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ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT PEMBERIAN AIR TERHADAP KOMPONEN HASIL
BEBERAPA GALUR MUTAN KACANG TANAH (ARACHIS HYPOGAEA L.). Telah
dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh berbagai tingkat pemberian air terhadap
komponen basil beberapa galur mutan kacang tanah (Arachis hypogaea L.). Galur mutan yang
diuji adalah A20/3/Psj, B30/12/10 clan D25/3/2. Sebagai kontrol diikutkan tanaman asalnya,
AH1781Si, Kidang clan Pelanduk. Tingkat pemberian air yang digunakan yaitu 100 %, 75 %, 50 %
clan 25 % air tersedia, dimana 100% air tersedia adalah selisih kadar air pada kondisi kapasitas
lapang dengan kadar air pada titik layu permanen. Dari data beberapa parameter yang diamati
tidak terlihat adanya interaksi antara varietas/galur dengan tingkat pemberian air kecuali pada
bobot kering brangkasan dimana galur mutan B30/12/10 pada tingkat pemberian air 100 %
memberikan bobot kering berangkasan yang paling berat. Namun demikian, berdasarkan nilai
relatif jumlah polong tua, berat polong kering clan berat 50 butir terlihat galur mutan A20/3/Psj
toleran terhadap kekeringan.

ABSTRACT

EFFECTS OF WATER CONTENT LEVElS ON YIELD COMPONENTS OF SOME
PEANUT MUTANT LINES (ARACHIS HYPOGAEA L.). Study about effects of water content
levels on yield components of peanut mutant lines has been conducted. Mutant lines tested were
A20/3/Psj, B30/12/10 and D25/3/2. The original varieties/lines of the mutants were, AH1781Si,
Kidang and Pelanduk was included as control. The treatments for levels of water application
were 100%, 75%, 50% and 25%, where 100% water available means a difference between water
content at field capacity and at content in permanent wilting point. Based on the data of
parameters observed, to interaction between varieties/lines and water content levels was not
found except for dry matter weight. For this parameter, the highest dry matter was observed
when B30/12/10 mutant line was watered by 100% water available. Nevertheless, based on
relative values of number of mature pod, dry pod weight and 50 nut weight the A20/3/Psj mutant
line seems tolerant to drought.

PENDAHULUAN wilayah Indonesia Timur seperti Nusa Tenggara
Timur daD Sulawesi Tengah kacang tanah
ditanam di lahan kering pada waktu musim
penghujan. Dengan demikian penanaman pada
lahan sawah, maupun pada lahan kering di
musim penghujan mempunyai masa tanam yang
pendek, karena curah hujan di daerah timur
hanya berkisar dua sampai tiga bulan selama
masa penanaman (3). Oleh karena itu diperlukan
varietas kacang tanah yang berumur pendek agar
dapat memanfaatkan curah hujan yang ada untuk
pertumbuhan sampai paneD sehingga resiko
kegagalan paneD akibat stres air pada akhir
pertumbuhan dapat dihindari. Dewi, dkk. (4),
mengatakan bahwa perlakuan radiasi sinar
gamma merupakan salah satu cara untuk
mendapatkan tanaman kacang tanah yang
berumur pendek.

Seiring dengan meningkatnya laju
pertumbuhan penduduk, taraf hidup clan tingkat
pendidikan masyarakat Indonesia, menyebabkan
kebutuhan gizi menjadi meningkat. Kacang tanah
(Arachis hypogaea L. I merupakan komoditas
penting karena nilai gizinya relatif lebih baik
dibandingkan beberapa palawija lainnya (11.
Kandungan lemak, protein clan karbohidrat
dalam biji kacang tanah masing-masing adalah 40
-50%, 25 -30% clan 4%. Kacang tanah juga
mengandung bahan mineral seperti Ca, K, Fe, Ci,
B, Mn, Zn clan Cu. Di samping itu kacang tanah
juga mengandung banyak vitamin seperti
vitamin A, B, C, E, clan K (21.

Di Indonesia, penanaman kacang tanah
pada lahan sawah biasanya dilakukan di antara
dua musim tanam padi, sedangkan untuk
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setara dengan 45 kg N/ha, 45 kg PZO5/ha daD 60
kg KZO/ha.

Parameter yang diamati yaitu tinggi
tanaman, jumlah cabang, umur berbunga, jumlah
polong tua, bobot polong kering, bobot kering 50
butir daD berat kering berangkasan. Nilai relatif

setiap parameter (%), dihitung sebagai berikut;

Nilai parameter pada air tersedia tingkat tertentu X 100%

Nilai parameter pacta air tersedia tingkat 100%

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Irsal,
dkk. (51 menunjukkan bahwa kebutuhan air
untuk kacang tanah cenderung meningkat
dengan bertambahnya umur tanaman, daD
cenderung menurun dengan berkurangnya
aktivitas pertumbuhan vegetatif selama minggu
ke 10 atau ke 11. Kemudian pacta penelitian lain
yang dilakukan oleh Darmiyati (6) dikatakan
bahwa basil biji kacang tanah lebih tinggi hila
pertanaman diairi hanya sekali pacta masa
berbunga, dibandingkan dengan pemberian air
selama masa pengisian polong daD masa
pemasakan polong.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh pemberian air terhadap pertumbuhan
vegetatif daD generatif beberapa galur mutan
kacang tanah basil dari penelitian P3TIR-BATAN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan
pacta umur 2 sampai 6 munggu setelah tanam.
Analisis statistik terhadap tinggi tanaman
menunjukkan bahwa perlakuan pemberian air
memberikan pengaruh yang nyata pacta umur
tanaman 3 sampai 6 minggu setelah tanam,
sedangkan pacta pengamatan 6 minggu setelah
tanam, terlihat dengan semakin rendahnya
kandungan air tanah, tinggi tanaman cendrung
semakin pendek (Tabel 1 dan Gambar 1).
Perlakuan berbagai tingkat pemberian air juga
memberikan pengaruh yang nyata pacta jumlah
cabang setelah tanaman berumur 3 minggu
(Tabel 2). Hal ini kemungkinan disebabkan pacta
awal pertumbuhan, jumlah air yang dibutuhkan
tanaman belum begitu banyak karena proses
metabolisme yang berlangsung masih lambat,
sedangkan setelah 3 minggu proses metabolisme
berlangsung lebih cepat sehingga jumlah air yang
dibutuhkan meningkat. Hasil serupa juga
dilaporkan oleh lrsal dkk. (5) yang menyatakan
bahwa kebutuhan air untuk kacang tanah

cenderung meningkat dengan bertambahnya
umurtanaman.

BAHAN DAN METODA

Tabel Tinggi tanaman beberapa varietas/galur saat
tanaman berumur 2, 3, 4, 5, dan 6 minggu, dengan
perlakuan berbagai tingkat pemberian air.

Bahan tanaman yang digunakan adalah 3
galur mutan yaitu A20/3PS], B30/12/10, clan
025/3/2. Galur A20/3PS] berasal daTi AH1781 Si
yang diradiasi dengan dosis 0,2 kGy, galur
B30/12/10 berasal daTi varietas Kidang yang
diradiasi 0,3 kGy clan galur 025/3/2 berasal
varietas Pelanduk yang diradiasi 0,25 kGy. Pada
pengujian ini sebagai pembanding juga diikutkan
ketiga tanaman asal yaitu AH1781 Si, Kidang clan
Pelanduk.

Penelitian dilakukan di rumah kaca P3TIR-
BATAN, Pasar ]umat, pada tahun 1997 dalam
percobaan faktorial dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap clan diulang 3 kali.
Perlakuan terdiri daTi dua faktor yaitu faktor A
adalah galur/varietas; A20/3PS], B30/12/10,
025/3/2, Kidang clan AH1781 Si clan Pelanduk,
sedangkan faktor B adalah tingkat pemberian air
yaitu 100%, 75%, 50% clan 25%, dimana 100%
air tersedia adalah selisih kadar air pada kondisi
kapasitas lapang dengan kadar air pada titik layu
permanen (7).

Media tumbuh yang digunakan adalah
tanah yang berasal daTi kebun percobaan P3TIR-
BATAN di Pasar ]umat. Tanah dimasukan
kedalam polybag dengan diameter 25 cm masing-
masing berisi 6 kg tanah kering angin.
Penempatan polybag di greenhouse diatur sesuia
dengan bagan percobaan dimana masing-masing
kombinasi setiap ulangan terdiri daTi 24 polybag.
Pada setiap polybag ditanam 2 tanaman, clan
setelah tumbuh baik disisakan 1 tanaman untuk
di amati.

Pemupukan dilakukan 3 hari sebelum
tanam. Pupuk yang diberikan untuk setiap
polybag adalah Urea, TSP clan KCI dengan dosis
masing-masing 0,3 gr., 0,29 gr. clan 0,09 gr.,

Keterangan: angka-angka yang diikuti huruf yang sarna pada
lajur yang sarna pada perlakukan sejenis tidak
berbeda nyata pada uji BNJ taraf 5%.



"/lmiah Peneli/ian daD Pengembangan Aplikasi ls%p daD Radiasi, 2tXJ4

Nilai Relatif j% ) Dari hasil analisis sidik ragam semua
parameter yang diamati, tidak ditemukan adanya
interaksi antara varietas/galur dengan tingkat
pemberian air kecuali pada parameter bobot
kering brangkasan. Sungguhpun demikian, pada
parameter jumlah polong tua, berat polong
kering dan berat kering 50 butir, nilai relatif
pada tingkat pemberian air 25% antara varietas
asal dengan mutannya secara umum tampak
lebih rendah kecuali pada galur mutan A20/3/Psj
(Gambar 3). Galur mutan A20/3/Psj pada ketiga
komponan hasil ini terlihat lebih baik
dibandingkan tanaman asalnya AH1781Si. Hal
ini memberikan indikasi bahwa galur mutan
A20/3/Psj lebih toleran terhadap kekeringan
dibandingkan tanaman asalnya.
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Gambar Graflk nilai relatif tinggi tanaman saat umur 6
minggu setelah tanam

Tabel 2. Jumlah cabang beberapa varietas/galur saat tanaman
berumur 2, 3, 4, 5, daD 6 minggu, dengan
perlakuan berbagai tingkat pemberian air.

Minggu Setelah Tanam
Pelakuan

Varietas

VIIAHl781Sij

V2jA20/3/psj!
V3IB30/12/101
V4 (D25/3/21

V5jKidangl
V6jPeiandukl

5 6

Pemberian air
Al (100%1 4,6 a 5,5 a
A2 (75%1 3,5 a 4,7 a 5,4 a
A3 (50%) 3,6 a 4,4 a 5,2 a
A4 (25%) 3,3 a 3,8 b 4,4 b

3,3 a

Keterangan : Angka yang diikuti huruf yang sarna pada lajur

yang sarna pada perlakukan sejenis tidak berbeda

nyata pada uji BNJ taraf 5%.

1,8 a
1,8 a
1,9 a
1.9 a

6,Oa
5,8 ab

5,7ab

5.0 b

Pemberian air juga berpengaruh terhadap
umur berbunga (Gambar 21. Semakin rendah
kadar air tanah umur berbunga cenderung
semakin panjang.

100% 75% 50% 25%
Tingkat Pemberian Air

Gambar 3. Gafik nilai relatif jumlah polong tua (A),
berat kering 50 butir (B) clan berat polong

kering (C)

Gambar 2 Grafik nilai relatif umur tanaman
saat berbunga

1,8 a 3,3 b 4,6 a 5,4 a 6,1 a
2,0 a 3,9 a 4,2 b 4,4 b 4,7 b
1,7 a 3,2 b 4,4 ab 5,4 a 5,9 a
1,7a 3,5 4,4ab 5,4a 6,0 a
1,9 a ab 4,2 b 5,0 b 5,3 ab
1,8 a 3,2 b 4,4 ab 5,1 b 5,8 a

3,5ab

I! .-
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Dari basil analisis statistik (Tabel 3) terlihat
adanya interaksi antara berbagai varietas dengan
berbagai tingkat pemberian air pada bobot kering
brangkasan. Bobot kering brangkasan tertinggi
yaitu sebanyak 27,2 gram (Tabel 4) ditemukan
pada galur mutan B30/12/10 yang diberi air 100
%. Angka ini berbeda nyata dengan bobot kering
brangkasan pada interaksi antara berbagai
varietas/galur dengan berbagai tingkat pemberian
air lainnya. Galur A20/3/psj walaupun tidak
memiliki bobot brangkasan setinggi galur
B30/12/10 tetapi ternyata mampu menghasilkan
bobot polong kering clan bobot 50 butir yang

tinggi.

DAFTARPUSTAKA

Tabel 3. Sidik ragam bobot kering brangkasan.

Sumber

Kera2aman
DB JK KT F.Hit F. Tabel~

2,85
2,62
2,02

V (varielas/galurl
A (prlakuan airl

VXA
Galal

352,416
1506,681
227,436
359,2

4
3
12
40

88,104
502,227
18,953
8,980

9,81"
55,93"
2,11'

Total rsgj 2445,733 I
Keterangan: KK = 20,30 % ..= sangan nyata .= nyata tn = tidak nyata

Tabel 4. lnteraksi antara berbagai varietas/galur
dengan berbagai tingkat pemberian air
pada bobot kering brangkasan.

Keterangan Angka yang diikuti hurut yang sarna pada lajur yang
sarna pada perlakukan sejenis tidak berbeda nyata
pada uji BNJ tarat 5%.

1. BAHARI clan YULIMASNI, Pengaruh waktu
penyiangan clan pembuahan terhadap
basil kacang tanah, Badan penelitian
pengembangan pertanian, Balai
penelitian tanaman pangan Bogor,
Cimanggu Bogor (1989) 27.

2. SUPRAPTO, Bertanam kacang tanah. Pt.
Penebar Swadaya, Jakarta. 11985) 26.

3. SUTARTO, HARTONO clan RAIS, Kacang
tanah. Badan Penelitian Dan
pengembangan Pertanian, Balai
Penelitian Tanaman Pangan Bogor. (1988)
44.

4. DEWI, K., ITA DWIMAHYANI clan
ISMACHIN, M., Pengaruh iradiasi sinal
Gamma terhadap keragaman jumlah
polong clan biji tanaman kacang tanah
(Arachis hypogaea L.), Pertemuan IImiah
Aplikasi isotop clan radiasi dalam bidang
pertanian, peternakan clan biologi
BATAN,. Jakarta. (1992) 291.

5. IRSAL LAS, SUPARLAN, N. S. clan
DARMIYATI, Pengaruh jumlah clan
waktu pemberian air terhadap
pertumbuhan clan basil polong empat
varietas kacang tanah. Laporan kemajuan
penelitian, Seri Fisiologi No 8, Lembaga
pusat penelitian pert ani an Bogor. ( 1978)
57.

6. DARMIY A TI SY ARIFUDIN, Pengaruh
pemberian air pada berbagai Case
pertumbuhan kacang tanah clan kedelai
selama musim kemarau. Laporan
kemajuan penelitian, Seri Fisiologi No 9.
Lembaga pusat penelitian pertanian
Bogor (1978).

7. SARWONO HARDJOWIGENO, IImu Tanah.
PT Media Tama Sarana Perkasa, Jakarta.
(1987)

KESIMPULAN

1. Sejalan dengan berkurangnya kandungan air
tanah, pertumbuhan tinggi tanaman clan
jumlah cabang semua varietas/galur yang diuji
cenderung menurun sedangkan umur
berbunga nya lebih lambat.

2. Dibandingkan tanaman asal (AH17811, galur
mutan A20/3/Psj tampak lebih toleran
terhadapkekeringan.
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DISKUSI

SUPRIYATNA, N

1. Bagaimana metode/cara pemberian air?
2. Sampai umur berapa tanaman diairi ?
3. Pada kesimpulan dinyatakan bahwa galur

mutan A/20/3/Psj toleran terhadap
kekeringan, Apakah galur ini sudah di uji di
lapangan atau di daerah yang beriklim kering
sehingga anda menyimpulkan demikian ?

3.

sedangkan untuk mengantisipasi kemung-
kinan semakin besar clan rimbunnya
tanaman kacang tanah akan mengurangi
tingkat ketelitian, sehingga tanaman setiap 2
minggu sekali diambil sample dicabut clan
ditimbang untuk mengetahui be rat tanaman
per 2 minggu), tanaman terse but di ambil
daTi tanaman yang telah dipersipkan untuk
itu (di luar tanaman percobaan yang sama-
sarna mendapatkan perlakuan-perlakuan
yang sesuai dosisi yang di tentukan).
Setiap tanaman yang diuji disertakan untuk
mendapat hitungan kadar air titik layu
permanen sampai diperoleh data

TARMIZI

Pada Jatar belakang saudara mengatakan
bahwa kandungan gizi kacang tanah lebih tinggi
daTi tanaman lainnya .

Berapakah kandungan protein kacang tanah
terse but ?

CARKUM

1. Cara memberikan air sesuai dengan dosis

perlakuan yaitu mempertahankan kondisi
kadar air tanah dalam media itu setiap hari
dengan ditimbang hila tiap akan memberikan
air, penimbangan yang dilakukan adalah
polybag yang ada tanamannya setiap
perlakuan berbagai tingkat pemberian air
(100% air tersedia (ATI, 75% AT, 50%AT,
dan 25% AT yang selalu di pertahankan pada

masing-masing perlakuan setiap harinya.
2. Pada umur tanaman 85 hari (+ 12 minggu

setelah tanaml
3. Dari data nilai relatif pada jumlah polong tua

bobot polong kering, dan bobot 50 butir,
tampak bahwa galur mutan A20/3/Psj pada
ketiga komponen basil lebih baik dibanding-
kan tanaman asalnya (AH1781Sil. Sedangkan
galur-galur mutan lainnya cenderung
menurun jika dibandingkan kepada masing-
masing tanam asalnya.

ARWIN

CARKUM

Bahri dan Yulimasni (1989) menyatakan
bahwa kacang tanah memiliki nilai gizi relatif
lebih baik di bandingkan dengan palawija
lainnya. Kandungan gizi kacang tanah
dikemukakan oleh Suprapto (1985), Lemak = 40
-50 %, Protein 25-30%, Karbohidrat 4%, mineral
: Ca, K (Unsur Makro), Fe, Ci B, Mn, Zn dan Cu
(unsur Mikro) serta mengandung Vitamin-
vitamin yaitu Vitamin A, B, C, Edan K.
Sedangkan kedelai yang merupakan komoditas
yang dapat dijadikan sumber bahan dasar
makanan tidak memiliki sejumlah bahan mineral
dan vitamin seperti pada kacang tanah (Limina
1989) mengatakan bahwa kandungan kedelai
yaitu :
Lemak 18%, protein 25 K hidrat 25%, dan
mineral. hanya tiga unsur (K, P, dan Fe), serta
Vitamin hanya vito A dan B

1. Bagaimana cara mengontrol pemberian air
100%, 75%, 50% clan 25%, apa tidak ada
pengaruh daTi siraman air hujan di lapangan.
?

2. Apa tidak dilakukan pengukuran kadar air
tanah secara periodik (seperti/minggu sekalil
untuk meyakinkan bahwa keadaan air tanah
memang masih seperti perlakuan yang kita
inginkan 1100%, 75%, 50%,25%1

3. Apa tidak diukur Hlndeks Toleransi
kekeringan" daTi galur/varietas yang diuji.

DARMAWAN

1. Bagaimana cara menentukan bahwa air
yang diberikan sudah mencapai 100% atau
perlakuan lainnya ?

2. Bagaimana cara mempertahankan kondisi air
yang diberikan, karena perlakuan air terdiri
daTi masing-masing (25%, 50%, 75%, 100%)
tanpa adanya range) ?

3. Bisakah di jelaskan pada kondisi berapa
tanaman mengalami stress hila dikaitkan
dengan presentase tingkat pemberian air?

CARKUM

1. Untuk mengontrol perlakuan berbagai
tingkat pemberian percobaan dilakukan di
rumah kaca, sehingga aman daTi faktor-
faktor daTi luar.

2. Pemberian air dilakukan setiap hari dengan
cara mempertahankan kadar air sesuai
dengan berbagai tingkat/pemberian itu
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CARKUM

1. Berdasarkan studi pendahuluan diketahui
kadar air kapasitas lapang 32,63% daD titik
layu permanen 6,86%. Air tersedia (ATI yaitu
selisih kadar air pada kapasitas lapang (KLI
dengan kadar air pada titik layu permanen
(TLI adalah 25,77%.
Kadar air dapat dihitung sebagai berikut :

100% AT = 100% x AT + TL
= 1QQ x 25,77 + 6,86%

100
= 32,63%

untuk perhitungan kadar air 75,50% daD 25%
di hitung sesuai dengan cara di atas

2. Pada awal percobaan kita sudah mengetahui
berat media tanah + tanaman + air untuk
masing-masing perlakuan. Setiap hari kita
kontrol berat tersebut daD kalau berkurang
berarti sebagaian air pada media menguap daD
perlu ditambah agar sesuai dengan perlakuan
yang sudah ditentukan3. 
Berdasarkan data percobaan yang kami
lakukan tanaman mulai stres pada kondisi
kadar air 75%. Hal ini terlihat dari tanaman
yang diairi 75% pada umur 4 MST, tingginya
berkurang dibandingkan dengan tanaman
yang diairi 100%. Sedangkan pada jumlah
cabang gejala stres baru terlihat pada tanaman
yang diairi 25%.
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