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PENDAHULUAN
Kebutuhan kacang tanah dari waktu ke waktu cenderung meningkat dan belum dapat
dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga masih harus ditutup dengan melakukan
impor. Hal ini menunjukkan bahwa peluang usaha kacang tanah masih sangat terbuka.
Kacang tanah bukanlah komoditas yang terlalu sulit dibudidayakan, rentang toleransi yang
tinggi terhadap jenis dan taraf kemasaman tanah, serta sifat kleistogam dari tanaman
adalah kemudahan-kemudahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan
pengelolaan yang baik dan benar, produktivitas sesuai potensinya dapat dengan mudah
dicapai.
Sampai dengan tahun 2014 telah dilepas sebanyak 37 varietas, namun demikian
varietas yang ditemui di lapang sangat sedikit dibanding dari jumlah tersebut. Hal ini
adalah kendala yang perlu diketahui serta dicari solusinya mengapa penyebaran varietas
kacang tanah terjadi dengan lambat. Apakah hal tersebut karena perolehan informasi
terhadap varietas unggul kurang, karena kesulitan memperoleh serta keterbatasan
ketersediaan benih, atau karena keragaan tanaman seperti polong, warna kulit ari biji,
ukuran biji, atau sifat lain yang kurang sesuai keinginan pengguna.
Benih kacang tanah termasuk komoditas palawija yang tidak tahan disimpan lama
yang mungkin menyebabkan rendahnya minat bagi para penangkar. Apabila dalam suatu
wilayah memungkinkan untuk dibangun sistem penyediaan benih antar lokasi atau antar
musim, hal ini sangat baik dan bahkan sangat dianjurkan, karena berpeluang menjadi
jejaring agribisnis dan perbenihan kacang tanah tersedia sepanjang tahun. Model penyediaan benih kacang tanah melalui jalur benih antarlapang dan musim (jabalsim) seperti
halnya pada benih kedelai cocok juga diterapkan untuk penyediaan benih kacang tanah di
tingkat petani. Dengan Jabalsim, keberadaan para penangkar benih berpeluang dijadikan
fasilitator penyebaran varietas unggul baru dan sumber benih berkualitas bagi petani.
Benih atau varietas yang berkualitas adalah masukan dasar dalam setiap usahatani. Tingkat kualitas benih yang digunakan sebagian besar petani adalah gambaran tingkat budidaya pertanian yang dilakukan petani, meski untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal diperlukan keterpaduan varietas unggul, benih bermutu, dan tingkat pengelolaan
tanaman. Sifat individualisme petani tidak akan berperan banyak di dalam peningkatan
produksi, tetapi interaksi di antara mereka dan upaya terus saling melengkapi akan mempunyai peran yang besar.
Benih varietas unggul, terutama kacang tanah, merupakan masukan usahatani yang
mahal. Kelangkaan ketersediaan benih bermutu dari varietas unggul kacang tanah sering
terjadi di Indonesia, demikian juga di negara penghasil kacang tanah. Padahal, benih
menempati posisi yang sangat strategis karena benih adalah pembawa teknologi kepada
petani. Benih kacang tanah termasuk kelompok benih yang sangat mudah turun viabilitasnya karena ukuran bijinya serta sifat hampir tidak ada dormansi bagi kebanyakan
varietas di Indonesia (Sania et al. 1993; Yaw et al. 2008), sehingga untuk memproduksi
benih kacang tanah bermutu perlu memperhatikan prosedur baku, sejak penyiapan benih
sumber hingga penanganan pascapanennya (prapanen hingga pascapanen). Upaya apa-
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pun yang dilakukan di dalam penyimpanan tidak akan dapat meningkatkan mutu benih.
Penyimpanan sifatnya hanya mempertahankan atau menahan agar laju kemerosotan
viabilitas menjadi nol atau sekecil mungkin sampai tiba saatnya benih tersebut digunakan.
Oleh karenanya, mempertahankan mutu benih secara berkelanjutan adalah perlu (Hidayat
2005).
Kacang tanah bukan tanaman asli Indonesia, diperkirakan berasal dari Amerika Latin,
diduga dari lereng Pegunungan Andes, di negara-negara Bolivia, Peru dan Brasilia sekarang. Kacang tanah yang tergolong genus Arachis memiliki banyak kerabat liar, dan genus
Arachis sendiri memiliki banyak species, salah satunya adalah hypogaea, yang dibudidayakan hingga sekarang. Arachis hypogaea memiliki tiga tipe utama yakni Spanish, Valencia, dan Virginia. Dua tipe pertama banyak dibudidayakan di Indonesia sedangkan tipe
Virginia lebih banyak dibudidayakan di Amerika. Faktor umur masak (dapat dipanen)
yang berkisar 80–100 hari menyebabkan tipe Spanishh dan Valencia lebih banyak ditanam di Indonesia walau potensi genetik kedua tipe tersebut lebih rendah dibanding tipe
Virginia yang mampu mencapai 4,5 ton polong kering per hektar.

PERBENIHAN KACANG TANAH
Perbenihan kacang tanah menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Balai
Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (Balitkabi). Sejak tahun 2010 Balitkabi telah
memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001. 2008) untuk melakukan
sertifikasi mandiri terhadap benih penjenis (BS), dan mulai tahun 2014 sertifikasi mandiri
tersebut dikembangkan juga untuk kelas benih dasar (FS). Sangat dirasakan bahwa sistem
perbenihan kacang tanah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga setiap
tahun masih harus diproduksi benih penjenis (BS) dalam jumlah besar. Data pada Unit
Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) Badan Litbang Pertanian di Balitkabi menunjukkan
permintaan benih penjenis (BS) varietas kacang tanah favorit (yang banyak diminati) dan
beberapa varietas lain yang kurang diminati dalam jumlah yang lebih sedikit (Gambar 1).
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Gambar 1. Rata-rata permintaan benih BS kacang tanah tahun 2010–2012.

Klasifikasi Benih
Benih kacang tanah terdiri atas beberapa klas, yakni: benih inti (NS, Nucleus Seed),
benih penjenis (BS, Breeder Seed), benih dasar (FS, Foundation Seed), benih pokok (SS,
Stock Seed) dan benih sebar (ES, Extension Seed) (Kasno et al. 1998, Permentan 2014).
Sistem klasifikasi benih demikian juga terjadi di banyak negara (Ndjeunga et al. 2006).
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1. Benih Inti (NS)
Benih inti (NS) adalah benih klas tertinggi yang akan menjadi sumber benih klas-klas
benih di bawahnya. Produksi dan pengelolaan benih NS menjadi tanggung jawab langsung pemulia tanaman (breeder) atau Institusi dimana pemulia tersebut bernaung, atau
yang mensponsori seorang pemulia tanaman. Benih NS dihasilkan dari tanaman tunggal
terpilih, yang kemudian digandakan secara baris tunggal, dan dikarakterisasi secara cermat
oleh breeder yang bersangkutan menyangkut sebagian besar karakter utama tanaman
selama pertumbuhan di lapang hingga panen. Karakter-karakter yang harus diperhatikan
meliputi: keragaan pertumbuhan, pola percabangan, tinggi tanaman, pigmentasi pada
permukaan batang epikotil, warna ginofor dan jumlah cabang, karakteristik daun (ukuran,
kondisi permukaan daun, warna, pertumbuhan bulu pada batang dan daun), warna
bunga, karakteristik polong (paruh, retikulasi kulit polong, keberadaan pinggang polong,
jumlah biji per polong), ukuran polong, rendemen biji, karakteristik biji (panjang biji, ketebalan biji, bobot biji, warna kulit ari biji, kondisi permukaan biji), kandungan lemak,
protein, ratio/perbandingan asam lemak esensial, ketahanan tanaman terhadap cekaman
biotik dan abiotik, serta sifat dormansi biji. Hanya pada tanaman-tanaman yang mempunyai karakter sama yang akan diperbanyak menjadi calon benih inti.
Perbanyakan benih pada musim kedua masih dilakukan dalam baris tunggal (progeny
rows), dan karakter-karakter tersebut tetap dicermati ulang sampai dengan panen dan
tetap menunjukkan stabil kesamaannya. Tanaman-tanaman yang memiliki karakteristik
beda akan dibuang. Pada musim tanam kedua ini, baris-baris yang memiliki kesamaan
major (100%) yang akan digabung, sebagai benih inti (NS).
2. Benih penjenis (BS)
Benih penjenis (BS) diproduksi dari benih inti, dilaksanakan dan masih di bawah
supervisi langsung pemulia tanaman. Tujuan pembentukan BS adalah untuk menggandakan jumlah benih inti, yang pada umumnya jumlah ketersediaannya masih sangat
terbatas, sehingga benih BS ini belum dianjurkan untuk pertanaman umum. Di India
perbanyakan benih penjenis dua kali masih dianggap layak, hal ini karena sifat multiplikasi
benih kacang tanah yang rata-rata rendah. Artinya benih inti diperbanyak untuk memperoleh benih penjenis pertama, dan benih penjenis pertama ini digandakan lagi untuk
memperoleh benih penjenis kedua. Kondisi demikian juga dapat berlaku di Indonesia, dan
hanya khusus untuk benih penjenis. Di lapang digunakan teknis bertanam sebagaimana
direkomendasikan.
3. Benih Dasar (FS)
Benih dasar (FS) diperbanyak dari benih penjenis (BS), dilakukan oleh Balai Benih
Induk atau penangkar benih yang telah memperoleh sertifikat sebagai penangkar benih
dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Peran pemulia dalam pengawalan
sudah berkurang, sifatnya hanya membantu dalam hal mengevaluasi kebenaran genetik
tanaman.
4. Benih Pokok (SS)
Benih pokok (SS) dapat diproduksi oleh universitas, penangkar, kelompok tani, atau
petani perorangan yang telah memiliki pengalaman cukup dalam hal pengelolaan benih.
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Setidaknya mereka mengetahui tentang klasifikasi benih dan teknik budidaya tanaman
kacang tanah secara baik dan benar.
5. Benih sebar (ES)
Benih sebar (ES) adalah klas terakhir dalam sistem klasifikasi benih di Indonesia. Benih
sebar diproduksi dari benih SS. Cara produksi benih ES sama dengan cara produksi benih
SS, sehingga produsen ES boleh sekaligus bertindak sebagai produsen benih klas SS.
Sesuai dengan aturan perbenihan, produksi benih perlu mengacu standar pemeriksaan
lapang dan laboratorium pada klas benih yang akan diproduksi. Tolok ukur untuk kelulusan dalam proses sertifikasi benih adalah: kadar air benih, campuran varietas lain (CVL),
benih warna lain, daya tumbuh, kotoran benih, dan rumput berbahaya (Tabel 1).
Tabel 1. Standar laboratorium sertifikasi benih kacang tanah
Klas Benih
Benih Dasar
Benih Pokok
Benih Sebar
BMJ (Benih Mutu Jual)

Kadar
air
(maks)
(%)
11,0
11,0
11,0
11,0

CVL *)
(maks)
(%)
0,1
0,2
0,5
1,0

Benih
warna lain
(maks)
(%)
0,5
0,5
1,0
1,0

Daya
tumbuh
(min)
(%)
90,0
90,0
80,0
70,0

Kotoran
benih
(maks)
(%)
0
0
2
-

Rumput
berbahaya
(maks)
(%)
0
0
0
0

Masing-masing klas benih dapat diperbanyak 5 kali. *) : Campuran varietas lain
Sumber: Dirjen Pertanian Tanaman Pangan (1991).

Teknik Memproduksi Benih Sumber
Teknik memproduksi benih sumber berbagai klas benih kacang tanah pada dasarnya
adalah sama dengan teknik produksi kacang tanah untuk konsumsi, kecuali pada aspek
pemeliharaan mutu genetik dan mutu fisiologis benih, serta siapa yang bertanggung jawab
atau yang memproduksinya (Kasno et al. 1998, Nigam et al. 2004). Tabel 2 menyebutkan
bahwa untuk benih inti (NS) dan benih penjenis (BS) hanya pemulia tanaman yang bersangkutan atau institusi di mana pemulia bernaung, yang bertanggung jawab sebagai produsen dan pengawal mutu benih. Untuk benih dasar (FS), benih pokok (SS), dan benih
sebar (ES) kantor BPSB bertanggung jawab atas pengawalan mutu benih yang diproduksi
BBI atau penangkar yang ditunjuk. Secara garis besar teknik produksi benih sumber
meliputi kegiatan prapanen dan pascapanen.
Tabel 2: Klas benih, penanggung jawab, dan produsen benih
Klas Benih
1. Benih Inti (NS)
2. Benih Penjenis (BS)
3. Benih Dasar (FS)
4. Benih Pokok (SS)
5. Benih Sebar (ES)

Tanggung jawab
Breeder/Institusi
Breeder/Institusi
BPSB
BPSB
BPSB

Produsen
Institusi (Balitkabi)
Institusi (Balitkabi)
BBI/Penangkar
BBI/Penangkar
BBI/Penangkar

Sumber: Nigam et al. 2004.
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Kegiatan prapanen
Penyiapan Benih
Perhatian terhadap calon benih kacang tanah sebaiknya dilakukan sejak masih dalam
bentuk polong. Pada kondisi demikian sortasi/seleksi dapat dilakukan berdasar bentuk dan
karakteristik polong sebagai penciri varietas, seperti ukuran polong, retikulasi kulit polong,
bentuk polong serta keseragaman polong. Karakteristik polong adalah sifat terwariskan,
sehingga dengan benih yang seragam diharapkan akan diperoleh hasil panen dengan
tingkat keseragaman polong yang semakin baik, selama kelompok benih tersebut tidak
tercampur secara fisik dari varietas lain. Berikutnya adalah mengupas benih terpilih secara
manual untuk mengurangi tingkat kerusakan benih secara mekanis. Tindakan yang harus
dilakukan terhadap benih ose ini adalah melakukan sortasi ulang dengan memisahkan/
membuang bentuk-bentuk simpang berdasar bentuk biji, warna kulit ari biji, dan biji keriput serta kusam. Benih yang telah dikupas sebaiknya segera ditanam dalam waktu 5–7
hari. Keterlambatan menanam menyebabkan benih akan kehilangan viabilitas dan daya
tumbuhnya, kecuali benih disimpan di ruangan berpendingin. Sesuai dengan aturan perbenihan yang berlaku, produksi benih perlu mengacu standar pemeriksaan lapang dan
laboratorium pada klas benih yang akan diproduksi untuk mempertahankan kemurnian
genetik sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.
Pemilihan Lokasi
Lokasi perbanyakan benih dipilih sedapat mungkin mendekati kondisi ideal yang dipersyaratkan bagi varietas yang bersangkutan agar tidak terjadi penurunan mutu genetik
varietas terhadap benih yang akan dihasilkan. Interaksi genetik suatu varietas dengan lingkungan seringkali yang terjadi cukup kuat, khususnya pada varietas yang memiliki daya
adaptasi khusus atau varietas yang sifatnya spesifik lokasi. Lokasi terpilih untuk perbanyakan benih seyogyanya bukan bekas tanaman kacang tanah. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari kemungkinan tercemarinya kemurnian varietas dari polong/biji kacang
tanah pertanaman sebelumnya yang masih tertinggal di dalam tanah. Kehati-hatian
semacam ini akan membuat mutu genetik benih kacang tanah dapat dipertahankan dalam
beberapa generasi.
Menentukan lokasi untuk memproduksi benih juga harus mempertimbangkan kesuburan dan elevasi lahan, tata air, prasarana transportasi, bukan wilayah endemik suatu
hama atau penyakit tanaman, aman dari gangguan ternak dan pencurian, serta tersedianya fasilitas pengeringan/penjemuran. Lokasi dapat dipilih di instalasi penelitian atau
lahan petani yang memenuhi syarat di atas. Secara umum toleransi kacang tanah terhadap kekurangan air lebih tinggi dibanding kedelai, meski demikian sebaiknya pada
periode-periode kritis terhadap air hendaknya air dapat tersedia dengan mudah. Jika air
irigasi tersedia, pemberian irigasi dengan interval 10–15 hari cukup bagi kacang tanah,
kecuali untuk tanah-tanah ringan/porous interval tersebut dapat lebih dipersempit. Sebelum pelaksanaan penanaman konsultasi dan koordinasi dengan BPSB setempat perlu
dilakukan, khususnya untuk keperluan sertifikasi benih.
Penyiapan Lahan
Kegiatan ini dimulai dengan pengolahan tanah, perataan, plotting/mempersiapkan bedengan dan saluran drainase, hingga siap tanam. Kacang tanah termasuk tanaman
palawija dengan karakter biji cukup besar dengan proses perkembangan polong yang
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harus terjadi di dalam tanah, sehingga penggemburan tanah sangat diperlukan. Biji
kacang tanah akan tumbuh baik pada lingkungan yang tidak berlebihan air dan tanah
cukup gembur. Penanaman pada lahan yang terlalu basah pada umumnya akan
mengurangi daya tumbuh karena benih cepat membusuk. Beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam penyiapan lahan adalah sebagai berikut:
1. Kondisi kelengasan tanah harus cukup untuk pengolahan secara kering, sehingga
tanah mudah diolah dengan bajak dan perataannya dengan garu,
2. Upayakan lahan bersih dari rumput atau gulma,
3. Buat bedengan (lebar bedengan menyesuaikan, kira-kira 4–5 m) dan antar bedengan dibuat saluran untuk keperluan pengaturan air (pematusan dan irigasi),
4. Jika memungkinkan dapat ditambahkan pupuk kandang atau kompos yang diaplikasikan bersamaan dengan pengolahan tanah terakhir.
Penanaman
Sifat kleistogam pada kacang tanah termasuk menguntungkan bagi kelangsungan
kemurnian suatu varietas, walau demikian isolasi terhadap varietas lain perlu mendapat
perhatian. Meskipun tanaman bersifat kleistogam tetapi masih mungkin terjadi persarian
silang meski sangat kecil (<5%). Oleh karena itu, perlu diwaspadai bahwa kawin silang
tersebut masih mungkin terjadi karena adanya peran serangga. Hendaknya diantisipasi
juga kemungkinan perpindahan benih antarpetak karena arus irigasi. Tabel 3 menunjukkan jarak isolasi minimum 3,0 m dan isolasi waktu sekitar 15 hari cukup untuk pengaruh
angin.
Tabel 3. Standar lapang sertifikasi benih kacang tanah.
Klas Benih
Benih Dasar (FS)
Benih Pokok (SS)
Benih Sebar (ES)
BMJ (Benih Mutu Jual)

Isolasi jarak
tanam (m)
3,0
3,0
3,0
3,0

Isolasi waktu
(hari)
15
15
15
15

CVL dan tipe simpang
maksimum (%)
0,1
0,2
0,5
0,7

Sumber: Kelly 1988; CVL: Campuran varietas lain.

Cara tanam untuk memproduksi benih sumber sebaiknya dilakukan secara teratur
dengan mengikuti anjuran jarak tanam tertentu. Jarak tanam umum yang direkomendasikan untuk tanaman kacang tanah adalah 40 cm x 10 cm, satu tanaman setiap lubang
tanam. Penanaman untuk benih dapat dilakukan mengikuti alternatif yang lain yaitu
dengan mengikuti alur bajak. Jarak alur bajak dipertahankan 40 cm, dan jarak meletakkan
biji juga tidak beranjak jauh dari 10 cm. Perlu diketahui bahwa tidak setiap pengolah
tanah dapat mengatur jarak tersebut dengan baik. Cara tanam dengan alur bajak termasuk
yang cukup efisien, khususnya untuk alokasi tenaga kerja. Penanaman dengan jarak
teratur akan memberi peluang atau ruang gerak yang merata antarindividu tanaman.
Jarak tanam 40 cm x 10 cm lebih dianjurkan dibanding 20 cm x 20 cm, karena lebih
mudah dalam pemeliharaan tanaman, misalnya pengairan, pengendalian gulma atau
pendangiran/pembubunan.
Pada beberapa negara sub tropik hanya didapati satu musim tanam yang terbaik untuk
tanaman kacang tanah, tetapi di India bagian selatan dijumpai dua musim tanam dalam
satu tahun. Indonesia mempunyai kondisi yang tidak jauh berbeda dengan India sehingga
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berpeluang didapatkan dua musim tanam kacang tanah. Meski demikian perlu dipertimbangkan bahwa untuk dapat memperoleh benih dengan kualitas prima, perlu ditentukan
musim tanam terbaik. Pernah disitir bahwa suhu yang terlalu tinggi pada saat pemasakan
polong berpengaruh kurang baik terhadap daya tumbuh (Natarajan 1996), namun hasil
kajian di banyak lokasi, interaksi saat panen dengan viabilitas benih tidak nyata. Keadaan
ini menggambarkan bahwa musim tanam bukan menjadi suatu kendala dalam memproduksi benih kacang tanah. Yang perlu diperhatikan adalah, pada daerah dengan curah
hujan yang tinggi pada musim/periode tertentu, saat tanam harus diperhitungkan agar
pada saat panen curah hujan tidak terlalu tinggi. Hal ini terkait dengan kesulitan pengeringan benih, terutama apabila tidak tersedia fasilitas alat pengering mekanis.

Gambar 2. Teknik bertanam larik berjarak tanam 40 cm x 10 cm.

Pemeliharaan
Menjaga tanaman dari jasad pengganggu baik gulma, hama, atau penyakit adalah
suatu keharusan dalam produksi benih. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kesehatan
tanaman di lapang. Serangan hama, penyakit atau gulma dapat menurunkan kualitas dan
viabilitas benih. Pengendalian gulma yang terlambat pada tanaman kacang tanah sangat
merugikan karena gulma termasuk kompetitor kuat dalam perebutan hara. Periode paling
kritis kacang tanah terhadap persaingan dengan gulma terjadi saat tanaman berumur 3–6
minggu setelah tanam (Kasno et al. 1998). Pengendalian gulma perlu mempertimbangkan
fase pertumbuhan tanaman kacang tanah, disarankan dihentikan pada saat tanaman berbunga, kira-kira 30–40 hari setelah tanam. Apabila pengendalian gulma harus dilakukan
lagi sebaiknya dilakukan setelah ginofor masuk ke dalam tanah dan proses perkembangan
polong telah terjadi. Saat tersebut terjadi kira-kira umur 40–50 hari. Pada periode antara
umur 30–50 hari sebaiknya tanaman dihindarkan dari gangguan fisik, khususnya penyiangan atau pendangiran. Perlu diketahui bahwa periode pembentukan polong merupakan
periode paling kritis untuk keberhasilan usahatani kacang tanah, khususnya benih.
Hama utama kacang tanah adalah semut, lundi, penggerek daun, penggulung daun
atau pengisap daun. Hama semut biasanya menyerang benih yang baru ditanam. Untuk
mencegah kerusakan biji karena semut sebaiknya dilakukan perlakuan benih (seed treatment) dengan Ridhomil atau insektisida sejenis. Hama lundi pada umumnya akan menyerang tanaman fase berbunga hingga panen. Potensi merusak hama ini sangat tinggi, dan
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kerusakan polong dapat mencapai 80% atau lebih. Pengendalian hama lundi dapat dilakukan dengan aplikasi Carbofuran bersamaan dengan pengairan atau satu hari setelah
pengairan pada saat tanah masih basah. Untuk mengendalikan hama-hama penggerek
daun dapat digunakan insektisida. Spesifikasi insektisida dan jenis bahan aktifnya tertera
pada Tabel 4.
Tabel 4. Jenis hama penting pada kacang tanah, gejala dan insektisida yang dianjurkan.
Jenis hama
Pengisap daun:
Empoasca spp
Thrips
Aphis craccivora
Tungau merah
Pemakan daun:
Aproaerema modicella
Spodoptera litura
Chrisodeixsis chalcites
Helicoverpa armigera
Pemakan akar & polong
Holotrichia spp
Odontotermes spp
Anisolabis annulipes
Pemakan biji
Tribolium castaneum
Corcyra cephalonica

Gejala serangan

Jenis pestisida yang
dianjurkan

Ujung daun kuning
Daun kriting & mengecil
Tanaman kuning & daun keriting
Daun kekuningan dan menjadi putih

Monocrotofos
Phasophamidon
Dichlorfos
Dicrotofos

Bekas gorokan pada daun, pada tingkat
serangan parah daun mengering
Daun tinggal tulang daun saja
Daun tua berlubang, tanaman menjadi gundul
Daun muda rusak, berlubang dan tinggal
tulang

Dichlorfos

Tanaman layu dan mati
Tanaman layu dan mati
Polong berlubang, biji rusak dan tdp kotoran

Endhosulfan
Dicrotofos
Diazenon

Carbofuran
Phorate
Lindane

Biji kacang digudang banyak berlubang
Biji menggumpal dan ada kepompong

Sumber: Saleh dan Marwoto 2012.

Penyakit utama tanaman kacang tanah adalah karat daun yang disebabkan oleh
cendawan Puccinia arachidis (Speg.), bercak daun oleh Phaeoisariopsis personata (Berk &
Curt) dan akhir-akhir ini layu bakteri oleh Ralstonia solanacearum (Smith). Penyakit karat
dan bercak daun pada umumnya menyerang secara bersamaan (meski tidak selalu) dan
terjadi dengan perbandingan intensitas yang bervariasi. Keduanya mulai muncul pada saat
tanaman berumur 60–75 hari atau lebih. Tingkat serangan dapat menjadi parah apabila
lingkungan mendukung. Intensitas serangan penyakit karat dan bercak daun akan meningkat jika kelembaban dan suhu udara tinggi. Pencegahan dapat dilakukan dengan penyemprotan fungisida Metiltiofanat atau Bitertanol secara berkala dengan interval waktu
7–10 hari sekali, selama 3–4 kali penyemprotan. Penyakit layu bakteri lebih ekonomis dikendalikan dengan varietas tahan. Penyakit ini dapat menyerang tanaman pada segala
fase pertumbuhan. Bagi varietas peka kegagalan karena penyakit layu dapat menjadi
sangat tinggi. Selain dengan varietas tahan, pencegahan lain dapat dilakukan dengan
bakterisida, namun pestisida tersebut belum banyak dikenal dengan baik oleh petani.
Pengairan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Bagi tanaman kacang tanah kelengasan optimum berkisar antara 70–75% kapasitas lapang. Selebihnya atau kurang dari
414
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70% biasanya tanaman akan mengalami gangguan pertumbuhan atau penurunan hasil.
Apabila penanaman dilakukan pada musim hujan, pembuatan drainase merupakan kebutuhan mutlak. Hal tersebut untuk menghindari air menggenang dan kelengasan tanah
berada di atas 100% kapasitas lapang. Kelengasan tanah yang terlalu tinggi kurang baik
untuk produksi benih kacang tanah, karena pada tingkat kelengasan yang tinggi warna
kulit biji menjadi kecoklatan sehingga kurang menarik, meskipun daya tumbuh tidak
terlalu banyak terpengaruh.
Tabel 5. Jenis penyakit penting pada kacang tanah, gejala dan nama fungisida yang dianjurkan.
Jenis penyakit

Gejala serangan

Cercospora
arachidicola
Cercosporidium
personatum
Puccinia arachidis
Aspergilus niger
Aspergilus flavus
Sclerotium rolfsii

Bercak hitam pada daun, tidak teratur
Bercak pada daun lebih hitam & terdapat
’Hallow’
Pustul orange di bagian bawah daun
Busuk leher akar
Penyakit jamur kuning
Busuk batang

Jenis fungisida
yang dianjurkan
Mankozeb
Metil Tiofanat
Bitertanol
Klorotalonil

Sumber: Saleh dan Marwoto 2012.

Keperluan pupuk untuk tanaman kacang tanah tergantung kondisi kesuburan lahan/
lokasi. Jika kondisi kesuburan lokasi terpilih cukup memadai dapat dianjurkan dosis lebih
rendah dari yang direkomendasikan. Sebaliknya jika dijumpai lahan yang kurang subur
dosis dapat ditingkatkan. Hal tersebut untuk menghindari tanaman kacang tanah tumbuh
terlalu subur atau tumbuh kurang subur. Berikut adalah dosis rata-rata yang dapat dijadikan acuan.
 Dosis: 75 kg/ha Urea + 150 kg/ha SP36 + 75 kg/ha KCl,
 Pupuk diberikan seluruhnya pada saat tanam pada alur di sisi barisan tanaman,
lalu ditutup dengan tanah. Jika terpaksa dapat diberikan 7–10 hari setelah tanam
pada alur di sisi barisan tanaman, dan ditutup dengan tanah,
 Sangat dianjurkan untuk pemberian kapur pertanian sebanyak 200 kg/ha guna
menyediakan tambahan Ca, sebagai hara esensial saat pembentukan dan pengisian polong.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan pada petak contoh sebanyak 5 petak contoh untuk lahan seluas
2 ha. Setiap petak contoh sedikitnya terdiri dari sekitar 1000 tanaman. Setiap pengamatan/supervisi dilakukan bersama-sama antara pemulia dan petugas dari BPSBTPH. Pada
umumnya pengamatan dilakukan lima kali yakni pada: (1) pertumbuhan vegetatif awal,
(2) pertumbuhan vegetatif akhir, (3) berbunga, (4) berpolong, dan (5) panen. Visualisasi
kelima fase pengamatan tersebut disajikan pada Gambar 3. Adapun parameter yang
diamati adalah sebagai berikut.
1. Pertumbuhan vegetatif awal, meliputi: warna hipokotil, daya tumbuh dan keseragaman tumbuh,
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2. Pertumbuhan vegetatif aktif, meliputi: vigor tanaman, tipe tumbuh, karakteristik
daun, dan warna batang,
3. Berbunga, meliputi: umur 50% tanaman berbunga (hari) dan karakteristik bunga
(warna, tipe matahari, dll),
4. Berpolong, yakni warna ginofor,
5. Panen, meliputi: karakteristik polong, warna biji, bentuk biji, rata-rata jumlah biji/
polong, ukuran biji, rendemen benih, dan hasil benih.
Pada Unit Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) di Balitkabi kegiatan roughing seperti di
atas dilakukan oleh Tim yang dipandu oleh breeder dari varietas yang bersangkutan, pada
fase-fase pertumbuhan tanaman di atas sehingga dari lapang diyakini akan diperoleh
benih yang murni/berkualitas. Dasar dari kegiatan pengamatan benih di lapang adalah
deskripsi setiap varietas, yang menyebutkan ciri-ciri/karakter-karakter setiap varietas.
Karakter utama yang dapat digunakan dalam pengenalan varietas kacang tanah menurut
Kelly (1988) adalah tipe tumbuh, karakter polong (keberadaan pinggang, paruh, bentuk
paruh) dan warna kulit ari biji.

A

C

B

D

E

Gambar 3. Visualisasi kondisi pertanaman kacang tanah saat pengamatan.
(A) fase pertumbuhan vegetatif awal, (B) fase pertumbuhan vegetatif aktif,
(C) fase berbunga, (D) fase berpolong, dan (E) fase panen.
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Kegiatan Pascapanen
Panen dan Pengeringan Benih
Nilai ekonomis kacang tanah adalah biji yang terletak di dalam polong dan berada di
dalam tanah. Maka dari itu dugaan kemasakan dipertimbangkan melalui umur tanaman
(lewat deskripsi) dan dengan mengambil tanaman contoh kemudian dilihat keragaan
polongnya. Indikasi polong masak ditandai dengan adanya garis-garis berwarna coklat
kehitaman pada sisi bagian dalam kulit polong. Jika 70–80% atau lebih jumlah polong
dalam satu tanaman menunjukkan kenampakan demikian, dapat diartikan bahwa tanaman sudah masak, dan panen dapat segera dilakukan. Infeksi/serangan penyakit karat dan
bercak daun pada tanaman yang digunakan petani sebagai indikasi tingkat kemasakan
tanaman, kurang dapat dibenarkan. Kisaran umur panen dapat bervariasi antara 90–120
hari tergantung varietasnya.
Pemanenan dapat dilakukan secara manual dengan tangan (sistem cabut) atau dengan
alat panen (cangkul atau alat panen yang lain). Kondisi kelengasan tanah yang cukup serta
jenis tanah menentukan alat/cara panen yang cocok untuk dilakukan. Perontokan dapat
dilakukan secara manual dengan tangan segera setelah panen atau digunakan mesin
perontok, dan segera dilakukan pengeringan. Pengeringan sebaiknya tidak ditunda karena
penimbunan polong yang terlalu lama akan menyebabkan tumpukan benih menjadi
panas, respirasi benih berlangsung cepat dan benih akan berkecambah. Sisi lain kelembaban dan panas tinggi tersebut memacu pertumbuhan cendawan Aspergilus flavus (Ibiam
dan Egwu 2011). Pengeringan benih yang dilakukan dengan cara dijemur di atas lantai
semen dapat menghasilkan suhu sekitar 70 oC pada keadaan terik. Pada keadaan demikian penjemuran selama 4–5 hari berpeluang mendapatkan biji dengan kadar air 12%.
Pengeringan yang baik ditandai oleh warna polong dan warna biji yang cerah dan bersih,
tidak gosong/terbakar.
Sortasi dan Penyimpanan Benih
Kacang tanah mempunyai karakter indeterminate, yang berarti tanaman mampu terus
berbunga. Pada kacang tanah dari sebagian besar bunga akan dapat terbentuk ginofor
atau calon buah. Kesempatan ginofor mencapai dan masuk ke dalam tanah lah yang
membatasi kemampuan terbentuknya polong. Perbedaan waktu yang terjadi akan mengakibatkan keragaman kemasakan polong. Maka dari itu dilakukan pembatasan apabila
tingkat kemasakan polong dalam satu tanaman mencapai 70–80% berarti umur panen
tercapai. Sortasi polong saat panen dapat dilakukan dengan membuang bentuk simpang
(off type) dan polong yang belum masak yang akan menjadi keriput ketika kering. Di
samping itu dalam proses sortasi benih harus dipisahkan dari tercampurnya tangkaitangkai polong, akar atau kotoran ranting lain yang terbawa.
Benih kacang tanah bersifat higroskopis, meski telah dijemur kering (sampai pada
kadar air tertentu) jika tidak disertai dengan perlakuan penyimpanan secara khusus, maka
kandungan air benih akan kembali mengikuti tingkat kelembaban ruang di sekitar. Proses
metabolisme dan respirasi dalam benih yang tinggi pada keadaan suhu tinggi akan menyebabkan daya tumbuh benih cepat menurun. Benih kacang tanah mudah terinfeksi cendawan, bakteri atau virus. Oleh karena itu, penyimpanan benih kacang tanah dalam bentuk
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polong akan lebih aman untuk penyimpanan jangka menengah atau jangka panjang. Hasil
penelitian di bawah ini (Tabel 6) dapat digunakan sebagai gambaran tentang jenis wadah
(kemasan) hubungannya dengan kadar air dan mutu fisiologis (daya tumbuh) benih
kacang tanah selama tujuh bulan disimpan.
Prinsip penyimpanan benih adalah mempertahankan mutu fisiologis benih dengan
menekan kemunduran benih serendah mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya
simpan benih adalah: (1) Kadar air benih selama penyimpanan, (2) Suhu dan kelembaban
ruang simpan, dan (3) Vigor awal benih sebelum disimpan. Di dalam penyimpanan kadar
air benih seharusnya kurang dari 14,0% yakni 8–10%, suhu ruang simpan 14–16%
dengan kelembaban 50–60%. Suhu yang tinggi akan memacu kemunduran benih sebagai
akibat aktivitas biokimia di dalam benih (Welch dan Declouche 1968). Benih dengan vigor
awal yang tinggi pada umumnya lebih tahan lama disimpan. Jenis wadah/ kemasan penyimpanan turut mempengaruhi daya tumbuh benih. Tempat/wadah penyimpanan yang
kedap udara dapat mempertahankan viabilitas benih lebih lama (Tabel 6). Sampai dengan
3–4 bulan jenis tempat penyimpanan belum berpengaruh, tetapi untuk waktu 6–7 bulan
jenis penyimpan yang kedap tampak lebih dapat mempertahankan viabilitas benih.
Tabel 6. Pengaruh waktu dan tempat penyimpanan terhadap kadar air dan daya tumbuh benih
kacang tanah.
Lama penyimpanan (bln)
0
3
4
5
6
7

Kadar air
(%)
6,0
6,2
6,2
7,3
7,5
7,6

Kaleng
Daya tumbuh
(%)
99
100
99
95
95
90

Karung goni
Kadar air
Daya tumbuh
(%)
(%)
9,0
100
7,0
100
7,4
97
7,8
90
7,9
84
8,9
85

Sumber: Sutarto et al. 1977.

Gambar 4. Keragaan proses penjemuran dan penyimpanan benih kacang tanah.

Pengujian Benih
Kegiatan ini memegang peranan penting karena akan menentukan kualitas akhir dari
benih. Pengujian benih yang utama adalah daya tumbuh benih. Nilai hasil uji daya tum418
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buh benih akan menjadi pertimbangan utama dalam menghitung jumlah atau kebutuhan
benih dalam suatu satuan luas (Ibiam et al. 2011, Kasno et al. 1998). Sebagai contoh,
apabila kebutuhan benih per hektar sebanyak 125–130 kg polong, dengan daya tumbuh
80% untuk mencapai populasi 100% akan diperlukan jumlah benih (100/80) x 125–130
= 156–162 kg.
Uji daya tumbuh dilakukan pada bahan benih murni, dengan empat kali ulangan
sedikitnya 100 biji per ulangan, pada kondisi lingkungan yang optimal dengan kisaran
suhu 20–30 oC (AOSA 1996, ISTA 1996). Benih dapat dikecambahkan menggunakan berbagai media yakni: pasir, campuran tanah dan pasir, atau kertas.
Sifat Benih dan Faktor yang Mempengaruhi Mutu Benih
Benih pada umumnya, termasuk benih kacang tanah, bersifat unik dimana pada kondisi bebas akan menyerap uap air dari udara sekitar sehingga kelengasan benih akan sama
dengan kelengasan sekitar. Kondisi yang demikian ini sangat tidak menguntungkan dalam
penyimpanan benih. Benih akan mengalami deteriorasi (kemunduran) yang menyebabkan
daya tumbuh/vigor benih cepat menurun (Sastry et al. 2007).
Sifat umum benih kacang tanah adalah:
1. Higroskopis, sehingga kadar air biji/benih mengikuti kelembaban di sekelilingnya.
2. Proses metabolisme dan respirasi dalam benih tinggi pada keadaan suhu ruang
simpan tinggi yang menyebabkan daya tumbuh cepat menurun.
3. Mudah terinfeksi oleh cendawan, bakteri dan virus karena kulit ari biji tipis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu benih kacang tanah adalah:
1. Faktor genetik atau faktor pembawaan (kemurnian benih)
2. Faktor fisiologi dan fisik benih :
 Tingkat kemasakan benih, mutu benih tertinggi diperoleh pada saat masak
fisiologis
 Tingkat kerusakan mekanis benih
 Tingkat keusangan (aging) benih, yaitu hubungan antara vigor awal benih dan
lamanya benih disimpan
 Patogen pada benih, terutama bakteri layu, virus PstV dan cendawan Aspergillus flavus penghasil racun Aflatoksin
 Ukuran dan berat jenis benih
 Komposisi kimia benih
3. Faktor lingkungan, meliputi perlakuan teknologi prapanen dan perlakuan teknologi
pascapanen. Faktor-faktor penting perlakuan prapanen yang mempengaruhi mutu
benih:
 Musim tanam
 Kultur teknik
 Waktu panen
 Cara panen
 Cara penimbunan hasil sebelum pengeringan
 Cara pengeringan

Monograf Balitkabi No. 13

419

4. Faktor-faktor penting dari perlakuan pascapanen yang mempengaruhi mutu benih :
 Keseragaman dan kesehatan benih sebelum disimpan
 Cara pengepakan, terutama jenis dan volume kemasan
 Suhu dan kelembaban tempat penyimpanan
 Total waktu lama penyimpanandari saat panen sampai benih ditanam
pengguna.
Pemurnian Benih. Faktor utama yang membedakan antara benih (bahan pertanaman) dengan biji (bahan untuk dikonsumsi) salah satunya adalah kemurnian, yang
masing-masing klas benih memiliki persyaratan tertentu dan berbeda (Tabel 1). Pada
perbenihan tanaman kacang tanah setelah menginjak generasi ke lima perlu dilakukan pemurnian, sama dengan mempertimbangkan bahwa selama lima generasi kemerosotan
mutu benih sangat mungkin terjadi. Pemurnian benih dapat dilakukan apabila sumber
benih diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya pemurnian benih pada umumnya ditempuh melalui dua cara, yakni:
1. Teknik Penggaluran
 Diambil contoh benih (biji) sebanyak 5 kg, biji tersebut ditanam secara acak (bulk)
mengikuti jarak tanam 40 cm x 10 cm, satu biji setiap lubang tanam,
 Dilakukan observasi selama pertumbuhan terhadap sejumlah tanaman dengan
penciri/karakter seperti pada deskripsi, seperti: warna epikotil/hipokotil, warna daun,
bentuk dan ukuran daun, warna batang dan bunga, tinggi tanaman. Tanamantanaman contoh tersebut diberi tanda.
 Pada saat masak, tanaman-tanaman yang bertanda dipanen secara terpisah, diproses per individu tanaman, dijadikan benih. Pada musim berikutnya ditanam tetap
dalam kondisi terpisah satu sama lain, benih yang berasal dari satu tanaman ditanam dalam satu baris. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap karakter seperti
tersebut di atas. Baris tanaman dengan karakter sama diberi tanda atau dilakukan
skoring. Pada saat panen dilakukan observasi terhadap penciri polong dan biji.
 Terhadap hasil observasi langkah kedua, hasil polong dari masing-masing baris
yang mempunyai penciri fenotipik (pertumbuhan maupun polong) sama dapat digabungkan menjadi satu kelompok benih inti.
2. Teknik Seleksi Massa
Sama dengan teknik yang pertama, penangkar harus mengetahui penciri atau karakter
utama secara benar benih dari varietas yang akan dimurnikan. Kemudian dilakukan
sampling, sedikitnya 5–10 kg benih masih dalam keadaan polong. Berikutnya dipisahkan
setiap benih berdasarkan fenotipik benih, seperti:
 Bentuk atau tipe polong (Valencia atau Spanish), ukuran polong, retikulasi kulit
polong, keberadaan pinggang pada polong, keberadaan paruh dan punggung
polong, warna kulit ari biji. Dihitung persentase jumlah polong pada masingmasing karakter. Angka-angka tersebut menggambarkan tingkat keragaman yang
ada pada benih/varietas yang dimurnikan.
 Kelompok polong terpilih untuk benih kemudian dikupas dan ditanam, digunakan
jarak 40 cm x 10 cm, satu biji setiap lubang. Dilakukan observasi terhadap bebe420
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rapa karakter pertumbuhan, seperti: tinggi tanaman, bentuk dan ukuran daun,
serta warna daun. Jika ditemui bentuk yang sangat menyimpang individu tanaman
tersebut dicabut dan dibuang. Pada saat panen dilakukan observasi terhadap
karakter polong, benih yang memiliki penciri sama dapat digabungkan. Teknik
demikian dapat dilakukan terhadap jumlah yang lebih besar, dengan menggerakkan sejumlah orang yang sejak awal sudah dibekali pengetahuan bagaimana
teknik melakukan sortasi terhadap benih yang masih dalam bentuk polong, sesuai
dengan deskripsi yang ada.
Keberhasilan langkah satu atau langkah dua sangat dipengaruhi oleh pelaku. Semakin
tinggi tingkat pemahaman terhadap benih, hasil akan semakin baik, sehingga pencapaian
tingkat keseragaman benih juga semakin baik.

VARIETAS UNGGUL KACANG TANAH
Varietas unggul adalah nama resmi komoditas yang telah disahkan oleh pemerintah
melalui SK Menteri Pertanian. Kenaikan produksi atau produktivitas yang berkelanjutan
akan lebih bergantung pada keberhasilan pengembangan varietas unggul. Keberadaan
varietas makin lama berarah kepada yang lebih baik dengan mengakomodasi kendalakendala penting yang ada sehingga peran varietas unggul semakin nyata..
Varietas unggul yang dilepas pada kurun 1950–1983 memiliki karakteristik daya hasil
tinggi dan tahan terhadap penyakit layu. Sedangkan varietas yang dirakit pada periode
berikutnya, selain memiliki daya hasil tinggi dan ketahanan terhadap penyakit layu, juga
memiliki ketahanan terhadap penyakit daun (kurun 1987–1991), cekaman abiotik, terutama cekaman kemasaman lahan, kekeringan, penaungan dan kahat hara besi di tanah
Alfisol alkalis (periode 1992–1998).
Varietas unggul yang dilepas setelah tahun 2000, kecuali Bima, mempunyai ketahanan
terhadap infeksi jamur Aspergillus. flavus (Suhartina 2007). Varietas Sima, Turangga, dan
Domba berbiji tiga per polong (tipe Valencia), sedangkan Kancil, Tuban, dan Bison berbiji
dua per polong (tipe Spanish). Umur panen tipe Spanish umumnya lebih genjah dibandingkan umur panen tipe Valencia, namun rata-rata hasilnya lebih rendah (Tabel 7).
Varietas Bima adalah salah satu varietas unggul hasil pemutihan terhadap varietas lokal
Bima, NTB yang dilepas pada tahun 2001; varietas ini berbiji tiga, agak tahan penyakit
layu dengan hasil polong 1,7 t/ha dan kisaran hasil polong 1,6–2,5 t/ha.

Pengenalan Varietas
Sampai dengan tahun 2014 di Indonesia telah dilepas sebanyak 35 varietas unggul
kacang tanah. Agar dapat memilih suatu varietas dengan tepat maka pengenalan terhadap
suatu varietas sangat perlu. Varietas memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi identitasnya,
yang umum digunakan adalah karakter kualitatif. Karakter ini menjadi ciri khas karena
sangat sedikit dipengaruhi lingkungan. Kesulitan yang terjadi dalam memisahkan varietas
yang satu terhadap yang lain adalah karena pada umumnya mereka secara fenotipik mirip
(Tabel 7 dan Tabel 8). Mengapa hal demikian terjadi hampir pada semua komoditas palawija Yang pertama karena kesamaan induk (berasal dari satu induk), yang kedua dalam
proses seleksi lebih banyak ditekankan kepada karakter-karakter yang disukai pengguna.
Seperti yang banyak terjadi di Indonesia, lebih banyak pengguna menginginkan varietas
kacang tanah dengan tipe Spanish berbiji dua, warna kulit biji rose. Dengan demikian
dalam proses seleksi jika dari populasi yang dihasilkan terdapat galur dengan warna kulit

Monograf Balitkabi No. 13

421

biji merah maka posisinya akan tergeser. Meski secara umum, kacang tanah tipe Valencia
berpeluang lebih tinggi meningkatkan hasil. Karakter utama yang dapat digunakan dalam
pengenalan varietas kacang tanah menurut Kelly (1988) adalah:
1. Tipe tumbuh tanaman pada saat berbunga: tegak, semi tegak, menjalar.
2. Bentuk, ukuran dan warna daun. Walau ukuran daun sering berinteraksi dengan
kesuburan lahan, namun pada lingkungan yang sama dapat menjadi penciri
varietas.
3. Warna batang dan ginofor. Perbedaan warna kedua penciri lebih tegas dan
hampir tidak terpengaruh lingkungan. Warna bunga dapat menjadi penciri, tetapi
tingkat perbedaannya sangat sedikit.
4. Ada tidaknya pinggang pada polong: tidak berpinggang, sedikit berpinggang, agak
berpinggang, berpinggang agak dalam, dan berpinggang sangat dalam.
5. Ada atau tidak adanya paruh/pelatuk polong: tanpa paruh, paruh sangat kecil,
paruh menonjol, paruh sangat menonjol.
6. Bentuk paruh: lurus atau melengkung.
7. Warna kulit ari biji.
Membedakan varietas satu terhadap yang lain didasarkan pada karakteristik benih,
kecambah, organ generatif dan tanaman lengkap di lapang, misalnya warna epikotil, tinggi
epikotil, warna hipokotil. Karakteristik kecambah ini digunakan jika karakteristik benih
hampir serupa/mirip. Membedakan varietas berdasar organ generatif yang umum adalah
warna mahkota bunga, tipe tumbuh, terdapatnya bulu pada batang, tipe pertumbuhan
atau bentuk daun. Karakter kualitatif dan kuantitatif penting varietas unggul kacang tanah
disajikan pada Tabel 7.
Merakit varietas menjadi tugas utama para pemulia tanaman. Meskipun telah dihasilkan sebanyak 35 varietas unggul kacang tanah hingga tahun 2014, jumlah ini belum
terlalu banyak bila dibandingkan dengan varietas unggul padi, jagung, dan kedelai.
Masing-masing varietas memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu serta memiliki segmen
pasar dan preferensi petani tersendiri. Sifat-sifat khusus yang dimiliki varietas-varietas
kacang tanah di Indonesia yang telah dilepas hingga tahun 2014 disajikan pada Tabel 8.
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Tabel 7. Karakter kualitatif dan kuantitatif penting varietas unggul kacang tanah di Indonesia.
Nama varietas
1. Gajah
2. Macan
3. Banteng
4. Kidang
5. Tupai
6. Pelanduk
7. Tapir
8. Rusa
9. Anoa
10. Kelinci
11. Jepara
12. Landak
13. Mahesa
14. Badak
15. Komodo
16. Biawak
17. Trenggiling
18. Simpai
19. Zebra
20. Panter
21. Singa
22. Jerapah
23. Turangga
24. Sima
25. Kancil
26. Bima
27. Tuban
28. Bison
29. Domba
30. Talam 1
31. Hypoma 1
32. Hypoma 2
33. Takar 1
34. Takar 2
35. Litbang Garuda 5*)

Tipe
tumbuh

Warna
ginofor

Warna
biji

Jumlah
biji/
polong

Ukuran
biji (g/100
bj)

Umur
panen
(hst)

Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak
Tegak

U
U
U
U
U
U
U
U
U
H
U
U
HU
U
U
U
U
U
H
H
H
U
H
H
U
U
U
U
H
U
U
U
U
U
U

Rose
Rose
Rose
Merah
Merah
Merah
Merah
Rose
Rose
Rose
Rose
Merah
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Merah
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose
Rose

2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
2
4
4
2
3
2
2
3/4
2
2
2
2
2
2

53–55
47–48
48–49
49–50
55–56
56–57
56–57
45–46
40–45
40–45
34–35
45–46
40–45
35–40
43–44
53–55
45–46
47–48
30–35
30–35
35–40
40–42
30–37
35–37
42–47
40–45
35–38
43–45
30–40
45–55
35–38
30–34
60–68
45–49
34–40

100
100
100
100
95
95
95
105
105
95
90
90
95
95
90
90
90
95
95
95
100
90
95
95
90
90
90
90
100
90
91
90
95
90
86

Hasil
polong
(t/ha)
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
2,3
1,2
1,8
2,4
3,0
2,0
2,0
1,8
1,9
2,4
2,4
2,4
1,9
2,0
2,0
1,7
1,7
2,2
2,0
2,1
3,2
3,7
3,5
4,3
3,8
3,5

Sumber: Balitkabi (2012), *) SK Menteri Pertanian Rep. Indonesia.
Keterangan: U=Ungu; H=Hijau; HU=hijau keunguan.
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Tabel 8. Varietas unggul kacang tanah di Indonesia dan beberapa sifat khusus yang dimiliki.
No.

Nama

Sifat ketahanan terhadap penyakit dan cekaman lingkungan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Gajah
Macan
Banteng
Kidang
Rusa
Anoa
Tapir
Pelanduk
Tupai
Kelinci
Jepara
Landak
Mahesa
Badak
Komodo
Biawak
Trenggiling
Simpai
Zebra
Panther
Singa

22.

Jerapah

23.

Sima

24.
25.

Kancil
Turangga

26.
27.

Bima
Bison

28.

Domba

29.

Tuban

30.
31.
32.
33.
34.
35.

Talam 1
Takar 1
Takar 2
Hypoma 1
Hypoma 2
Litbang Garuda 5*)

Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat dan bercak daun
Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat dan bercak daun
Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat dan bercak daun
Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat dan bercak daun
Tahan penyakit karat, bercak daun dan layu
Tahan penyakit karat, bercak daun dan layu
Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat, bercak daun dan virus belang
Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat, bercak daun dan virus belang
Tahan penyakit layu, Peka penyakit karat, bercak daun dan virus belang
Tahan penyakit karat, Toleran penyakit bercak daun
Agak tahan penyakit layu
Tahan penyakit karat, Agak tahan penyakit layu
Tahan penyakit layu, Agak tahan penyakit karat, Peka penyakit bercak daun
Toleran penyakit layu, Tahan penyakit karat, Toleran lahan masam
Tahan penyakit layu dan karat, Tidak tahan PStV, Cocok untuk lahan kering
Agak tahan penyakit layu dan karat, Tidak tahan PStV, Cocok untuk lahan kering
Agak tahan penyakit layu, Tahan karat, Adaptif lahan masam
Agak tahan penyakit layu, Tahan karat, Adaptif lahan masam
Toleran penyakit bercak daun dan karat, Tanggap input
Toleran penyakit layu, bercak daun, karat, toleran kekeringan
Toleran penyakit layu, Tahan penyakit karat, Agak tahan penyakit bercak daun,
Toleran kekeringan
Tahan penyakit layu, Toleran penyakit karat, bercak daun, Toleran kekeringan dan
lahan masam
Tahan penyakit layu, Toleran penyakit karat, bercak daun, Toleran kekeringan dan
lahan masam, Agak tahan A. flavus
Tahan penyakit layu, Toleran penyakit karat, bercak daun, Tahan A. flavus
Tahan penyakit layu, Agak tahan penyakit karat, bercak daun, Agak tahan A.
flavus
Agak tahan penyakit layu, 60–70% polong berbiji tiga
Tahan penyakit layu, Agak tahan penyakit karat, bercak daun, Agak tahan A.
flavus
Tahan penyakit layu, Agak tahan penyakit karat, bercak daun, Agak tahan A.
flavus
Tahan penyakit layu, Agak tahan A. flavus, Toleran penyakit karat, Toleran
penyakit bercak daun, Toleran kekeringan
Toleran kahat Fe dan adaptif di Alfisol alkalis
Tahan lahan masam
Tahan penyakit karat daun
Tahan penyakit karat daun
Tahan penyakit karat daun, Agak tahan layu bakteri
Toleran kekeringan fase generatif, agak tahan layu, agak tahan bercak/karat daun
Tahan cemaran Aflatoksin, Tahan layu bakteri, agak tahan bercak/karat daun,
toleran di lahan Alfisol

Sumber: Balitkabi. 2012; *) SK Menteri Pertanian Rep. Indonesia
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Pengelolaan Varietas Kacang Tanah
Secara umum pengelolaan varietas tidak berbeda dengan syarat-syarat pengelolaan/
perbanyakan benih (di atas). Hal-hal yang perlu diketahui dalam pengelolaan varietas ini
adalah:
1. Jaminan kebenaran nama varietas.
2. Kejelasan sumber varietas.
3. Legalitas sumber varietas.
4. Tingkat kemurnian dan varietas asal.
5. Menanam pada bekas jenis tanaman lain, bukan di lahan bekas kacang tanah.
6. Menanam dengan jarak teratur, dan memperhatikan jarak isolasi tanaman.
7. Penanganan pascapanen harus dihindarkan dari varietas lain.
8. Mencabut atau membuang jenis tanaman atau varietas lain (rouging).
9. Secara periodik kemurnian perlu diperbaiki melalui langkah-langkah penggaluran,
untuk mendapatkan kembali benih inti.
Persyaratan 1–4 akan selalu tertera pada setiap label benih, terutama benih penjenis
(BS) dan benih dasar (FS). Dengan diperoleh persyaratan 1–4 tersebut di atas selanjutnya
dapat diikuti prosedur produksi benih yang telah disebut di atas. Apabila suatu varietas
diperkirakan sudah memerlukan tindakan pemurnian maka dapat diikuti prosedur/ langkah-langkah pemurnian benih di atas.

PENUTUP
Tingginya tuntutan terhadap kacang tanah, baik kualitas maupun kuantitas, perlu
ditanggapi dengan pemanfaatan secara lebih baik varietas-varietas unggul baru yang
sudah ada melalui program diseminasi, sosialisasi varietas, dan penyediaan benihnya.
Tingkat pengelolaan varietas yang hampir seratus persen berkorelasi dengan mutu hasil
perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Kemurnian genetik yang dipadu dengan
pengelolaan lingkungan tumbuh optimum akan dihasilkan benih yang berkualitas. Di sisi
lain, benih yang bermutu dan murni adalah kesuksesan awal usahatani.
Benih sama pentingnya dengan varietas. Sifat kleistogam pada tanaman kacang tanah
yang memungkinkan kacang tanah ditanam berulang kali perlu lebih dimanfaatkan sebaikbaiknya dengan tetap menjaga kemurnian benih dari pencemaran varietas lain yang
terjadi secara fisik. Untuk menghasilkan benih sumber kacang tanah bermutu tinggi perlu
mengikuti prosedur baku sejak prapanen hingga pascapanen.
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