan tumbuh kesamping, hanya bagian ujung yang 

mengarah ke atas.  Berdasarkan posisi cabang primer terhadap batang utama, tipe 

tumbuh kacang tanah dapat dibedakan menjadi enam tipe, yaitu : 

(1) Procumbent 1 (cabang menjalar) 

(2) Procumbent 2 ( cabang dan batang utama menjalar) 

(3) Decumbent 1 (cabang menjalar dengan ujung sedikit keatas) 

(4) Decumbent 2 (cabang menjalar dengan pertengahan cabang menuju ke atas) 

(5) Decumbent 3 (cabang lateral menuju ke atas) 

(6) Erect (cabang lateralnya tegak). 

2.1.2 Botani umum kacang tanah 

Kacang tanah ( A. hypogaea ) merupakan tanaman yang tidak biasa dalam arti 

bahwa bunga berada di atas tanah, tapi polong berada di dalam tanah.  Tanaman 

ini merupakan tanaman dengan pusat batang tegak yang dapat berdiri sampai 

sekitar 45 cm dan memiliki daun majemuk menyirip.  Kultivar dalam budidaya 

dapat dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan susunan kacang tanah pada 

pangkal batang.  Dalam jenis bunch, kacang tanah saling berkumpul di dasar, 

sedangkan pada tipe runner kacang tanah yang tersebar di sepanjang cabang  yang 

tumbuh dari dasar tanaman ke atas.  Kacang tanah memiliki sistem akar tunggang 

yang kuat, sebagian nodul akar untuk fiksasi nitrogen.   
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Bunga-bunga muncul dalam aksila daun di atas tanah dan menyerbuk sendiri.  

Setelah pembuahan, ovarium mulai membesar sedangkan bagian yang disebut 

ginofor memanjang untuk mendorong ovarium ke dalam tanah untuk 

pengembangan buah.  Buah merupakan polong yang mungkin berisi 1−6 

(biasanya 1−3) biji.  Polong membentuk sebagian besar di bawah tanah.  Dengan 

demikian sangat penting untuk ginofor mencapai tanah.  Biji memiliki testa tipis 

tipis yang bervariasi dalam warna - merah bata, cokelat muda, cokelat terang, 

ungu, putih, hitam, atau warna-warni.  Beberapa kultivar menunjukkan dormansi 

benih (Acquaah, 2007). 

Berdasarkan jenis pasar, Arachis hypogaea dibedakan menjadi empat tipe, yaitu 

Runner, Virginia, Spanish, dan Valencia (Acquaah, 2007). 

(1) Tipe Runner 

Runner telah menjadi jenis kacang tanah dominan di Amerika Serikat setelah 

pengenalan kultivar "Florunner", yang memiliki kemampuan untuk peningkatan 

hasil yang dramatis pada  pertanaman di AS.  Tipe runner memiliki ukuran 

seragam dan tumbuh terutama di Georgia, Alabama, Florida, Texas, dan 

Oklahoma.  Sekitar 54% dari hasil tanaman digunakan untuk membuat selai 

kacang.  Umur panen runner sekitar 130−150 hari, tergantung pada budidaya.  

Memiliki ukuran biji sedang (1−2 g / biji). 

(2) Tipe Virginia 

Kultivar Virginia memiliki daun hijau gelap dan polong besar.  Tipe Virginia 

memiliki biji terbesar dari semua jenis (sekitar 1 g / biji).  Polong biasanya 
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memiliki dua biji (kadang-kadang 3−4), yang memiliki testa cokelat kemerah-

merahan.  Tipe ini tumbuh terutama di Virginia dan North Carolina.  Umur panen 

sekitar 135−140 hari, dan memiliki tipe runner atau bunch.  Memiliki ukuran biji 

besar dijual sebagai kacang camilan. 

(3) Tipe Spanish 

Kelompok kacang Spanish terdiri dari jenis sekelompok tegak, dedaunan hijau 

muda.  Polong jarang mengandung lebih dari dua biji, yang pendek dengan testa 

coklat.  Benih berukuran kecil (2−3 g / biji). Tipe Spanish memiliki kandungan 

minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya.  Tipe ini tumbuh 

terutama di Oklahoma dan Texas dan digunakan terutama untuk membuat permen 

kacang dan juga kacang camilan dan selai kacang.  Umur panen lebih awal dari 

jenis runner (sekitar 140 hari).   

(4) Tipe Valencia 

Jenis Valencia biasanya menanggung banyak polong dengan 3−4 biji dan warna 

kulit biji merah cerah.  Tipe Valencia merupakan tipe tegak dan jarang bercabang 

dengan dedaunan hijau gelap.  Tipe ini merupakan tipe kacang tanah yang sangat 

manis dan biasanya dipanggang dan dijual sebagai kacang rebus.  Tipe Valencia 

tumbuh terutama di New Mexico. 
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2.2 Pemuliaan tanaman kacang tanah 

Pemuliaan kacang tanah di Indonesia dimulai sejak tahun 1930-an oleh para 

pemulia Belanda, setelah Indonesia merdeka diteruskan oleh pemulia Indonesia 

dan berhasil melepas Varietas Gajah, Kidang, Macan, dan Banteng pada tahun 

1950.  Teknik pemuliaan untuk mendapatkan varietas unggul tanaman kacang 

tanah di Indonesia ditempuh dengan cara (Kasno, 1993): 

(1) Introduksi dan seleksi sebagai usaha pemuliaan tanaman jangka pendek         

(3 tahun); 

(2) Hibridisasi dan seleksi sebagai usaha pemuliaan jangka panjang (5 tahun); dan 

(3) Mutasi buatan. 

Pendekatan umum untuk pemuliaan kacang termasuk penggunaan introduksi 

tanaman.  Introduksi plasma nutfah kacang tanah dapat menjadi titik awal untuk 

meningkatkan tanaman.  Seleksi dari introduksi dapat memberikan bahan tetua 

untuk pemuliaan.  Seleksi penting dilakukan agar diperoleh tanaman homozigot 

dari populasi bersegregasi dan hasil hibridisasi buatan.  Kegiatan seleksi perlu 

didasari metode tertentu agar perbaikan sifat yang diinginkan dapat berlangsung 

efektif.  Metode-metode seleksi antara lain seleksi massa, seleksi galur murni, 

seleksi pedigree, seleksi bulk, seleksi seed single descent, dan seleksi silang balik 

(back cross).  Metode bulk (gambar 2) merupakan metode untuk membentuk 

galur-galur homozigot dari populasi bersegregasi melalui selfing selama beberapa 

generasi tanpa seleksi.  Seleksi dimulai pada generasi F5 (Syukur et al., 2012).   
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                   Tetua I x Tetua II 

 

Gambar 2.  Prosedur seleksi bulk untuk tanaman menyerbuk sendiri 

Sumber : Syukur et al. (2012). 
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2.3 Hibridisasi dan Pewarisan karakter  

2.2.1 Hibridisasi 

Sebuah metode banyak digunakan dalam pemuliaan kacang tanah adalah 

hibridisasi tetua unggul untuk menciptakan peluang bagi segregasi transgresif 

terjadi.  Secara alami hibridisasi mencakup dua kegiatan penting yaitu persarian 

dan pembuahan.  Persarian adalah persatuan antara tepung sari (jantan) dengan 

kepala putik (betina), dan pembuahan adalah persatuan antara sperma dan sel telur 

sebagai hasil pembelahan meiosis dari organ generatif sehingga terbentuk bakal 

buah sebagai calon individu baru.  Hibridisasi alami terjadi secara acak.   

Pada hibridisasi buatan, manusia hanya membantu kegiatan persarian secara 

terarah, yaitu mempertemukan tepung sari dengan kepala putik pada pasangan-

pasangan yang dikehendaki (Kasno, 1993).  Hibridisasi kacang tanah sering 

dilakukan di rumah kaca menggunakan pot tanaman.  Namun spesies liar lebih 

sukses sepenuhnya di lapangan daripada di rumah kaca.  Keberhasilan hibridisasi 

di lapangan atau di rumah kaca, tergantung pada kelembaban yang tepat.  

Kekeringan dapat menyebabkan keberhasilan rendah.  Pemulia dapat 

mengemaskulasi bunga di sore hari dan melakukan penyerbukan keesokan 

harinya (Acquaah, 2007).   

Pada kegiatan persilangan ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

(1) Periode berbunga dari tetua jantan dan betina bersamaan.  Jika periode 

berbunga pada kedua tetua tersebut tidak bersamaan, maka perlu pengaturan 

waktu tanam sedemikian rupa sehingga diperoleh periode berbunga yang 
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bersamaan pada pasangan tetua yang diinginkan.  Periode persilangan yang 

efektif adalah selama dua minggu sejak bunga pertama. Pada kacang tanah, 

bunga-bunga yang tumbuh setelah dua minggu setelah hari pertama berbunga 

letaknya sudah pada buku bagian atas, jika disilangkan tidak menghasilkan 

biji karena ginofor tidak mencapai tanah. 

(2)  Waktu emaskulasi dan waktu persarian, keduanya berhubungan erat dengan 

masaknya organ generatif tersebut. Emaskulasi pada kacang tanah dilakukan 

pada sore hari dan persarian dilakukan pada pagi hari. 

(3) Cara emaskulasi 

Kuncup bunga yang akan mekar besok paginya dipilih untuk diemaskulasi.  

Mahkota bunga dibuang menggunakan pinset hingga tersisa hanya kepala 

putiknya saja.  

(4) Cara persarian 

Benang sari yang telah masak dari tetua betina dikumpulkan.  Benang sari 

diletakkan pada kepala putik bunga yang telah diemaskulasi sebelumnya 

menggunakan pinset.  Persarian dapat dilakukan pada pagi hari.   

Gen penanda berguna untuk memberikan kepastian bahwa biji F1 yang dihasilkan 

adalah hasil dari persilangan buatan.  Gen penanda yang baik adalah gen tunggal 

resesif yang ekspresi fenotipiknya jelas, seperti warna bunga, warna daun, tipe 

batang dan lain-lain.  Sifat-sifat tersebut akan terlihat pada F1 (Kasno, 1993). 

2.2.2 Pewarisan karakter   

Penampilan suatu karakter tanaman ditentukan oleh faktor genetik, lingkungan 

dan interaksi antara keduanya.  Faktor genetik menjadi perhatian utama bagi para 



 
 

18 
 

pemuliaan karena faktor ini diwariskan dari tetua kepada turunannya.  Karakter-

karakter tertentu pada tanaman seperti warna bunga, bentuk polong, dan warna 

polong dikendalikan oleh gen sederhana (satu atau dua gen) dan tidak atau sedikit 

sekali dipengaruhi lingkungan.  Karakter ini disebut karakter kualitatif.  Karakter 

kualitatif ini yang menjadi objek penelitian Mendel sehingga muncul Hukum 

Mendel I dan Hukum Mendel II. 

Menurut Nasir (2001) dalam Alif (2008), karakter kualitatif merupakan wujud 

fenotipe yang saling berbeda tajam antara satu dengan yang lain secara kualitatif 

dan masing-masing dapat dikelompokkan dalam bentuk kategori.  Crowder (1997) 

dalam Oktarisna (2013) menyatakan bahwa sifat kualitatif pada tanaman, banyak 

diatur oleh satu gen.  Karakter sederhana seperti bentuk daun, bentuk 

percabangan, dan kilauan daun merupakan karakter yang mudah diamati sehingga 

mudah untuk mempelajari pola pewarisan serta menduga genotipe tetua untuk 

sifat-sifat sederhana tersebut (Novalina, 2009). 

 


