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III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Rumah Kaca dan Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung mulai bulan September 2012 sampai Juni 2013. 

Penelitian ini terdiri dari dua aktivitas.   

(1) Aktivitas pertama yaitu hibridisasi untuk menghasilkan benih F1 yang 

dilakukan pada bulan September 2012—Januari 2013. 

(2) Aktivitas kedua yaitu evaluasi tipe pertumbuhan famili F1 keturunan lini 

jantan K/SR 3 dan NC 7 yang dilakukan pada bulan April—Juni 2013. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan tanaman yang digunakan adalah benih kacang tanah lini introduksi K/SR-3 

dan NC 7 sebagai tetua jantan.  NC 7 unggul dalam hal jumlah ginofor, jumlah 

polong per tanaman, ukuran polong, tipe pertumbuhan setengah menjalar, (Tabel 

6).  K/SR-3 memiliki tipe pertumbuhan menjalar, ukuran polong kecil, serta tahan 

terhadap penyakit bercak daun (Tabel 7).  Varietas unggul nasional yaitu: Kelinci 

unggul dalam hal jumlah biji per polong, memiliki tipe pertumbuhan tegak, serta 

tahan terhadap penyakit layu bakteri dan bercak daun (Tabel 1).  Jerapah memiliki 

ukuran polong sedang, tipe pertumbuhan tegak, tahan terhadap penyakit layu,
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toleran penyakit karat daun dan bercak daun (Tabel 2).  Bima memiliki tipe 

pertumbuhan tegak, agak tahan penyakit layu bakteri, rentan karat daun, agak 

rentan bercak daun (Tabel 3).  Talam ukuran polong kecil, tipe pertumbuhan 

tegak, memiliki tipe pertumbuhan tegak, tahan terhadap penyakit layu bakteri, 

agak tahan karat daun, agak tahan bercak daun dan tahan A. flavus (Tabel 4), serta 

Gajah memiliki tipe pertumbuhan tegak, tahan terhadap penyakit layu, peka 

penyakit karat dan bercak daun (Tabel 5) sebagai tetua betina.  Pupuk Mutiara 

NPK 16:16:16, pupuk kandang, pupuk kompos, kapur dan alkohol 70%.  Alat-alat 

yang digunakan adalah polibag, pinset, kertas label, ember, alat tulis, dan cangkul. 

Tabel 1.  Deskripsi kacang tanah Varietas Kelinci. 

 

Dilepas tahun    : 1987 

Nomor induk    : GH-470 

Asal : IRRI-Filipina dengan No.  Acc-12 

Hasil rata-rata    : 2,3 t/ha 

Warna pangkal batang  : Hijau 

Warna batang     : Hijau  

Warna daun    : Hijau tua 

Warna bunga    : Kuning 

Warna ginofor    : Hijau 

Warna biji    : Merah muda 

Kulit polong    : Nyata 

Tipe pertumbuhan   : Tegak 

Bentuk daun tua : Elip, kecil, bertangkai empat 

Jumlah polong/pohon   : ± 15  buah 

Jumlah biji/polong   : 4 

Ukuran polong   : Biji sedang (45g/100 biji) 

Umur berbunga   : 25–29 hari 

Umur polong tua   : ± 95 hari 

Bobot 100 biji    : ± 45 g 

Kadar protein    : ± 31% 

Kadar lemak    : ± 28% 

Ketahanan thd penyakit  : Agak tahan penyakit layu bakteri (Pseudomonas 

       sp.), tahan karat daun (Puccinia arachidis), 

       Toleran bercak daun (Cercospora sp.) 

Pemulia     : Sumarno, Lasimin S., dan Sri Astuti Rais 

 

Sumber:  Suhartina (2005). 
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Tabel 2.  Deskripsi kacang tanah Varietas Jerapah. 

 

Dilepas tahun    : 4 November 1998 

SK. Mentan    : 875/Kpts/TP. 240/11/98 

Nomor galur    : LM/ICGV 86021-88-B-16 

Asal                                          : Hasil silang tunggal varietas local Majalengka 

dengan ICGV 86021 

Daya hasil    : 1,0–4,0 t/ha polong kering 

Hasil rata-rata    : 1,92 t/ha polong kering 

Warna batang    : Ungu 

Warna daun    : Hijau 

Warna ginofor    : Hijau 

Warna biji    : Rose (merah muda) 

Bentuk polong    : BerpinggangLukisan jaring (kulit) : Tidak jelas 

Tipe pertumbuhan   : Tegak 

Bentuk biji    : Bulat 

Jumlah polong/tanaman  : 15–20 buah 

Jumlah biji/polong   : 2 biji 

Ukuran polong   : Biji sedang (45-50 g/100 biji) 

Umur berbunga    : 28–31 hari 

Umur polong tua   : 90–95 hari 

Bobot 100 polong   : 45–50 g 

Kadar protein    : 21,5% 

Kadar lemak     : 43,0% 

Ketahanan thd penyakit   : Tahan penyakit layu, toleran penyakit karat 

 daun dan bercak daun 

Pemulia    : Astanto Kasno, Novita N.,Trustinah, Abdul 

 Munip, JokoPurnomo, Purwantoro, dan Harry 

 Prasetyo 

Peneliti Patologis   : Sri Hardaningsih 

 

Sumber:  Suhartina (2005).  
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Tabel 3.  Deskripsi kacang tanah Varietas Bima. 
 

Dilepas tahun    : 22 Oktober 2001 

SK Mentan    : 527/Kpts/TP.240/10/2001 

Nomor induk    : MLG 7519 

Kode galur    : GH 7519 

Asal      : Seleksi galur dan Bulk pada varietas lokal 

                                                   Bima, NTB 

Hasil rata-rata    : 1,7 t/ha 

Daya hasil    : 1,6–2,5 t/ha 

Tipe pertumbuhan   : Tegak 

Warna batang    : Hijau 

Warna daun    : Hijau 

Warna bunga    : Kuning 

Warna ginofor    : Ungu 

Warna biji               : Rose (merah muda) 

Bentuk biji    : Lonjong, datar pada ujungnya 

Bentuk polong    : Berpinggang, paruh kecil agak melengkung, 

 kulit agak kasar 

Tinggi tanaman    : 56,8 cm 

Jumlah polong/tanaman  : 14-20 buah 

Jumlah biji/polong   : 3 / 4 / 2 / 1 

Umur berbunga   : 28–31 hari 

Umur polong tua   : 90–95 hari 

Bobot 100 biji    : 30–40 g 

Kadar protein    : 24-29 % 

Kadar lemak    : 45-49 % 

Ketahanan thd penyakit  : -     Agak tahan penyakit layu bakteri 

- Rentan karat daun 

- Agak rentan bercak daun 

Pemulia    : Novita Nugrahaeni, Astanto Kasno, Joko 

 Purnomo, dan Harry Prasetyo 

 

 

Sumber: Suhartina (2005). 
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Tabel 4.  Deskripsi kacang tanah Varietas Talam. 
 

Dilepas tanggal    : 30 Nopember 2010 

SK Mentan    : 3794/Kpts/SR.120/11/2010 

Nomor induk     : MLG 0512 

Nama galur     : No. 16 (J/912283-99-C-90-8) 

Asal      : Silangan antara varietas Jerapah (J) dengan 

                                                   varietas tahan A. Flavus ICGV 1283 

Rata-rata hasil    : 2,3 t/ha 

Rata-rata tinggi tanaman  : ± 42 cm 

Bentuk batang    : Bulat 

Tipe pertumbuhan   : Tegak 

Warna batang    : Hijau 

Warna daun    : Hijau 

Warna bunga    : Pusat bendera berwarna kuning muda dengan 

 matahari merah tua 

Warna ginofor     : Hijau-keunguan 

Bentuk biji    : Bulat 

Warna biji    : Merah muda (tan) 

Jumlah biji per polong  : 2/1/3 polong 

Jumlah polong per tanaman  : ±27 polong 

Warna polong muda   : Putih 

Warna polong tua   : Putih gelap 

Posisi polong    : Miring ke bawah 

Bobot 100 biji    : ±50,3 g 

Kadar protein    : ±26,3% 

Kadar lemak    : ±45,4% 

Kadar lemak esensial   : ±44,0% dari lemak total 

Ketahanan thd penyakit  : Tahan terhadap penyakit layu bakteri, agak 

 tahan karat daun, agak tahan bercak daun dan 

 tahan A. Flavus (hingga 3 bulan setelah panen) 

Keterangan    : Agak tahan lahan masam (pH 4,5–5,6) dengan 

kejenuhan Al               : 30–35% 

Pemulia    : Astanto Kasno, Trustinah, Joko Purnomo, 

 Novita N. 

Patologis    : Sumarsini 

Agronomis    : Abdullah Taufiq  

Pengusul    : Balai Penelitian Tanaman Kacang-  kacangan 

 dan Umbi-umbian, Malang 

 

Sumber: Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian  (2012). 
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Tabel 5.  Deskripsi kacang tanah Varietas Gajah. 
 

Dilepas tahun               : 1950 

Nomor induk     : 61 

Asal      : Seleksi keturunan persilangan antara Schwarz- 

 21 Spanish 18-38 

Rata-rata hasil    : 1,8 t/ha 

Warna batang    : Hijau 

Warna daun    : Hijau 

Warna bunga    : Kuning 

Warna ginofor     : Ungu 

Warna biji    : Merah muda 

Tipe pertumbuhan   : Tegak 

Umur berbunga   : 30 hari 

Umur polong    : 100 hari 

Bobot 100 biji    : 53 g 

Kadar protein    : 29% 

Kadar lemak    : 48% 

Ketahanan thd penyakit  : -     Tahan terhadap penyakit layu 

- Peka penyakit karat dan bercak daun 

Pemulia    : Balai Penyelidikan Teknik Pertanian Bogor 

 

 

 

Sumber: Suhartina (2005). 

 

Tabel 6.  Deskripsi kacang tanah NC 7. 
 

Dilepas tahun               : 1978 

Asal      : Seleksi keturunan persilangan antara Fla 393 

 Dengan NC 5 

Warna biji    : Kecoklatan 

Ukuran polong                         : Biji besar 

Jumlah biji per polong             : 2 

Tipe pertumbuhan   : Setengah menjalar 

Ketahanan thd penyakit  : -     Tahan terhadap ulat akar 

Pemulia    : North Carolina Agriculture Research Service 

 

 

 

Sumber: Wynne, J.C., R.W. Mozingo and D.A. Emery (1979). 
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Tabel 7.  Deskripsi kacang tanah K/SR 3. 
 

Asal      : Seleksi keturunan persilangan antara Kelinci 

 Dengan Southern Runner 

Ukuran polong                         : Biji kecil 

Jumlah biji per polong             : 2 

Tipe pertumbuhan   : Menjalar 

Ketahanan thd penyakit  : -     Tahan terhadap penyakit bercak daun 

 

 

 

Sumber: Utomo et al., (2011). 

3.3 Metode Penelitian dan Pelaksanaan Aktivitas I 

Penelitian ini dilakukan tanpa rancangan percobaan.  Aktivitas I melakukan 

hibridisasi untuk menghasilkan benih F1.  Pada hibridisasi buatan, dilakukan 

penyerbukan secara terarah, yaitu mempertemukan tepung sari dengan kepala 

putik pada pasangan-pasangan yang dikehendaki.  Tahapan hibridisasi buatan 

antara lain persiapan, emaskulasi, penyerbukan, pelabelan, dan pendektesian 

keberhasilan hibridisasi buatan.  Pada tahap persiapan diperlukan alat-alat 

meliputi gunting, pinset dengan ujung yang tajam, kertas label, alkohol serta alat 

tulis.  Tahap selanjutnya adalah emaskulasi, emaskulasi merupakan kegiatan 

pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum bunga mekar 

atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri.   

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu pilih kuncup bunga yang akan mekar 

pada besok paginya untuk di emaskulasi.  Kemudian mahkota dari kuncup bunga 

dibuka dengan menggunakan pinset sampai semua kotak polen terlihat jelas dari 

luar, bila perlu semua mahkota dibuang.  Polennya dapat dibuang satu per satu 

sampai habis menggunakan pinset.  Pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-
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hati, jangan sampai putiknya ikut terpotong atau rusak.  Buang bunga yang tidak 

diemaskulasi.  Setelah bunga-bunga yang telah diemaskulasi selesai, diberi label 

sebagai tanda untuk tahap selanjutnya yaitu penyerbukan.  Penyerbukan adalah 

peletakan polen ke kepala putik.  Penyerbukan dilakukan pada pagi hari sekitar 

jam 06.00 – 08.00.  Bunga dari tanaman tetua jantan di buang terlebih dahulu dan 

kemudian polen ditempelkan pada kepala putik di tetua betina.  Setelah dilakukan 

penyerbukan, pada tangkai bunga segera dipasangkan label yang telah diberi 

keterangan tanggal penyerbukan.  Tahap selanjutnya dalam hibridisasi buatan 

adalah pelabelan.  Ukuran dan bentuk label relatif berbeda, sesuai dengan waktu 

penyerbukan.  Pada dasarnya label terbuat dari kertas keras tahan air atau plastik 

agar tidak mudah hilang atau rusak.  Tahap terakhir yaitu pendeteksian 

keberhasilan hibridisasi buatan (F1).  Hibridisasi buatan berhasil ditandai dengan 

terbentuknya ginofor.  Biasanya dalam waktu 5–7 hari setelah penyerbukan 

(Kasno,1993).  

Benih yang digunakan adalah benih kacang tanah dari Balitkabi antara lain 

varietas Kelinci, Jerapah, Talam, Bima, Tuban, Gajah, serta Bison.  Benih 

introduksi K/SR 3 dan NC 7.  Benih ditanam sebanyak 2 biji per polibag.  Media 

tanam yang digunakan pada penelitian ini berasal dari campuran tanah dan pupuk 

kompos, dimasukkan ke dalam polibag ukuran 10—15 kg.  Media yang digunakan 

yaitu media yang berasal dari campuran tanah, pupuk kandang, dan pasir dengan 

perbandingan masing-masing 2:1:1.  Media yang telah siap disusun berdasarkan 

urutan nomor di rumah kaca.  Benih ditanam pada polibag berukuran 10—15 kg 

sebanyak 2 biji per polibag.  Penanaman dilakukan mulai dari tanggal 1 Oktober 

2012.  
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Pemupukan pada aktivitas pertama dilakukan dengan dosis NPK Mutiara 16:16:16 

sebanyak 5 g/polibag.  Pupuk diberikan pada umur 10—15 hari setelah tanam 

dengan cara disebarkan merata dalam polibag.  Semua pupuk diberikan sekaligus.  

Penyiraman dilakukan dua kali setiap hari pada pagi dan sore hari.  Penyiangan 

dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh.  Penyiangan 

dilakukan sebanyak 2 kali sehari (tergantung keadaan gulma).  Pengendalian hama 

dan penyakit dilakukan secara manual.  Hama yang sering menyerang tanaman 

kacang tanah adalah : kutu daun (Tetranychus bimaculatus) dan ulat daun.  

Sedangkan penyakit yang sering menyerang antara lain: penyakit layu (bacterial 

wilt), cendawan Schlerotium rofsii dan bercak daun (leaf spot).  Menurut 

Adisarwanto (1993), tentang penentuan umur panen kacang tanah lebih sulit 

karena polongnya berada dalam tanah.  Sebagai tanda untuk mengetahui tanaman 

telah tua dan dapat dipanen  adalah: 

(1) Daun-daun telah mulai kering, 

(2) Melihat kondisi polong dengan mencabut beberapa tanaman kemudian diihat 

bagian-bagian antara lain: 

- Kulit polong telah mengeras dan bagian dalam telah berwarna coklat  

- Biji telah mengisi penuh serta kulit tipis dan berwarna mengkilat. 
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Peubah yang diamati pada aktivitas I adalah tingkat keberhasilan hibridisasi.  

Tingkat keberhasilan hibridisasi dapat dihitung dengan rumus: 

Ratio jumlah ginofor yang dihasilkan dibagi    ∑ ginofor yang terbentuk 

jumlah bunga yang disilangkan (Ratio JG/JB) =               x100% 

              ∑ bunga yang disilangkan 

Ratio jumlah polong yang dihasilkan dibagi    ∑ polong yang berhasil 

jumlah ginofor yang dihasilkan (Ratio JP/JG)=                                       x100% 

              ∑ ginofor yang terbentuk 

Ratio jumlah polong yang dihasilkan dibagi     ∑ polong yang berhasil 

jumlah bunga yang disilangkan (Ratio JP/JB)=                x100% 

            ∑ bunga yang disilangkan 

3.4 Metode Penelitian dan Pelaksanaan Aktivitas II  

Benih yang digunakan merupakan benih F1 hasil hibridisasi buatan pada aktivitas 

II.  Benih ditanam 1 biji per lubang dengan jarak tanam 30 x 50 cm.  Penelitian 

dilakukan pada lahan berukuran 4 x 6 m dicampur dengan pupuk kandang 100 kg.  

Pada aktivitas II penanaman dilakukan mulai dari tanggal 20 Mei 2013.  

Pemupukan dilakukan tiga kali yaitu pada saat tanam, awal tanam, pada 15 dan 25 

HST.  Pupuk kandang diberikan secara merata pada lahan sebelum pembuatan 

guludan.  Pemupukan NPK Mutiara diberikan pada umur 15 hari dan 25 hari 

setelah tanam dengan cara disebarkan merata di sekitar tanaman.  Penyiraman 

dilakukan dua kali setiap hari pada pagi dan sore hari.  Penyiangan dilakukan 

secara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh.  Penyiangan dilakukan 

sebanyak 2 kali sehari (tergantung keadaan gulma).  Pengendalian hama dan 

penyakit dilakukan secara manual.  Hama yang terdapat pada aktivitas kedua yaitu 

hama uret.  Sedangkan penyakit yang menyerang antara lain: penyakit busuk akar 

yang disebabkan oleh cendawan Schlerotium rofsii.  Pemanenan pada aktivitas II  
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dilakukan pada 120 HST.  Peubah yang diamati pada aktivitas II adalah 

pengamatan karakter tipe pertumbuhan tanaman.  Pengamatan karakter tipe 

pertumbuhan dilakukan saat tanaman berumur 8 sampai 10 minggu (Tabel 8).  

Pada usia itu, cabang laterals sudah dikembangkan dengan baik dan identifikasi 

tipe pertumbuhan lebih mudah (Gregory et al., 1951 dalam Ashri, A., 1964). 

Tabel 8.  Hibridisasi karakter tipe pertumbuhan kacang tanah.  

Nomor     Tetua betina Tetua jantan 

 Persilangan Genotipe Tipe pertumbuhan Genotipe Tipe pertumbuhan 

1 Bima Tegak NC7  Setengah Menjalar 

2 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

3 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

4 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

5 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

6 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

7 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

8 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

9 Bima Tegak NC7 Setengah Menjalar 

10 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

11 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

12 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

13 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

14 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

15 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

16 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

17 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

18 Gajah Tegak K/SR-3 Menjalar 

19 Jerapah Tegak K/SR-3 Menjalar 

20 Jerapah Tegak K/SR-3 Menjalar 

21 Jerapah Tegak K/SR-3 Menjalar 

22 Jerapah Tegak K/SR-3 Menjalar 

23 Talam Tegak K/SR-3 Menjalar 

24 Talam Tegak K/SR-3 Menjalar 

25 Talam Tegak K/SR-3 Menjalar 

26 Talam Tegak K/SR-3 Menjalar 

27 Kelinci Tegak K/SR-3 Menjalar 
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Tipe pertumbuhan tanaman F1 digolongkan menurut klasifikasi menjadi enam tipe 

(Gambar 3), yaitu Procumbent 1 (cabang menjalar), Procumbent 2 ( cabang dan 

batang utama menjalar), Decumbent 1 (cabang menjalar dengan ujung sedikit 

keatas), Decumbent 2 (cabang menjalar dengan pertengahan cabang menuju ke 

atas), Decumbent 3 (cabang lateral menuju ke atas), dan Erect (cabang lateralnya 

tegak).  Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu tipe pertumbuhan kacang 

tanah.  Dalam penelitian ini tipe pertumbuhan merupakan karakter kualitatif.  Tipe 

pertumbuhan tanaman F1 ditentukan berdasarkan perbandingan dengan tipe 

pertumbuhan tetua jantan dan tetua betina. 

 

 Gambar 3.  Tipe pertumbuhan kacang tanah 

 Sumber : ICRISAT dan IBPGR (1992) 


