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PENDAHULUAN
Keberagaman penggunaan kacang tanah mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga
bahan baku industri, menyebabkan kebutuhan kacang tanah di Indonesia setiap tahun
meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Konsumsi kacang tanah di Indonesia tahun 2013 mencapai 4,2 kg per kapita per tahun, sehingga dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 250 juta jiwa, diperlukan kacang tanah sekitar satu juta ton
per tahun. Sementara itu produksi dalam negeri hanya mencapai 700 ribu ton per tahun
(BPS 2014), sehingga untuk mencukupi kebutuhan kacang tanah dalam negeri masih diperlukan impor sekitar 300 ribu ton per tahun. Untuk mencapai swasembada kacang
tanah, sebenarnya tidak terlalu berat dibanding kedelai, tetapi luas panen kacang tanah
secara nasional cenderung turun. Pada tahun 2008, luas panen kacang tanah di Indonesia
mencapai 634 ribu ha dengan produktivitas 1,25 t/ha polong kering, pada tahun 2013 luas
panen kacang tanah turun menjadi 519 ribu ha dengan produktivitas 1,35 t/ha polong
kering. Produktivitas tersebut, masih di bawah potensi hasil genetik varietas unggul yang
dapat mencapai lebih dari 3,0 t/ha polong kering (Balitbangtan 2012).
Usahatani kacang tanah sering tidak memberi keuntungan maksimal karena kacang
tanah umumnya hanya ditanam sebagai tanaman sekunder yang diusahakan setelah
tanaman utama dipanen. Harsono et al. (2005) melaporkan bahwa kacang tanah di Indonesia sebagian besar (sekitar 70%) ditanam di lahan kering dan sisanya (sekitar 30%)
ditanam di lahan sawah. Di lahan kering, kacang tanah sebagian besar ditanam pada akhir
musim hujan mengikuti polatanam jagung–kacang tanah, atau padi gogo–kacang tanah,
bahkan banyak pula yang ditanam tumpangsari dengan jagung atau ubi kayu. Di lahan
sawah, kacang tanah umumnya ditanam pada musim kemarau sesudah panen padi
dengan polatanam padi–padi–kacang tanah untuk sawah beririgasi teknis, dan padi–
kacang tanah untuk sawah beririgasi terbatas. Namun usahatani kacang tanah di lahan
sawah kini mulai kalah bersaing dengan jagung, karena jagung mampu memberikan keuntungan lebih besar. Penerapan polatanam di lahan kering dan lahan sawah tersebut,
menyebabkan tanaman kacang tanah rentan mengalami cekaman kekeringan. Kehilangan
hasil kacang tanah akibat cekaman kekeringan dilaporkan Harsono et al. (2006) dapat
mencapai 20–80% bergantung pada intensitas cekaman, lama cekaman, dan fase pertumbuhan tanaman saat terjadi cekaman kekeringan.
Di Indonesia, kacang tanah berpengairan cukup dan kekeringan sedang mampu memberikan hasil 2,0 t/ha dan 1,3 t/ha polong kering (Harsono et al. 2005). Dengan luas panen
sekitar 519 ribu ha (BPS 2014), maka kehilangan hasil akibat cekaman kekeringan dapat
mencapai 363 ribu ton. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini membahas kebutuhan air, dampak cekaman kekeringan dan pengelolaan air pada budi daya kacang tanah
untuk mendapat hasil yang optimal.

KEBUTUHAN AIR DAN PERIODE KRITIS KACANG TANAH
Air merupakan penyusun utama tumbuhan yang disimpan di dalam vakuola sel, berfungsi antara lain sebagai pelarut, media tempat reaksi-reaksi biokimia berlangsung,
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pengatur penggembungan jaringan, dan penting untuk proses fisiologi seperti pembelahan
sel, respirasi dan fotosintesis (Galston et al. 1980; Levitt 1980). Oleh karena itu pertumbuhan tanaman secara langsung dikendalikan oleh status air yang terkandung dalam
tanaman dan secara tidak langsung juga dikendalikan oleh status air yang tersedia dalam
tanah. Mengingat pentingnya peranan air seperti diuraikan di atas, maka ketersediaan air
yang proporsional merupakan syarat penting dalam keberhasilan usahatani kacang tanah.
Di lahan sawah beririgasi teknis, kebutuhan air pada budidaya kacang tanah umumnya
tidak ada masalah, hanya bagaimana menggunakan air secara efisien agar tanaman dapat
tumbuh dan memberikan hasil optimal. Namun di lahan sawah berpengairan terbatas dan
di lahan kering, kacang tanah sering mengalami cekaman kekeringan yang dapat menghambat pertumbuhan hingga menyebabkan gagal panen. Kekurangan air didalam tubuh
tanaman, terjadi karena kehilangan air melalui transpirasi lebih besar daripada penyerapan oleh tanaman (Harsono et al. 2005). Penurunan kandungan air dalam jaringan
tanaman akan menyebabkan tanaman layu dan menurunkan berbagai proses fisiologi dan
metabolisme tanaman.
Beberapa peneliti melaporkan bahwa kebutuhan air dalam usahatani kacang tanah
berkisar antara 250 hingga 800 mm bergantung pada kondisi iklim, teknik budidaya yang
diterapkan dan varietas yang ditanam (Tabel 1). Harsono dan Karsono (1999) melaporkan
untuk mencapai hasil optimal di tanah Alfisol beriklim D3, kacang tanah monokultur memerlukan air 372 mm dan tumpangsari dengan jagung memerlukan air 700 mm. Tindakan
agronomis seperti jarak tanam, pengolahan tanah, pemupukan dan cara pengairan mempengaruhi jumlah penggunaan air oleh tanaman. Varietas berumur panjang akan menggunakan air lebih banyak dibanding varietas berumur pendek, dan varietas toleran kekeringan menggunakan air lebih efisien dibanding varietas rentan kekeringan (Harsono et al.
2005 dan 2007).
Tabel 1. Total penggunaan air selama pertumbuhan tanaman kacang tanah.
Peneliti
Angus et al. (1983)
Kassam et al. (1978)
Harsono dan Karsono
(1999)
Reddy et al. (1988)
Rao et al. (1985)

Penggunaan air (mm)
250
342
372
700
560
807–831

Keterangan
Tadah hujan
Tadah hujan
Kacang tanah monokultur
Kacang tanah tumpangsari dengan jagung
Irigasi
Irigasi tiap 7–10 hari

Kebutuhan air kacang tanah pada awal periode pertumbuhan sedikit, kemudian meningkat hingga kanopi daun berkembang dan menutup sempurna, selanjutnya berkurang
hingga menjelang panen (Stansell et. al. dalam Boote et al. 1982). Beberapa peneliti melaporkan periode sensitif kacang tanah terhadap kekeringan terdapat pada awal periode
vegetatif, fase berbunga dan masuknya ginofor ke dalam tanah, serta fase pengisian
polong. Serapan air pada bulan pertama lebih kecil dibandingkan bulan kedua pertumbuhan tanaman, ini menerangkan mengapa pada awal pertumbuhan tanaman kurang
sensitif terhadap pengaruh kekeringan. Pada fase puncak berbunga tanaman membutuhkan air lebih banyak. Namun, periode pembentukan polong merupakan periode paling
sensitif terhadap kekurangan air (Boote et al. 1982; Pahalwan dan Tripathi 1984; Wright
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et al. 1986, Kari dan Nuralini 1993). Harsono et al. (2007) melaporkan bahwa kekurangan
air (sekitar 60% kapasitas lapang) pada periode reproduktif sejak fase tumbuh R2 (berbunga) hingga R8 (masak fisiologis) menyebabkan penurunan hasil paling besar (sekitar
40%), diikuti kekeringan pada pengisian polong (fase tumbuh R2) hingga fase mulai pengisian polong (fase tumbuh R5) 30%, dan fase pertumbuhan R5–R8 sebesar 17%.

DAMPAK KEKERINGAN PADA KACANG TANAH
Seperti dilaporkan di muka, bahwa 70% kacang tanah di Indonesia diusahakan di
lahan kering pada musim tanam marengan (akhir musim hujan), oleh karena itu cekaman
kekeringan menjadi salah satu penyebab utama tanaman tidak mencapai hasil optimal.
Secara teoritis, tanaman akan mengalami cekaman kekeringan apabila ketersediaan air di
dalam tanah tidak cukup atau tidak dapat diserap dengan baik oleh tanaman, sehingga
kehilangan air melalui transpirasi lebih besar dibanding penyerapan oleh akar. Kekeringan,
secara umum mengakibatkan dehidrasi dan penurunan tekanan turgor sel pada tanaman.
Hal ini akan merangsang penutupan stomata sehingga difusi CO2 dan aktivitas fotosintesis
terhambat (Levitt 1980). Menurut Mubiyanto (1997), kekeringan sebelum berpengaruh
pada fotosintesis, terlebih dahulu mempengaruhi daya hantar stomata melewatkan gas-gas
terutama uap air dan CO2. Pada kondisi kekeringan berat, stomata akan menutup karena
akumulasi Asam Absisat (ABA) dan interaksinya dengan cahaya tinggi. Menurut Salisbury
dan Ross (1992) akar yang mengalami cekaman kekeringan akan membentuk ABA lebih
banyak dan diangkut melalui xylem menuju daun untuk menutup stomata, yaitu dengan
cara menghambat pompa proton yang kerjanya bergantung pada Adenosine Tri Phosphate (ATP) dan membran plasma sel penjaga.
Aktivitas fotosintesis dan respirasi tanaman menurut Levitt (1980) tidak berubah pada
potensial air daun nol hingga beberapa di bawahnya, tetapi penurunan potensial air yang
lebih besar menyebabkan penurunan fotosintesis dan respirasi cukup tajam. Fotosintesis
dan respirasi daun tomat pada kisaran potensial air daun 2–8 atm (atmosfir) relatif tidak
mengalami perubahan, tetapi >8 atm mengakibatkan penurunan fotosintesis lebih besar
dibandingkan penurunan respirasi. Faver et al. (1996) melaporkan kekeringan menyebabkan penurunan asimilasi CO2 faktor stomata dan non stomata berperan sebagai pembatas pertukaran gas dan asimilasi tanaman. Faktor non stomata menentukan penurunan
asimilasi apabila tanaman mengalami kekeringan >–1,5 MPa, di bawah –1,5 MPa faktor
stomata berperan dominan terhadap pertukaran gas dan asimilasi tanaman. Selanjutnya
dilaporkan bahwa ketahanan tanaman terhadap kekeringan berkaitan dengan total potensial air tanaman, tekanan turgor sel dan tekanan osmotik. Komponen turgor sel berperan
dalam pengembangan dan pembelahan sel, sedangkan tekanan osmotik berperan pada
metabolisme sel dan aktifitas enzim. Menurut Bleasdale (1975) bila terjadi kahat air tanah,
peranan pembuluh floem dan xylem melemah, translokasi asimilat berkurang, sehingga
laju pertumbuhan dan hasil tanaman berkurang. Pada kacang tanah, apabila evaporasi
harian naik, indeks cekaman air tanaman naik, dan fotosintesis menurun seiring dengan
peningkatan tegangan lengas tanah (Worthington dan Schmidt 1994). Pertumbuhan tanaman dalam kondisi tidak mengalami cekaman air (–0,01 MPa) menunjukkan peningkatan
aktivitas fotosintesis sepanjang pagi dan menurun antara pukul 14.00–15.00, dan pulih
kembali pada pukul 16.00. Apabila tegangan lengas tanah meningkat menjadi –0,045
MPa, penurunan fotosintesis pada siang hari tidak dapat pulih kembali pada sore hari apabila tidak diberi tambahan air, cekaman lengas tanah pada –0,05 MPa mengakibatkan
penurunan hasil 31%.
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Kekeringan pada kacang tanah mengakibatkan produksi bahan kering komponen vegetatif tanaman berkurang, terutama pembentukan daun, perpanjangan batang melalui pengurangan turgiditas, penundaan umur berbunga, penurunan jumlah polong dan ukuran
biji (Kari dan Nuralini 1993; Boote et al. 1982). Akumulasi bahan kering kacang tanah
(Slatyer (1955) dalam Boote et al. (1982) mulai turun ketika turgiditas daun turun hingga
di bawah 90%. Kekeringan juga menyebabkan jumlah dan panjang buku berkurang, daun
tumbuh sempit dengan ukuran sel lebih kecil dan kompak. Menurut Boote et al. (1982)
pengaruh kekeringan terhadap hasil kacang tanah ditentukan oleh tahapan periode pertumbuhan, tingkat kekeringan dan lama kekeringan. Periode pembentukan polong hingga
pengisian polong merupakan periode paling rentan terhadap kekurangan air (Pallas dan
Koske 1979; Pahalwan dan Tripathi 1984). Pertumbuhan dan perkembangan tanaman
bergantung pada kontinuitas pembelahan sel, progesifitas inisiasi organ primordia dan
perkembangan sel. Kekeringan lebih berpengaruh terhadap perpanjangan sel dibandingkan terhadap pembelahan sel, sehingga menyebabkan tanaman tumbuh kerdil (Slatyer
1970). Menurut Doorenbos dan Kassam (1979) dalam bertanam kacang tanah sebaiknya
lengas tanah dipertahankan di atas 60% dari air tersedia, karena di bawah angka tersebut
terjadi penurunan laju serapan air, kandungan air pada tanaman dan hasil panen.
Menurut Reddy (1988), penurunan hasil kacang tanah akibat kekeringan berkisar antara
22–96% bergantung pada tingkat kekeringan, periode pertumbuhan saat kekeringan
terjadi dan lama kekeringan. Hal yang sama juga dilaporkan Harsono et al. (2006) bahwa
kekeringan pada periode reproduktif sejak fase tumbuh R2 (berbunga) hingga R8 (masak
fisiologis) menyebabkan penurunan hasil paling besar, diikuti kekeringan pada fase
tumbuh V0 hingga R5 (Tabel 2, Gambar 1).
Tabel 2. Hasil polong empat genotipe kacang tanah pada periode kekeringan berbeda.
Hasil polong kering (t/ha)
Periode kekeringan

LMG/TBN-93-B-54

SINGA

ICGV/TBN-93-B-31

JPR/ICGV8712393B1-34

2,10
0,76
1,46
2,06
0,19
0,43

2,43
1,58
2,26
2,38
0,29
0,36

2,32
1,42
1,44
2,05
0,29
0,35

2,13
1,14
2,03
2,07
0,34
0,34

Tanpa kekeringan
R5-R8
R2-R5
V0-R2
R2-R8
V0-R5
Sumber: Harsono et al. 2006.

Nielsen dan Nelson (1998); Hudak dan Patterson (1995) melaporkan kekeringan pada
periode vegetatif mengakibatkan tanaman tumbuh pendek, luas daun berkurang, volume
akar berkurang, dan pertumbuhan tanaman menurun. Kekeringan pada periode reproduktif menyebabkan penurunan hasil lebih besar dibandingkan kekeringan pada periode
pertumbuhan vegetatif tanaman (Boyer 1983; Carter dan Rufty 1993).
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Gambar 1. Hasil relatif empat genotipe kacang tanah pada beberapa
kandungan lengas tanah berbeda (Harsono et al. 2006).

TANGGAP KACANG TANAH TERHADAP KEKERINGAN
Tanggap tanaman terhadap cekaman kekeringan secara umum dapat digolongkan
menjadi tiga yaitu: (1) escape, tanaman menyelesaikan siklus hidup sebelum kekeringan
terjadi lebih berat; (2) avoidance, tanaman dapat mempertahankan kandungan air relatif
tinggi dalam jaringan meskipun terjadi kekeringan; dan (3) toleran, tanaman dapat bertahan hidup meskipun kandungan air dalam jaringan rendah (Turner 1979; Levitt 1980;
Paleg dan Aspinall 1981).
Mekanisme avoidance menurut Levitt (1980) dapat melalui pengaturan tekanan osmotik sel (dehydratiton avoidance) atau membentuk barier intraseluler dengan lingkungan
kering sehingga cekaman tidak sampai menginduksi sistem jaringan (stress avoidance).
Avoidance juga terjadi melalui perbaikan serapan air dan pengurangan kehilangan air
(Turner 1979; Paleg dan Aspinall 1981). Perbaikan serapan air terjadi karena ada perbaikan sistem perakaran antara lain perbaikan dalam bobot massa, panjang dan distribusi
akar. Di samping itu juga terjadi perbaikan tahanan hidraulik dalam tanaman sehingga air
yang diserap akar lebih mudah ditranslokasikan ke jaringan-jaringan vital metabolisme.
Pengurangan kehilangan air dapat terjadi dengan penurunan konduktivitas jaringan epidermis, perbaikan absorbsi radiasi dan pengurangan permukaan penguapan. Penurunan
konduktivitas jaringan epidermis antara lain melalui pengaturan pembukaan stomata dan
pengaturan jaringan impermiabel epidermis dalam mengatur hubungan daun berkandungan air tinggi dengan atmosfir yang kering. Perbaikan absorbsi radiasi dapat melalui perubahan posisi daun dan peningkatan daya refleksi daun. Tanaman dengan bulu daun lebat
mempunyai absorbsi radiasi lebih rendah dibanding tanaman yang berbulu daun kurang
lebat (Paleg dan Aspinall 1981). Pengurangan permukaan penguapan dapat melalui pengguguran daun dan mengubah komposisi daun kecil menjadi lebih banyak, sehingga dapat
menghasilkan bidang traspirasi lebih sempit dan penggunaan air lebih efisien.
Tanaman dapat toleran terhadap cekaman kekeringan karena mempunyai daya adaptasi terhadap terjadinya kerusakan akibat kekeringan (dehydration tolerance) atau karena
mempunyai kemampuan pemulihan terhadap kerusakan akibat kekeringan (stress tolerance) (Levitt 1980). Menurut Paleg dan Aspinall (1981) tanaman dapat toleran terhadap
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kekeringan karena mempunyai kemampuan dalam menjaga tekanan turgor dan elastisitas
jaringan cukup baik. Kemampuan menjaga tekanan turgor sel dan elastisitas jaringan
tanaman ketika potensial air daun rendah, merupakan mekanisme ketahanan tanaman
terhadap cekaman kekeringan ketika terjadi kekeringan.

Gambar 2. Pengaruh intensitas kekeringan (IK) terhadap indeks ketahanan
kekeringan (ITK) empat genotipe kacang tanah (Harsono et al. 2005).

Harsono et al. (2005) melaporkan varietas Singa yang selama tiga musim tanam konsisten lebih tahan terhadap cekaman kekeringan dibanding tiga genotipe lain (Gambar 2),
karena dalam kondisi cekaman kekeringan yang sama varietas Singa dapat mempertahankan kandungan air relatif di daun lebih tinggi (Gambar 3), yang ditunjang oleh pembukaan stomata lebih sempit (Tabel 3), pertumbuhan akar lebih panjang (Tabel 4) dan
kehilangan air melalui transpirasi lebih kecil (Gambar 4).

Gambar 3. Hubungan antara lengas tanah dengan kandungan air relatif daun (KAR)
empat genotipe kacang tanah pada periode pertumbuhan R5. Rumah kaca
Balitkabi Malang. KL = kapasitas lapang. (Harsono et al. 2006).
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Tabel 3. Jumlah dan luas pembukaan stomata empat genotipe kacang tanah pada lengas tanah
berbeda.
Lengas tanah (% kapasitas lapang)

Genotype

100

80

60

40

20

Jumlah stomata/mm2
LMG/TBN-93-B-54
Singa
ICGV/TBN-93-B-31
JRP/ICGV 8712393-B1-34

388,09
371,57
338,55

322,03
313,77
379,83

379,83
421,12
330,29

412,86
412,86
445,89

429,38
421,12
412,86

354,15

371,57

388,09

421,12

346,80

2

Luas pembukaan stomata (m )
LMG/TBN-93-B-54
Singa
ICGV/TBN-93-B-31
JRP/ICGV 8712393-B1-34

17,73
15,32
12,61

17,49
17,58
12,75

15,77
14,19
14,81

14,54
9,91
14,22

12,82
9,50
9,98

14,98

9,59

12,89

12,84

11,04

Sumber: Harsono et al. 2006.

Kandungan air relatif daun varietas Singa, genotipe LMG/TBN-93-B-54, ICGV/TBN93-B-31 dan JPR/ICGV 87123-93-B1-34 pada periode pertumbuhan tanaman R5 pada
lengas tanah kapasitas lapangan masing-masing sebesar 89,79%, 91,06%, 94,43% dan
93,05%. Kandungan air relatif daun keempat genotipe tersebut pada kondisi lengas tanah
60% kapasitas lapangan masing-masing sebesar 88,59%, 87,04%, 83,01%, dan 88,07%,
dan pada 40% kapasitas lapangan 87,95%, 85,03%, 77,44%, dan 86,58%. Pada saat
mengalami cekaman kekeringan, penurunan kandungan air relatif daun varietas Singa
lebih rendah dibanding genotipe-genotipe lain. Peran kandungan air relatif daun penting
dalam mengatur turgiditas stomata yang berperan dalam pembukaan stomata.

Gambar 4. Hubungan antara lengas tanah dengan transpirasi daun empat genotipe kacang tanah
pada periode pertumbuhan R5. KL = kapasitas lapangan. (Harsono et al. 2006).

Luas pembukaan stomata varietas Singa pada kondisi tercekam kekeringan 40% dan
20% kapasitas lapangan lebih sempit dibanding LMG/TBN-93-B-54, ICGV/TBN-93-B-31
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dan JPR/ICGV 87123-93-B1-34 masing-masing berkisar antara 9,91 hingga 9,50 m2,
14,54–12,82 m2, 13,22–9,98 m2 dan 12,84–11,04 m2 (Tabel 2). Lebih sempitnya
pembukaan stomata varietas Singa pada saat terjadi cekaman kekeringan menyebabkan
kehilangan air melalui transpirasi lebih kecil karena kerapatan stomata antara genotipe
tidak berbeda (Gambar 4 dan Tabel 2).
Tabel 4. Panjang akar empat genotipe kacang tanah pada periode R2 dan R5 pada lengas tanah
berbeda.
Genotipe
LMG/TBN-93-B-54
Singa
ICGV/TBN-93-B-31
JPR/ICGV 87123-93-B1-34

Panjang akar pada lengas tanah (% kapasitas lapang)
100
80
60
40
20
202,93
282,60
286,80
261,48
116,10
181,07
188,85
228,50
213,55
76,70
158,46
262,34
228,62
167,23
68,05
188,11
223,80
176,87
148,95
102,27

Sumber: Harsono et al 2005.

Lebih tingginya kandungan air relatif daun varietas Singa pada saat terjadi cekaman
kekeringan, selain disebabkan oleh transpirasi lebih rendah, juga disebabkan oleh pertumbuhan akar yang lebih panjang. Rata-rata panjang akar varietas Singa pada periode
pertumbuhan R5 pada 40% kapasitas lapangan mencapai 213,55 cm, atau 47,2% lebih
panjang dari ICGV/TBN-93-B-31 dan 47,22% lebih panjang dari JPR/ICGV 87123-93-B134 sebagai genotipe rentan kekeringan (Tabel 4). Peran akar pada ketahanan tanaman
terhadap kekeringan bersifat langsung dan paling besar dibanding parameter lain, karena
berhubungan dengan kemampuan tanaman dalam menyerap lengas tanah. Tanaman
dengan pertumbuhan akar lebih panjang, akan mampu memanfaatkan lengas tanah di
daerah perakaran dengan lebih baik.

Gambar 5. Hubungan antara lengas tanah dengan fotosintesis empat genotipe kacang
tanah pada periode tumbuh R5. KL = kapasitas lapangan.
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Tingkat fotosintesis varietas Singa dalam intensitas cekaman kekeringan yang sama
juga lebih tinggi dibanding genotipe yang lebih rentan terhadap kekeringan (Gambar 5).
Hal ini disebabkan pada intensitas cekaman kekeringaan yang sama, varietas Singa
mampu mempertahankan kandungan air relatif daun lebih banyak, sehingga proses metabolisme di dalam jaringan tanaman lebih baik.
Lebih tingginya kandungan air relatif daun varietas Singa pada saat terjadi kekeringan
menyebabkan tidak terjadi peningkatan prolin setinggi genotipe-genotipe lain, yakni 0,10
ppm, 0,13 ppm, 0,15 ppm dan 0,12 ppm masing-masing untuk genotipe Singa,
LMG/TBN-93-B-54, ICGV/TBN-93-B-31, dan JPR/ICGV 87123-93-B1-34. Menurut Boote
(1982) makin tinggi terjadi peningkatan kandungan prolin maka secara fisiologis tanaman
lebih mengalami cekaman kekeringan.
Sementara itu sebagai media transpirasi, persentase daun sempit varietas Singa lebih
banyak dibanding genotipe LMG/TBN-93-B-54, ICGV/TBN-93-B-31 dan JRP/ICGV
87123-93-B1-34. Persentase daun sempit empat genotipe tersebut secara berurutan berkisar antara 75–77%, 57–69%, 51–67%, dan 56–57%. Lebih banyaknya daun sempit menurut Paleg dan Aspinall (1981) akan menghasilkan luas bidang transpirasi lebih sempit
sehingga dapat menekan kehilangan air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Hal
ini terbukti lebih efisiennya penggunaan air oleh varietas Singa dibanding genotipe
ICGV/TBN-93-B-31 dan JRP/ICGV 87123-93-B1-34 (Gambar 6).

Gambar 6. Hubungan antara lengas tanah dengan efisiensi penggunaan
air (EPA) empat genotipe kacang tanah (Harsono et al. 2006).

PENGELOLAAN AIR
Di dalam tanah, molekul air keberadaannya terikat partikel tanah secara langsung oleh
gaya adhesi dan tidak langsung oleh gaya kohesi antarmolekul air. Atas dasar gaya-gaya
tersebut, air tanah diklasifikasikan menjadi: (1) air higroskopik, (2) air kapiler, dan (3) air
gravitasi (Knuti et al. 1984). Air higroskopis adalah bagian air tanah yang terikat sangat
kuat oleh partikel tanah dan tidak tersedia bagi tanaman. Air kapiler adalah air tanah yang
ikatan akibat gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesinya sehingga tersedia bagi tanaman
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dan biasa disebut sebagai air tersedia. Air gravitasi adalah bagian air tanah yang turun ke
bawah akibat gaya gravitasi dan tidak tersedia bagi tanaman. Jumlah air di dalam tanah
biasanya dinyatakan dalam persentase kandungan air, dan potensial air. Hubungan antara
kandungan air tanah dengan potensial air disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Hubungan antara kandungan air tanah dengan potensial air (Brady 1990).

Pergerakan air di dalam tanah terutama yang melalui gerakan massa (mass flow) disebabkan oleh perbedaan potensial air dari satu titik ke titik lain dalam profil tanah. Dalam
konsep termodinamika, potensial air merupakan istilah untuk menggambarkan energi
relatif dari air tanah, yang terdiri dari potensial matrik, potensial larutan dan potensial
tekanan (Tan 1982). Potensial matrik adalah energi tarikan yang disebabkan oleh interaksi
antara tubuh tanah dengan air, potensial larutan adalah energi tarikan antara zat yang
terlarut dengan air, sedangkan potensial tekanan adalah energi yang disebabkan oleh
perbedaan tekanan udara di dalam tanah dengan tekanan udara atmosfer (Landon 1984).
Potensial air tanah didefinisikan sebagai energi yang dibutuhkan untuk melepaskan air
dari tanah. Untuk menghindari angka yang besar, maka digunakan istilah pF (potensial
force). Nilai pF menggambarkan status energi dari air dalam tanah, semakin tinggi nilai pF
dari suatu kondisi air dalam tanah maka semakin besar pula energi yang digunakan untuk
melepaskan air tersebut.
pF = –log (h)
h = tinggi permukaan air dalam suatu kolom
misalnya: pF 1 = tekanan yang ditimbulkan oleh air dalam kolom setinggi 10cm; pF 3
= tekanan yang ditimbulkan oleh air dalam kolom setinggi 1000 cm.
Kapasitas lapangan (field capacity) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kandungan air maksimum yang dapat ditahan oleh tanah setelah air pada kondisi

Monograf Balitkabi No. 13

205

jenuh turun ke bawah akibat gravitasi, umumnya 1 atau 2 hari setelah kondisi jenuh (Landon 1984). Besarnya nilai kapasitas lapangan bergantung pada tekstur tanah, tipe mineral
liat (clay), kandungan bahan organik tanah, dan struktur tanah. Kandungan air pada kapasitas lapangan setara dengan kandungan air pada potensial –0,33 bar atau setara dengan
0,3 atm atau pF 2,53 (Hillel 1982; Jenny 1980; Landon 1984). Makin tinggi kandungan
liat (clay) makin tinggi pula kandungan air pada kapasitas lapangan. Makin tinggi kandungan oksida besi pada tanah-tanah yang berpelapukan lanjut juga meningkatkan air
tersedia (Hidayat et al. 2002). Peningkatan kandungan C-organik sebesar 1% meningkatkan kandungan air tersedia sebesar 2% (Olness dan Archer 2005). Kandungan liat dan
air tanah pada nilai pF 2,5 dari berbagai jenis tanah disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Kandungan liat dan air tanah pada nilai pF 2,5 (kapasitas lapangan) beberapa jenis tanah.
Jenis
tanah

Asal

Ultisol

Banten

Ultisol
Entisol
Alfisol
Vertisol
Entisol

Subang, Jawa Barat
Kendalpayak, Malang
Muneng, Probolonggo
Ngale, Ngawi
Pasuruan, Jawa Timur

Kandungan
liat (%)
34
53
40
36
22
81
42

Kandungan air
pada pF 2,5 (%)
37,8
39,2
39,7
41,9
33,4
83,0
37,2

Pustaka
Subowo et al. (2002)
Pirngadi dan Pane (2004)
Sunardi et al. (2002)
Sunardi et al. (2002)
Sunardi et al. (2002)
Sunardi et al. (2002)

Air tersedia adalah air yang ditahan oleh tanah antara kondisi kapasitas lapangan dan
titik layu permanen (permanent wilting point). Kondisi titik layu permanen adalah kondisi
air tanah dimana daun tanaman menunjukkan kondisi layu yang tidak dapat pulih kembali
pada kondisi kelembaban udara jenuh, atau setara dengan potensial –15 bar atau setara
dengan nilai pF 4,2 (Landon 1984). Air tanah yang terikat oleh partikel tanah pada
potensial lebih rendah dari –15 bar disebut air tidak tersedia (Brady 1990). Tidak semua
air yang berada pada kondisi antara kapasitas lapangan dan titik layu permanen dapat
diserap oleh tanaman. Landon (1984) memberi perkiraan hanya sekitar 66% dari total air
tersedia yang dapat diserap tanaman.
Di Indonesia, kacang tanah sebagian besar (>70%) ditanam di lahan kering yang
sumber airnya bergantung pada curah hujan. Oleh karena itu air hujan tersebut harus
dikelola sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan tanaman seefisien mungkin. Untuk dapat
diserap akar tanaman, air hujan maupun air irigasi menurut Suyamto (1993) harus
dikonfersi dulu menjadi lengas tanah. Lengas tanah adalah air yang terjerap dan tinggal
dalam tubuh tanah (Formula 1). Pada lengas tanah terkandung energi kinetik maupun
potensial yang mempengaruhi daya serap air oleh akar tanaman.
LT
LT
Cht
Et
APL
Ap
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= Cht – Et – APL – AP ................................................................................. (1)
= Lengas tanah,
= Curah hujan total,
= Evapotrasi total,
= Air permukaan tanah,
= Air perkolasi.
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Hubungan Polatanam dengan Curah Hujan
Di lahan kering, curah hujan secara umum digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan zona agroklimat dan polatanam untuk dapat memanfaatkan lengas tanah yang
berasal dari curah hujan seefisien mungkin. Alternatif pola tanam dapat disusun berdasarkan jumlah curah hujan maupun jumlah bulan basah atau kering di masing-masing zona
agroklimat. Dalam menentukan zona agroklimat, Oldeman (1975) menggunakan batas
tertinggi bulan basah 7–9 bulan. Bulan basah adalah bulan dengan curah hujan >200 mm
dan bulan kering adalah bulan dengan curah hujan <100 mm. Dengan anggapan curah
hujan bulanan 200 mm adalah batas terendah untuk padi sawah dan 100 mm batas terendah untuk palawija, maka untuk lahan kering dapat disusun alternatif pola tanam
seperti tersaji pada Tabel 6.
Tabel 6.
Zona
agroklimat a

Zona-zona agroklimat, alternatif pola tanam serta usaha pemanfaatan air berdasarkan masalah yang
mungkin dijumpai di beberapa zona agroklimat untuk bertanam kacang tanah.
Masa bulan
basah

Masa bulan
kering

A
B1

9
7–9

B2

Pola tanam b)

Usaha pemanfaatan air

0
2

Padi–padi–kacang tanah
Padi–padi–kacang tanah

7–9

2–4

Padi–padi–kacang tanah

C2

5–6

2–4

Padi–kacang tanah

C3

5–6

5–6

Padi–kacang tanah

D2

3–4

2–4

D3

3–4

5–6

3

5

Tumpangsari jagung +
kacang tanah
Tumpangsari jagung +
kacang tanah
Tumpangsari jagung +
kacang tanah

Drainase baik
Satu musim padi genjah, konservasi
air pada kacang tanah
Waktu tanam padi tepat, padi
genjah, kacang tanah genjah,
konservasi air pada kacang tanah
Padi genjah, kacang tanah genjah,
konservasi air pada kacang tanah
Waktu tanam padi tepat,
Padi/kacang tanah genjah,
konservasi air pada kacang tanah
Pengaturan jarak tanam jagung,
kacang tanah toleran naungan
Pengaturan jarak tanam jagung,
kacang tanah toleran naungan
Pengaturan jarak tanam jagung,
kacang tanah toleran naungan

E
a)

Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975); b) Intensitas tanam masih dapat ditingkatkan di Zona C2, C3, D2, D3 dan E
dengan memodifikasi teknik bercocok tanam.

Peningkatan dan Pengawetan Lengas Tanah
Di lahan tegal, hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah konservasi lengas
tanah. Konservasi lengas tanah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu meningkatkan kemampuan tanah memegang air dan mengurangi besarnya energi matahari yang jatuh ke
bidang evaporasi (Fagi dan Tangkuman 1985). Beberapa usaha yang dapat dilakukan
untuk menyediakan air tersedia lebih banyak bagi tanaman serta memanfaatkan air tanah
yang ada seefisien mungkin yaitu dengan: (1) pengolahan tanah (2) pemberian bahan
organik, (3) pemakaian mulsa, (4) pengendalian gulma, (5) pemanfaatan embung dan
sumur sebagai sumber pengairan.
Di dalam tanah, air mengisi ruang antarpartikel tanah, semakin banyak ruang pori
dalam tanah akan memperbesar air meresap dan mengisi pori-pori dalam tanah yang
akhirnya akan meningkatkan jumlah air yang dapat ditahan oleh tanah. Pengolahan tanah
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adalah tindakan mekanik terhadap tanah dengan tujuan untuk menciptakan kondisi
gembur dan aerasi cukup bagi tanaman. Pengolahan tanah berarti memotong pori-pori
kapiler air tanah, menghambat laju evaporasi, sehingga pengolahan tanah yang lebih
dalam di lahan kering diharapkan mampu menciptakan kondisi tanah dengan kandungan
lengas tanah tinggi. Tindakan ini akan menghasilkan perbaikan sifat fisik tanah di antaranya meningkatkan total ruang pori, pori aerasi, pori air tersedia, mengurangi kepadatan
tanah dan menurunkan berat isi tanah. Dilaporkan oleh Indrawati (1998), bahwa pengolahan tanah dangkal (10–20 cm) pada tanah Alfisol di Muneng, menurunkan berat isi
tanah 2% dan pengolahan tanah dalam (25–35 cm) menurunkan berat isi tanah 3,7%.
Pada tanah Entisol Mojosari, pengolahan tanah dangkal menurunkan berat isi tanah 2,6%
dan pengolahan tanah dalam menurunkan berat isi tanah 25%. Di tanah Vertisol Ngale,
pengolahan tanah dangkal menurunkan berat isi tanah rata-rata 2,3% dan pengolahan
tanah dalam menurunkan berat isi tanah 7,8% (Tabel 7). Pengolahan tanah dalam (sekitar
30 cm) pada musim hujan (musim tanam pertama) mampu mempertahankan kandungan
lengas tanah lebih tinggi pada musim marengan (musim tanam kedua), dibanding pengolahan tanah dangkal (sekitar 15 cm).
Tabel 7. Berat isi tanah di lapisan atas (0–20 cm) dan lapisan bawah (20–40 cm) tanah pada
kedalaman olah tanah yang berbeda.
Pengolahan tanah
Alfisol di Muneng
OT dangkal
OT dalam
Tanpa OT
Entisol di Mojosari
OT dangkal
OT dalam
Tanpa OT
Vertisol di Ngale
OT dangkal
OT dalam
Tanpa OT

Berat isi (g/cm3) pada kedalaman
pengukuran

Kapasitas tanah menahan air (%)
pada kedalaman pengukuran

0–20 cm

20–40 cm

0–20 cm

20–40 cm

1,27
1,22
1,30

1,36
1,29
1,30

28,7
29,3
25,9

26,4
26,6
26,1

1,12
0,70
1,15

1,14
1,03
1,17

35,0
35,9
31,3

30,8
31,4
28,3

0,94
0,84
0,96

0,98
0,94
0,96

38,3
40,3
32,7

36,4
37,0
32,5

OT : Olah tanah; OT dangkal : 10–20 cm; OT dalam : 25–35 cm.
Sumber: Indrawati (1998).

Bahan-bahan organik yang dibenamkan ke dalam tanah setelah mengalami perombakan akan membentuk kompleks tanah-koloid organik yang akan memperbesar kemampuan tanah menyerap air. Pembenaman bahan organik seperti pupuk hijau, kompos atau
pupuk kandang dilaporkan dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Koloid organik sebagai
hasil perombakan bahan organik oleh jasad renik tanah dan cairan yang dikeluarkan jasad
renik tersebut berfungsi sebagai perekat yang mempersatukan partikel-partikel tanah menjadi butir-butir tanah (Soepardi 1983). Pemberian bahan organik seperti pupuk hijau,
kompos atau pupuk kandang telah diketahui dapat memperbaiki sifat fisik tanah, di antaranya dapat mendorong agregasi tanah (Hafez 1977), mengurangi bobot isi tanah (Tiarks
et al. 1974), bahan-bahan tersebut setelah mengalami perombakan akan memperbesar
daya absorbsi tanah terhadap air (Prayoto dan Herudjito 1989; Indrawati 1998).
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Pembenaman bahan organik pada tanah Regosol Mojosari dapat mengurangi berat isi
tanah 30% di lapisan permukaan (0–20 cm) dan 16% pada kedalaman pengukuran 20–40
cm serta meningkatkan kapasitas tanah menahan air 18% di lapisan permukaan (0–20
cm) dan 19% di lapisan 20–40 cm (Manshuri dan Harnowo 1997). Pembenaman bahan
organik ini juga mampu meningkatkan jumlah air pada kapasitas lapangan antara 23–
24%. Pembenaman kompos sekam dan jerami padi lebih baik dibandingkan bahan organik lain karena masing-masing menurunkan berat isi tanah dan meningkatkan kapasitas
tanah menahan air 36% dan 28%.
Dalam budidaya tanaman, teknologi mulsa dilaporkan dapat meningkatkan hasil
tanaman terutama pada musim kemarau (Purwowidodo 1982). Mulsa sisa tanaman di
permukaan tanah berfungsi sebagai isolasi energi matahari sehingga dapat mengurangi
kehilangan air karena evaporasi, yang berarti juga mempertahankan kapasitas tanah menahan air. Keuntungan penggunaan mulsa antara lain: (1) melindungi agregat-agregat
tanah dari daya rusak butir-butir hujan, (2) meningkatkan penyerapan air oleh tanah, (3)
mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan, (4) memelihara temperatur dan
kelembaban tanah, (5) memelihara kandungan bahan organik tanah, dan (6) mengendalikan pertumbuhan tanaman pengganggu.
Di lahan kering, cekaman kekeringan merupakan masalah yang relatif sulit diatasi
karena umumnya, air irigasi tidak tersedia. Untuk mengatasi masalah ini beberapa langkah
berikut diharapkan dapat menekan kehilangan hasil akibat cekaman kekeringan.
1. Tanam varietas toleran terhadap cekaman kekeringan
Penurunan hasil akibat cekaman kekeringan pada kacang tanah, salah satunya dapat
ditekan dengan menanam varietas tahan kekeringan. Beberapa tahun terakhir, para
pemulia tanaman kacang tanah di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
(Balitkabi) fokus merakit varietas tahan kekeringan dan telah berhasil melepas beberapa
varietas unggul seperti tersaji dalam Tabel 8. Pemanfatan varietas toleran kekeringan ini
menurut Harsono et al. (2005) sangat menguntungkan karena hingga kekeringan pada
Tabel 8. Varietas- varietas unggul kacang tanah toleran terhadap cekaman kekeringan.
Nama
(dilepas)

Hasil rata-rata/daya
hasil (t/ha) polong
kering

Panther
1998

2,60 / 1,0–5,4

3–4 biji, Merah muda

35–40

Singa 1998

2,60 / 1,0–4,5

3–4 biji, Merah muda

35–40

1,92 / 1,0–4,0

2 biji, Merah muda

35–40

2,0 / 1,3–2,4

3–4 biji, Merah muda

35–45

2,0 / 1,4–3,6

3–4 biji, Merah muda

40–50

2 biji, Merah muda

35–38

Jerapah
1998
Sima 2001
Turangga
2001
Tuban 2003

2,0 / 3,2

Jumlah biji/polong dan
warna biji

Bobot 100
biji (g)

Keunggulan lain
Tahan penyakit layu,
toleran karat dan bercak
daun
Toleran penyakit layu,
tahan karat dan bercak
daun
Tahan penyakit layu,
toleran bercak daun
Toleran karat
Tahan penyakit layu,
karat, bercak daun dan A.
flavus
Tahan penyakit layu,
toleran karat, bercak
daun dan A. flavus

Sumber: Badan Litbang Pertanian 2012.
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60% kapasitas lapangan mampu memberikan hasil 65% dari hasil dalam kondisi cukup
air, sementara itu varietas yang tidak toleran kekeringan hanya mampu memberikan hasil
37% dari hasil kondisi cukup air. Hal ini disebabkan varietas toleran kekeringan dalam
kondisi kekeringan penggunaan airnya lebih hemat, mempunyai transpirasi lebih rendah
dan fotosintesis lebih tinggi.
2. Optimalisasi pemanfaatan lengas tanah
Petani di lahan kering, pemilikan lahannya rata-rata kurang dari 0,50 ha per keluarga.
Oleh karena itu pada awal musim hujan petani umumnya lebih mengutamakan menanam
tanaman bahan pangan seperti jagung, padi gogo dan ubi kayu. Kacang tanah lebih
banyak dianggap sebagai tanaman sampingan, dan lebih banyak ditanam pada akhir
musim hujan (marengan). Cara tanam ini, di lahan kering dengan bulan basah lebih dari 7
bulan/tahun (beriklim A, B1 dan B2) tidak menjadi masalah. Namun, di sentra produksi
kacang tanah yang sebagian besar berbulan basah 3 hingga 4 bulan/tahun beriklim D2
dan D3 (daerah pantura Jawa Timur dan Jawa Tengah) penerapan polatanam ini menyebabkan tanaman sering mengalami cekaman kekeringan terutama pada periode reproduktif. Untuk mengatasi hal ini, kacang tanah sebaiknya ditanam secara tumpangsari atau
tanam sisip sehingga petani tetap mendapatkan bahan pangan utama (jagung atau padi
gogo) dan mendapatkan penghasilan tunai dari kacang tanah. Harsono (1999) melaporkan tanam sisip kacang tanah di antara tanaman jagung 20 hari sebelum jagung
dipanen di daerah beriklim D3 (3–4 bulan basah per tahun) mampu memberikan hasil
1,98 t/ha polong kering atau 70,68% lebih tinggi dibanding kacang tanah ditanam 10 hari
setelah jagung dipanen dan hanya menurunkan hasil jagung 15% dibanding kacang tanah
ditanam 10 hari sesudah jagung dipanen. Sementara itu di tanah Alfisol berbulan basah
5–6 bulan per tahun Malang Selatan, tanam sisip kacang tanah 20 hari atau 30 hari
sebelum jagung dipanen tidak menurunkan hasil jagung dan mampu meningkatkan hasil
kacang tanah 13 hingga 27% dibanding kacang tanah ditanam 5 hari setelah jagung dipanen (Tabel 9). Peningkatan hasil kacang tanah ini disebabkan dengan tanam sisip,
kacang tanah relatif tidak mengalami cekaman kekeringan pada periode reproduksi.
Di lahan sawah tadah hujan keberhasilan tanaman budidaya untuk tumbuh dan
berproduksi dengan baik bergantung curah hujan sebagai sumber pengairan. Pola tanam
padi gogorancah–padi walik jerami–bera/palawija hanya akan berhasil pada daerah
dengan curah hujan >1500 mm/tahun. Bertanam palawija (kedelai, kacang hijau, kacang
tanah) akan berhasil jika distribusi hujan merata. Pada daerah kering dengan curah hujan
<500 mm/tahun, padi walik jerami akan menderita kekeringan (Syamsiah dan Fagi 1993).
Upaya penyediaan air di musim kemarau di lahan tadah hujan dan lahan kering antara
lain dengan membangun embung untuk menampung kelebihan air hujan. Air embung
dapat digunakan untuk mengairi kacang tanah di musim kemarau. Pembangunan embung
harus memperhatikan beberapa kriteria seperti ukuran embung, jenis tanah, kemiringan
lahan, topografi, lokasi, kapasitas tampung, daerah tangkapan hujan, koefisien run-off dan
luas daerah pengairan, kerapatan embung dan usaha konservasi air embung (Syamsiah
dan Fagi 1993). Menurut Manwan et al. (1990) luas embung idealnya 5–6% dari luas
lahan yang diairi dengan kedalaman 1–1,5 m.
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Tabel 9. Hasil kacang tanah pada berbagai waktu tanam sisip di antara tanaman jagung di lahan
kering tanah Alfisol Probolinggo dan Malang Selatan.
Hasil (t/ha)
Malang Selatan

Waktu tanam kacang tanah

Probolinggo

Jagung

Kacang tanah

Jagung

Kacang tanah

3,35
3,60
3,95
-

1,53
1,36
1,20
-

2,04
1,98
1,84
2,05
2,35

1,41
1,98
1,40
1,25
1,16

30 hari sebelum jagung panen
20 hari sebelum jagung panen
10 hari sebelum jagung panen
Sehari sesudah jagung panen
5 hari sesudah jagung panen
10 hari sesudah jagung panen
Sumber: Harsono 1999 dan 2000.

Untuk lahan sawah, berdasarkan ketersediaan air dapat digolongkan menjadi tiga,
yaitu sawah tadah hujan, sawah beririgasi semiteknis dan sawah beririgasi teknis.Dalam
berusahatani, petani umumnya mengutamakan tanaman yang mempunyai nilai ekonomi
lebih tinggi. Oleh karena itu polatanam di lahan sawah yang melibatkan kacang tanah
dapat disusun sebagai berikut.
Jenis sawah
Sawah tadah hujan

Polatanam yang dapat ditetapkan




Padi – Kacang tanah – Kacang hijau
Gogo rancah – Padi walik jeramai – Kacang tanah
Jagung – Padi – Kacang tanah

Sawah beririgasi semiteknis





Padi – Padi – Kacang tanah
Padi – Jagung – Kacang tanah
Padi – Kacang tanah – Kedelai

Sawah beririgasi teknis




Padi – Padi – Kacang tanah
Padi – Jagung – Kacang tanah

PENUTUP
Usahatani kacang tanah di Indonesia rentan mengalami cekaman kekeringan karena
sebagian besar (>70%) ditanam di lahan kering, dan 67% di antaranya dibudidayakan
pada akhir musim hujan. Fenomena terjadinya pemanasan global yang terus berlangsung,
ke depan juga dapat memicu terjadinya cekaman kekeringan yang lebih berat. Risiko
terjadinya cekaman kekeringan tersebut, di antaranya dapat diantisipasi melalui empat
langkah berikut: (1) Mitigasi, yaitu pengendalian terjadinya peningkatan gas-gas rumah
kaca di atmosfir, antara lain dengan pegendalian penggunaan bahan bakar fosil, mencegah penggundulan dan pembakaran hutan, serta penerapan usahatani yang memproduksi
gas metan (NH4) rendah; (2) Adaptasi teknologi, yaitu penggunaan varietas toleran terhadap cekaman kekeringan, dan penataan polatanam sesuai dengan ketersediaan lengas
tanah dan kebutuhan air tanaman; (3) Pengelolaan air dengan memperbesar konversi air
hujan/irigasi menjadi lengas tanah dan mengkonservasinya dengan baik; dan (4) Perbaikan di bidang managemen irigasi mulai dari perbaikan saluran irigasi hingga teknik irigasi-
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nya. Apabila keempat langkah strategi ini dapat dilakukan dengan baik, ancaman terjadinya cekaman kekeringan akan dapat ditekan khususnya pada usahatani kacang tanah
yang sebagian besar dilakukan di lahan kering.
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