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I  PENDAHULUAN 
  

Produktivitas polong segar rata-rata yang mampu dicapai petani masih 

tergolong rendah, 5,5 t/ha, sedang potensi di tingkat penelitian dapat mencapai 

rata-rata 17,4 t/ha.  Penyebab utama hilangnya produksi adalah  aphid (Aphis 

craccivora Koch) dan virus mosaik. Kehilangan hasil akibat komplek hama dan 

penyakit tersebut mencapai 60%. Petani menggunakan pestisida sejak umur 10-60 

hari dalam pengendalian hama atau penyakit.  Banyak petani yang  menggunakan  

pestisida paling manjur, sehingga praktek campur-mencampur pestisida tidak 

dapat dihindarkan dan penggunaan pestisida menjadi sangat berkelebihan.  

Pengendalian hama dan penyakit yang efisien adalah penanaman varietas 

tahan atau toleran.  Program perakitan varietas unggul kacang panjang toleran 

terhadap hama, penyakit dan berdaya hasil tinggi telah dilakukan mulai tahun 

2006.  Pada tahun 2007 telah dihasilkan 120 galur harapan yang berpeluang untuk 

dikembangkan melalui uji daya hasil.  Pada tahun 2008 telah terseleksi 12 galur 

yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi varietas unggul toleran hama aphid 

dan berdaya hasil tinggi.  Pada tahun 2008 juga telah dihasilkan galur-galur yang 

tahan aphid, virus mosaic dan berdaya hasil tinggi.  Tahun 2009 telah dilakukan 

pemurniaan dan evaluasi akhir dari galur-galur yang akan diuji.  Pada  awal tahun 

2010 telah disiapkan benih dari galur-galur terpilih. 

Sebelum di lepas, galur-galur harapan tersebut perlu segera dilakukan uji 

daya hasil dan uji adaptasi, sebagi syarat pelepasan varietas.  Uji daya hasil 

dilakukan dengan teknik budidaya tanpa menggunakan pestisida.  Uji daya hasil 

dan seleksi terhadap 120 galur harapan, baru selesai dilakukan Maret 2008, dan 

telah diperoleh 12 galur yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan 

uji adaptasi di lahan petani di berbagai sentra produksi kacang panjang (Kuswanto 

et al., 2008).    Dari penelitian lain juga telah dihasilkan galur-galur yang tahan 

aphid, virus mosaik dan berdaya hasil tinggi.  Pangujian galur-galur tersebut akan 

dihasilkan interaksi antara galur-galur harapan dengan variasi lingkungan 

penanaman.  Melalui uji adaptasi akan diketahui potensi hasil, kemampuan 

adaptasi dan stabilitas dari masing-masing galur. 

Kegiatan penelitian, didasarkan pada hasil kegiatan penelitian yang telah 

dilakukan penulis sejak tahun 2003 sampai 2009.  Pada tahun 2004 dan 2005, 

dilakukan identifikasi galur-galur tetua sebagai sumber gen ketahanan terhadap 



hama aphid atau virus mosaic dan galur-galur berdaya hasil tinggi yang perlu 

diperbaiki ketahanannya.  Tahun 2006 dan 2007 telah dilakukan pembentukan 

populasi F1, F2 dan Back Cross.  Dari kegiatan ini telah dihasilkan informasi 

tentang jumlah dan peran gen ketahanan, keragaman genetik ketahanan serta 

rekomendasi metode seleksi pada penelitian berikutnya.   

Berdasarkan hasil penelitian tahun 2006, pada tahun 2007 telah dilakukan 

peningkatan keragaman genetik ketahanan sebanyak 3 kali dan seleksi galur-galur 

yang toleran terhadap aphid dan berdaya hasil tinggi.  Dari kegiatan ini telah 

diperoleh 120 galur yang toleran terhadap aphid dan berdaya hasil tinggi.  Pada 

Maret 2008 telah selesai dilakukan uji daya hasil dan diperoleh 12 galur harapan 

toleran aphid dan berdaya hasil tinggi.  Dari penelitian yang lain, tahun 2008 juga 

telah dihasilkan galur-galur kacang panjang tahan hama aphid dan penyakit mosaik 

dan berdaya hasil tinggi.  Sepanjang tahun 2009 telah dilakukan pemurniaan dan 

evaluasi tahap akhir dari galur-galur terpilih yang akan diuji sebagai varietas baru.  

Pada awal tahun 2010 telah disiapkan benih dari semua galur unggul terpilih dan 

siap di tanam pada tahun 2010 ini. 

Berdasarkan hasil tersebut, dilakukan pengembangan potensi galur harapan 

dengan cara uji adaptasi di berbagai sentra produksi kacang panjang.  Sambil 

menunggu Rancangan Undang-Undang Hortikultura yang sedang disiapkan, 

proses uji adaptasi akan mengacu pada Pedoman Pelepasan Varietas Hortikultura 

dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi Ditjen Hortikultura (Anonymous, 

2006) dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 37/Permentan/ OT.140/8/2006 

tanggal 31 Agustus 2006, tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan 

Varietas.   

Lokasi uji adaptasi merupakan wilayah agroekologi yang paling sesuai untuk 

budidaya kacang panjang dan mewakili karakteristik agroekologi wilayah sentra 

produksi.  Calon varietas kacang panjang akan direkomendasikan untuk 

dikembangkan di dataran rendah (< 400 m dpl), uji adaptasinya dilakukan di 3 

lokasi di dataran rendah.  Jumlah unit pengujian yang diperlukan adalah 2 musim x 

3 unit x 1 elevasi = 6 unit.  Pada musim pertama akan dilakukan 3 kali penanaman 

dan musim kedua dilakukan 3 kali penanaman.  Lokasi pengujian adalah di 

Kromengan Kabupaten Malang (330 m dpl), Pare Kabupaten Kediri (171 m dpl), 

dan Diwek Kabupaten Jombang (123 m dpl).  Penanaman akan melibatkan 



mahasiswa dan petani setempat, sekaligus mensosialisasikan teknik budidaya 

tanpa menggunakan pestisida. 

Penelitian dilakukan di lahan  petani sentra prouksi kacang panjang, untuk 

memperoleh kondisi sebenarnya penanaman kacang panjang, sekaligus 

bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada petani setempat tentang 

budidaya kacang panjang tanpa menggunakan pestisida.  Apabila penelitian ini 

dapat segera dilakukan, maka pada akhir pengujian adaptasi akan diusulkan 

pelepasan varietas unggul kacang panjang yang berdaya hasil tinggi.  Varietas 

yang dihasilkan dapat diusulkan untuk mendapatkan HKI Perlindungan Varietas 

Tanaman.  Hasil yang diperoleh diharapkan dapat membantu memecahkan 

berbagai permasalahan diatas.  Dengan demikian tujuan kegiatan hibah 

kompetensi ini adalah untuk mendapatkan varietas unggul baru kacang panjang 

tahan hama penyakit dan berdaya hasil tinggi, yang mendapat pengakuan melalui 

Hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

 
II  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN PERTAMA 
 
2.1  Tujuan 
  

Tujuan penelitian tahun pertama untuk mengetahui potensi, daya adaptasi 

dan stabilitas hasil galur-galur harapan kacang panjang UB yang di tanam di 

berbagai lokasi, dalam rangka pelepasan varietas baru. 

 
2.2  Manfaat 
  

Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang kemampuan adaptasi dan 

stabilitashasil  galur yang bermafaat untuk proses pelepasan varietas baru 

 

III  TINJAUAN PUSTAKA 

Krisis keuangan global yang menimpa Indonesia, juga menyebabkan 

kebutuhan sayur dan protein masyarakat ikut terganggu.  Kondisi demikian dapat 

segera dibantu dengan penyediaan sumber protein yang murah namun tetap 

sehat.  Salah satu sumber protein nabati yang sekaligus sebagi sumber serat alami 

adalah kacang panjang.  Kacang panjang mudah ditanam, rasanya enak dan 

digemari oleh berbagai lapisan masyarakat.  Namun produksi di tingkat petani baru 



2-4 t/ha (Kasno et al., 2000) sampai 5,5 t.ha-1 pada tahun 2005 (Departemen 

Pertanian, 2008).  Produksi kacang panjang Indonesia tahun 2006 baru mencapai 

461.239 t polong segar (Departemen Pertanian, 2008) dari luas panen 84.798 ha. 

Masalah penting yang dihadapi petani dalam budidaya kacang panjang 

adalah serangan hama aphid dan penyakit mosaik.  Aphid atau kutu daun (Aphis 

craccivora Koch) adalah hama utama pada kacang panjang (Bata et al., 1987; 

Moedjiono, Trustinah dan Kasno, 1999).  Aphid hinggap di permukaan bawah daun 

dan di pucuk-pucuk sulur untuk menghisap cairan tanaman.  Daun menjadi keriting 

dan berkerut, pertumbuhan sulur terhenti dan mati.  Aphid juga sering menyerang 

bunga dan polong (Schreiner, 2000).  Tanaman yang terserang berat akan 

menghasilkan daun-daun berwarna kekuningan, kerdil, mengalami malformasi dan 

kehilangan vigor.  Semakin banyak aphid yang menyerang tanaman, daun dan 

pucuk sulur semakin banyak yang rusak dan akhirnya mati. Kehilangan hasil akibat 

hama aphid yang tidak dikendalikan mencapai 65,87% atau lebih (Prabaningrum, 

1996).  Aphid juga bertindak sebagai vektor cowpea aphid borne mosaic virus 

(CABMV)  yang  menyebabkan penyakit mosaik.  Mosaik adalah penyakit utama 

yang menyebabkan pertumbuhan kacang panjang terhambat, polong tidak 

berkembang dan hasil menurun.  Varietas tahan hama aphid juga dapat mencegah 

penularan penyakit mosaik antar tanaman.   

Penggunaan pestisida dalam pengendalian hama atau penyakit, merupakan 

bagian penting dari proses budidaya tanaman yang tidak mungkin ditinggalkan 

petani. Penyemprotan, biasanya dilakukan sejak umur 10-60 hari dengan interval 

antara 3-10 hari sekali.  Cara pengendalian tersebut sangat tidak efektif dan tidak 

efisien, karena selain membahayakan kesehatan manusia, juga berresiko negatip 

terhadap lingkungan hidup, mengurangi daya saing produk pertanian di pasar 

global serta terjadinya penurunan efektifitas dan efisiensi pengendalian hama 

(Untung, 2001). 

Pengendalian yang lebih ekomonis adalah penggunaan varietas tahan atau 

toleran.  Perakitan varietas tahan juga merupakan alternatif penting dalam 

perbaikan dan sanitasi produksi.  Dengan penanaman varietas tahan atau toleran 

hama maka penggunaan pestisida dapat dikurangi, lebih aman terhadap 

lingkungan dan manusia, kehilangan hasil dan beaya produksi dapat ditekan, hasil 

polong lebih sehat dan konsumen tidak enggan mengkonsumsi. 



Sumber genetik juga telah tersedia dari varietas lokal yang beredar di 

masyarakat dan mempunyai keragaman tinggi.  Evaluasi ketahanan telah 

dilaksanakan terhadap 200 galur oleh Balitkabi dan telah diperoleh galur yang 

berreaksi tahan terhadap penyakit mosaik dan toleran terhadap hama aphid.  Salah 

satu galur yang toleran terhadap hama aphid adalah MLG 15151.  Galur-galur 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk perbaikan ketahanan tanaman.  Kuswanto 

(2002) telah memanfaatkan galur-galur tersebut untuk ditentukan calon tetua yang 

dapat digunakan sebagai bahan perbaikan varietas tahan. 

Untuk ketahanan terhadap penyakit mosaik telah dikerjakan oleh Kuswanto 

et al. (2003) dan pada tahun 2005 telah selesai uji adaptasi (Kuswanto et al., 

2006a), sedangkan untuk ketahanan terhadap hama aphid belum dikerjakan.  Pada 

tahun 2006 telah mulai dilakukan pembentukan populasi F1, F2 dan Back Cross 

dari persilangan antara Hijau Super dan Putih Super (daya hasil tinggi) dengan 

MLG 15151 (toleran aphid) (Kuswanto et al., 2006b)  yang dapat digunakan untuk 

bahan perakitan varietas toleran hama aphid.  

 Dari dua pasangan persilangan tersebut telah diketahui heritabilitas, jumlah 

dan peran gen toleransi kacang panjang terhadap hama aphid.  Dari 2 populasi 

yang dipelajari telah diperoleh peluang yang besar untuk segera dilakukan 

penelitian berikutnya.  Kedua pasangan persilangan mempunyai nilai heritabilitas 

rendah sampai sedang, sehingga perlu segera dilakukan seleksi populasi 

segregasi berdasarkan metode bulk untuk mendapatkan galur harapan toleran 

hama aphid dan berdaya hasil tinggi (Kuswanto et al., 2006b).  Dari penelitian 

tahun 2007 telah diperoleh 120 galur harapan yang toleran hama aphid dan 

berdaya hasil tinggi, dimana 60 galur diperoleh dari hasil persilangan 

HS/MLG15151 dan 60 galur diperoleh dari hasil persilangan PS/MLG15151 

(Kuswanto et al., 2007). 

Galur-galur harapan tersebut perlu segera di lepas ke masyarakat, sehingga 

perlu dilakukan uji daya hasil dan uji adaptasi.  Uji daya hasil dilakukan dengan 

teknik budidaya tanpa menggunakan pestisida.  Uji daya hasil dan seleksi terhadap 

120 galur harapan, selesai dilakukan 2008, dan telah diperoleh 12 galur yang 

berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan uji adaptasi di lahan petani di 

berbagai sentra produksi kacang panjang (Kuswanto et al., 2008).    Dari penelitian 

lain juga telah dihasilkan galur-galur yang tahan aphid, virus mosaik dan berdaya 

hasil tinggi.  Pangujian galur-galur tersebut akan dihasilkan interaksi antara galur-



galur harapan dengan variasi lingkungan penanaman.  Melalui uji adaptasi akan 

diketahui potensi hasil, kemampuan adaptasi dan stabilitas dari masing-masing 

galur.   

Dari uji adaptasi akan diperoleh bermacam-macam tanggapan galur 

terhadap lingkungannya.  Galur yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok.  Kelompok pertama adalah yang menunjukkan kemampuan adaptasi 

pada lingkungan luas, berarti interaksi genotipa x lingkungannya kecil.  Kelompok 

ke dua yaitu kelompok yang menunjukkan kemampuan adaptasi sempit atau 

beradaptasi secara khusus, berpenampilan baik pada suatu lingkungan, tetapi 

berpenampilan buruk pada lingkungan yang berbeda, berarti interaksi genotipa x 

lingkungannya luas (Soemartono dan Nasrullah, 1988).   

Kemampuan adaptasi dapat diukur dengan koefisien regresi dan produksi 

rata-rata pada semua lingkungan. Hubungan antara nilai rata-rata hasil (mi) dengan 

nilai koefisien regresi (bi) akan menentukan adaptabilitas hasil suatu galur.   

Apabila nilai koefisien regresi mendekati 1 dan produksinya tinggi, maka galur 

tersebut mempunyai kemampuan adaptasi umum,  sedangkan apabila produksinya 

rendah maka galur tersebut tidak mempunyai kemampuan adaptasi pada semua 

lingkungan.  Galur dengan adaptasi luas dapat dilepas di berbagi lokasi, sebaliknya 

galur dengan adaptasi khusus dapat dilepas untuk lokasi tertentu.  Apabila nilai 

koefisien regresi lebih dari 1.0, maka galur tersebut dapat beradaptasi khusus 

terhadap lingkungan baik dan apabila nilai koefisien regresi kurang dari 1, galur 

tersebut cocok untuk lingkungan jelek.  Dengan demikian, apabila suatu lokasi 

mempunyai tanah dan iklim  yang memungkinkan tanaman berproduksi tinggi, 

maka varietas dengan koefisien regresi tinggi akan dapat menghasilkan produksi 

rata-rata tertinggi dan hal ini menunjukkan bahwa varietas tersebut mempunyai 

adaptasi khusus pada lingkungan baik (Finlay and Wilkinson (1963) . 

Pengujian adaptasi dilakukan di lahan  petani sentra produksi kacang 

panjang, untuk memperoleh kondisi sebenarnya penanaman kacang panjang, 

sekaligus bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada petani setempat 

tentang budidaya kacang panjang tanpa menggunakan pestisida.  Apabila 

penelitian ini dapat segera dilakukan, maka pada akhir pengujian adaptasi akan 

diusulkan pelepasan varietas unggul kacang panjang yang berdaya hasil tinggi.  

Varietas yang dihasilkan dapat diusulkan untuk mendapatkan HKI Perlindungan 

Varietas Tanaman.  Hasil yang diperoleh diharapkan dapat membantu 



memecahkan berbagai permasalahan diatas.  Dengan demikian tujuan kegiatan 

hibah kompetensi ini adalah untuk mendapatkan varietas unggul baru kacang 

panjang tahan hama penyakit dan berdaya hasil tinggi, yang mendapat pengakuan 

melalui Hak Perlindungan Varietas Tanaman. 

 Dengan metode tersebut, penelitian Kuswanto (2005) telah menguji adaptasi 

galur-galur kacang panjang yang tahan terhadap virus mosaik dan berdaya hasil 

tinggi.  Penelitian dilaksanakan di 4 lokasi berbeda, sesuai dengan pedoman 

pengujian adaptasi tanaman sayuran.  Untuk dataran rendah diuji di Sidoarjo (10 m 

dpl) dan Pare Kediri (200 m dpl), dataran medium di Malang (505 m dpl) dan 

dataran tinggi di Batu (800 m dpl).  Berdasarkan penelitian tersebut telah diperoleh 

galur-galur harapan kacang panjang tahan virus mosaik dan berdaya hasil tinggi, 

yang mempunyai adaptasi luas dan khusus. 

 
IV  METODE PENELITIAN 
 

Kegiatan hibah kompetensi dilaksanakan selama 2 tahun, mulai tahun 2010 

sampai 2011.  Kegiatan pengujian adaptasi dilakukan selama tahun 2010. Pada 

akhir tahun 2010, calon varietas yang telah diuji, langsung didaftarkan ke 

Departemen Pertanian agar dapat dilepas sebagai varietas baru.   

 

4.1  Tahun I (2010) 

 

a. Kegiatan  1 : Pengujian adaptasi galur kacang panjang UB di 

musim penghujan 

Tempat dan 

waktu 

: Penelitian akan dilaksanakan di 3 unit lokasi dataran 

rendah yang merupakan sentra penanaman kacang 

panjang di Jawa Timur, yaitu Kecamatan Kromengan 

Malang (ketinggian 330 m dpl, suhu rata-rata 270C, curah 

hujan 120 mm/bl ), Kecamatan Pare Kediri (ketinggian 

150 m dpl, suhu rata-rata 290C dan curah hujan 171 

mm/bl), dan kecamatan Ngoro Jombang (ketinggian 123 

m dpl, suhu rata-rata 280C, curah hujan 145,8 mm/bl).  

Pengujian dilakukan pada musim penghujan, bulan 

Pebruari - Juni 2010. 



Bahan : Galur-galur harapan UB (Universitas Brawijaya) hasil 

penelitian Kuswanto et al. (2008), dan telah dimurnikan 

tahun 2009 (Kuswanto, 2009), masing-masing UBPU1, 

UB24089-X1, UB60657-2, UB7023-J44, UB715, UB920, 

UB7070-P1, UB61318 serta varietas KP7 dan Parade 

sebagai kontrol. 

Metode : Pengujian dilakukan pada musim hujan di 3 lokasi, yaitu 

Malang, Kediri dan Jombang.  Seluruh bahan uji ditanam 

di 3 lokasi tersebut, masing-masing disusun menurut 

rancangan acak kelompok dengan 3 ulangan.  Sebagai 

perlakuan adalah 8 galur harapan dan 2 varietas kontrol.  

Karena penanaman dilakukan di 3 unit lokasi, maka 

sumber keragaman ulangan akan tersarang dalam lokasi 

(nested design).  

Pelaksanaan : Penanaman melibatkan petani pemilik lahan dan 

diusahakan di tanam pada musim yang sama untuk 

semua lokasi.  Pengolahan tanah dilakukan sebagaimana 

kebiasaan petani setempat, dengan membuat plot berupa 

bedengan sepanjang 4 m, lebar 80 cm.  Semua guludan 

ditutup rapat dengan mulsa plastik hitam perak.  Tiap 

galur ditanam 40 tanaman dalam 2 baris, dengan jarak 

tanam dalam baris 40 cm dan tiap lubang tanam diisi 2 

benih. Pemeliharaan meliputi penyulaman, 

pembumbunan, pengairan dan pemupukan dilakukan 

sesuai dengan standar budidaya kacang panjang.  

Selama penanaman tidak dilakukan penyemprotan 

pestisida. 

Pengamatan : Umur berbunga, jumlah polong, panjang polong, bobot 

polong dan serangan hama penyakit 

Analisis Data : Analisis ragam berdasarkan rancangan acak kelompok 

tiap lokasi untuk mengetahui potensi masing-masing galur 

di tiap lokasi. 



Analisis ragam gabungan satu musim, dimana ulangan 

tersarang dalam lokasi (nested design). Analisis ragam 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan antar galur yang 

diuji dan adanya interaksi genotipa dengan lingkungan. 

 

b. Kegiatan 2  : Pengujian adaptasi galur kacang panjang UB di 

musim kemarau 

Tempat dan 

waktu 

: Penelitian akan dilaksanakan di 3 unit lokasi dataran 

rendah yang merupakan sentra penanaman kacang 

panjang di Jawa Timur, yaitu Kecamatan Kromengan 

Malang (ketinggian 330 m dpl, suhu rata-rata 270C, curah 

hujan 120 mm/bl ), Kecamatan Pare Kediri (ketinggian 

171 m dpl, suhu rata-rata 290C dan curah hujan 166 

mm/bl), dan Kecamatan Ngoro Jombang (ketinggian 123 

m dpl, suhu rata-rata 280C, curah hujan 145,8 mm/bl).  

Pengujian dilakukan pada musim kemarau (Juni – 

Oktober 2010).  

Bahan : Semua bahan yang dipakai pada pengujian tahun I.  

masing-masing UBPU1, UB24089-X1, UB60657-2, 

UB7023-J44, UB715, UB920, UB7070-P1, UB61318 serta 

varietas KP7 dan Parade sebagai kontrol. 

Metode : Pengujian dilakukan pada musim kemarau di 3 lokasi, 

yaitu Malang, Kediri dan Jombang.  Pengujian dilakukan 

di lokasi yang berdekatan dengan pengujian musim 

penghujan, atau lokasi yang memiliki karakteristik musim 

yang sama dengan lokasi pengujian musim penghujan.  

Seluruh bahan uji ditanam di 3 lokasi tersebut, masing-

masing disusun menurut rancangan acak kelompok 

dengan 3 ulangan.  Sebagai perlakuan adalah 8 galur 

harapan dan 2 varietas kontrol.  Sebagaimana pada 

pengujian musim penghujan, pada sumber keragaman, 

ulangan akan tersarang dalam lokasi (nested design). 



Apabila pengujian musim penghujan dan musim kemarau 

digabung, maka pada analisis gabungan akan terdapat 

sumber keragaman “musim”. 

Pelaksanaan : Penanaman melibatkan petani pemilik lahan di Kediri dan 

Jombang, sedangkan penanaman di Malang melibatkan 

karyawan Kebun Percobaan FP UB, Jatikerto.  

Pengolahan tanah dan pembuatan guludan dilakukan 

sesuai kebiasaan petani setempat, dengan membuat plot 

berupa guludan sepanjang 4 m, lebar 80 cm.  Semua 

guludan ditutup rapat dengan mulsa plastik hitam perak.  

Tiap galur ditanam 40 tanaman dalam 2 baris, dengan 

jarak tanam dalam baris 40 cm dan tiap lubang tanam 

diisi 2 benih. Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan 

standar budidaya kacang panjang.  Selama penanaman 

tidak dilakukan penyemprotan pestisida. 

Pengamatan : Umur berbunga, jumlah polong, panjang polong, bobot 

polong dan serangan hama penyakit 

Analisis Data : 1. Analisis ragam berdasarkan rancangan acak kelompok 

tiap lokasi untuk mengetahui potensi masing-masing 

galur di tiap lokasi. 

2. Analisis ragam gabungan satu musim dan dua musim 

dimana ulangan tersarang dalam lokasi (nested 

design). Analisis ragam bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan antar galur yang diuji dan adanya interaksi 

genotipa dengan lingkungan.  Galur yang mempunyai 

hasil polong sama atau lebih tinggi dari varietas kontrol, 

ditetapkan sebagi varietas baru yang akan di lepas. 

3.Analisis stabilitas berdasarkan rumus Eberhart-Russel   
   (Singh and Chaudary, 1979)  
    
   bi = ΣΣΣΣ Yij Ij / ΣΣΣΣ I²   
 
      dimana Yij Ij : hasil kali matrik rata-rata dengan vektor indeks   
                             lingkungan,  
                     Σ I² : jumlah kuadrat 



                                              

1. Apabila koefisien regresi b mendekati atau sama dengan 1 
berarti menunjukkan stabilitas rata-rata dan galur demikian 
memiliki daya adaptasi umum yang baik.   

2. Apabila koefisien regresi b lebih dari 1 menunjukkan 
stabilitas dibawah rata-rata dan galur demikian sangat peka 
terhadap perubahan lingkungan serta beradaptasi khusus di 
lingkungan produktif.   

3. Apabila koefisien regresi b semakin kecil dibawah 1, 
menunjukkan stabilitas di atas rata-rata dan varietas 
demikian beradaptasi khusus di lingkungan marjinal. 

 
 
 
V   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Semua tahap penelitian uji adaptasi, yang terdiri atas penanaman di 3 lokasi 

dan 2 musim telah selesai dilaksanakan.  Berdasarkan ketentuan dari Departemen 

Pertanian, untuk varietas yang akan direkomendasikan untuk dataran rendah harus 

diuji adaptasi di 3 unit lingkungan dan 2 musim.  Uji adaptasi telah dilakukan di 3 

lokasi di dataran rendah, yaitu  di  Kecamatan Kromengan Malang (ketinggian 330 

m dpl, suhu rata-rata 270C, curah hujan 120 mm/bl ), Kecamatan Pare Kediri 

(ketinggian 171 m dpl, suhu rata-rata 290C dan curah hujan 166 mm/bl), dan 

Kecamatan Ngoro Jombang (ketinggian 123 m dpl, suhu rata-rata 280C, curah 

hujan 145,8 mm/bl).  Dari uji adaptasi telah dilakukan analisis data untuk 

mengetahui galur-galur harapan mempunyai kemampuan adaptasi dan stabilitas 

berbeda.  Secara rinci hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut. 

 
5.1  Keragaman Komponen Hasil dan Hasil Kacang Panjang 
 

Analisis ragam di masing-masing lokasi dan musim menunjukkan terdapat 

keragaman pada semua karakter yang diamati, kecuali umur berbunga di Jombang 

tidak terdapat keragaman yang nyata (Tabel 1).  Keragaman merupakan ukuran 

sebaran data terhadap rata-ratanya dan dapat disebabkan oleh pengaruh genotipa, 

lingkungan atau interaksi genotipa dengan lingkungan.  Apabila keragaman 

tersebut  lebih ditentukan oleh keragaman genotip, maka terdapat perbedaan 

potensi genetik dari masing-masing galur yang diuji.  Apabila terdapat perbedaan 

keragaman antar lokasi dan musim, keragaman tersebut disebabkan oleh 

pengaruh lingkungan. 



 
Tabel 1. Kuadrat tengah karakter kacang panjang  
 
  Kuadrat Tengah 

Karakter 
Jombang 

MT1   
Jombang 

MT2   
Kediri 
MT1   

Kediri 
MT2   

Malang 
MT1   

Malang 
MT2   

Umur berbunga 
(hst) 

3.72  4.04  43.02 * 21.42  12.70 * 12.79 * 

Umur panen (hst) 3.57 * 21.28 * 45.91 * 11.96  11.54 * 13.00 * 
Panjang polong 
(cm) 

258.71 * 205.68 * 354.44 * 311.08 * 291.32 * 407.97 * 

Jumlah biji per 
polong 

3.08 * 3.92 * 2.04 * 21.42  5.94 * 4.96 * 

Diameter polong 
(cm) 

0.01 * 0.02 * 0.00 * 0.01 * 0.03 * 0.01 * 

Jumlah polong 
per tanaman 

40.73 * 22.23 * 24.41 * 8.16  27.25 * 53.65 * 

Bobot per polong 
(g) 

70.12 * 94.32 * 68.03 * 122.91 * 66.22 * 72.63 * 

Bobot polong per 
tanaman (g) 

84163.38 * 18327.67 * 33492.49 * 12615.52  21984.17 * 25713.86 * 

Hasil panen (t/ha) 29.59 * 52.24 * 11.77 * 39.27 * 12.66 * 88.53 * 
Bobot 100 biji (g) 26.00 * 26.00 * 19.71 * 19.94 * 27.19 * 103.95 * 

Keterangan : * berbeda nyata pada taraf uji F5%, MT1 = musim penghujan, MT2 = musim kemarau 
 
 
5.2  Uji Homogenitas 
 

Pengaruh interaksi genotip dengan lingkungan dapat diketahui dengan 

analisis ragam gabungan antar loaksi dan musim.  Analisis ragam gabungan dapat 

dilakukan apabila nilai ragam galat karakter yang diamati tidak berbeda nyata. Uji 

homogenitas ragam galat berdasarkan Batlett menunjukkan terdapat karakter yang 

mempunyai nilai ragam galat tidak homogen dan karakter yang mempunyai nilai 

ragam galat homogen (Tabel 2).  

 
Tabel 2. Uji homogenitas ragam galat berdasarkan metode Bartlett 

    KUADRAT TENGAH 
GALAT 

    

LINGKUNGAN umur 
berbunga 

(hst) 

umur 
panen 
(hst) 

panjang 
polong 
(cm) 

jumlah 
biji per 
polong 

diameter 
polong 
(cm) 

jumlah 
polong 
per tan 

bobot 
per 

polong 
(g) 

bobot 
polong 
per tan 

(g) 

hasil 
panen 
(t/ha) 

bobot 
100 

biji (g) 

Jombang MT1 1.5 1.4 9.4 0.7 0.0 10.6 3.0 7189.4 2.5 3.9 
Jombang MT2 1.8 4.6 8.7 0.3 0.0 7.6 14.3 5559.4 7.7 3.9 

Kediri MT1 9.0 9.4 5.0 0.6 0.0 9.0 2.3 5991.3 2.1 4.0 
Kediri MT2 10.7 15.1 7.8 10.7 0.0 12.9 4.3 8383.2 9.4 4.2 

Malang MT1 1.3 1.7 3.2 0.7 0.0 6.2 3.8 2442.5 1.4 4.5 
Malang MT2 1.8 2.1 7.8 1.1 0.0 27.3 4.2 5127.8 7.9 15.5 

Jumlah 26.2 34.4 41.9 14.1 0.0 73.5 31.8 34693.6 31.1 35.9 



           

   Ln (KUADRAT TENGAH GALAT)    

LINGKUNGAN umur 
berbunga 

(hst) 

umur 
panen 
(hst) 

panjang 
polong 
(cm) 

jumlah 
biji per 
polong 

diameter 
polong 
(cm) 

jumlah 
polong 
per tan 

bobot 
per 

polong 
(g) 

bobot 
polong 
per tan 

(g) 

hasil 
panen 
(t/ha) 

bobot 
100 

biji (g) 

Jombang MT1 0.4 0.4 2.2 -0.4 -7.6 2.4 1.1 8.9 0.9 1.4 
Jombang MT2 0.6 1.5 2.2 -1.1 -7.7 2.0 2.7 8.6 2.0 1.4 

Kediri MT1 2.2 2.2 1.6 -0.6 -9.7 2.2 0.8 8.7 0.7 1.4 
Kediri MT2 2.4 2.7 2.0 2.4 -7.2 2.6 1.5 9.0 2.2 1.4 

Malang MT1 0.2 0.5 1.2 -0.3 -5.0 1.8 1.3 7.8 0.3 1.5 
Malang MT2 0.6 0.7 2.1 0.1 -6.8 3.3 1.4 8.5 2.1 2.7 

Jumlah 6.4 8.1 11.3 0.0 -44.0 14.3 8.8 51.6 8.4 9.8 

           

Rata-rata KTG 4.4 5.7 7.0 2.3 0.0 12.3 5.3 5782.3 5.2 6.0 
ln(rata-rata 

KTG) 
1.5 1.7 1.9 0.9 -6.4 2.5 1.7 8.7 1.6 1.8 

M 43.3 42.2 6.8 91.8 95.5 13.8 21.9 7.1 27.1 17.6 
C 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

M/C 42.4 41.3 6.6 89.8 93.5 13.5 21.5 7.0 26.5 17.2 

χ2 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 28.9 
 * * Ns * * ns ns ns ns Ns 

Keterangan : ln = log normal, *= berbeda nyata pada taraf uji χ2 5%, ns=tidak berbeda nyata 
 
Karakter yang mempunyai galat tidak homogen adalah umur berbunga, umur 

panen, jumlah biji per polong, dan diameter polong. Karakter-karakter ini akan bias 

apabila dilakukan analisis ragam gabungan. Karakter yang mempunyai ragam galat 

homogen adalah panjang polong, jumlah polong per tanaman, bobot polong per 

tanaman, hasil panen, dan bobot 100 biji. Karakter ini dapat dilakukan analisis 

ragam gabungan. 

 
 
 

5.3  Ragam Gabungan 
 
Analisis ragam gabungan menunjukkan terdapat interaksi nyata antara 

genotip x lokasi x musim pada semua karakter yang diamati, kecuali panjang 

polong. Interaksi tersebut memungkinkan dilakukan evaluasi lebih lanjut tentang 

adaptasi dan stabilitas galur. Pada interaksi dua faktor, terdapat interaksi nyata 

antara genotip x lokasi pada panjang polong dan interaksi nyata antara genotip x 

musim pada bobot per polong.  Kontribusi keragaman akibat potensi genetik 

terdapat pada semua karakter, kecuali panjang polong (Tabel 3). 

 



Tabel 3. Analisis ragamgabungan pada lokasi dan musim yang berbeda 
 
Karakter panjang 

polong (cm) 
jumlah 
polong 

per 
tanaman 

bobot 
per 

polong 
(g) 

bobot polong 
per tanaman 

(g) 

hasil 
panen 
(t/ha) 

bobot 100 
biji (g) 

Musim 298.7 2418.7 0.0 904048.0 2084.4 221.3 
Lokasi 179.6 708.0 59.9 163528.2 481.0 312.1 
Musim x Lokasi 53.5 1057.5 123.8 195963.5 240.2 228.0 
Ulangan (Musim x 
Lokasi) 

21.4 34.3 4.5 8101.0 6.4 1.3 

Genotip 1583.6* 64.0 416.8* 135523.8* 149.4* 96.1* 
Genotip x Musim 40.6 23.8 34.3* 15660.0 15.9 22.6 
Genotip x Lokasi 75.0* 23.5 9.7 11748.1 14.2 28.7 
Genotip x Musim x 
Lokasi 

27.4* 20.8 11.8* 10808.5* 20.2* 23.3* 

Galat 7.0 12.3 5.3 5782.3 5.2 6.0 
Total 101.9 51.8 30.4 22968.7 35.0 22.2 

  
Interaksi nyata antara genotip x lokasi x musim, menunjukkan terdapat 

genotip kacang panjang yang penampilannya berubah pada kondisi lokasi dan 

musim yang berbeda.  Perubahan penampilan genotipa diekspresikan pada 

perubahan nilai masing-masing karakter yang diamati.  Perubahan nilai karakter 

merupakan bentuk respon berbeda dari tiap galur.  Kemampuan galur-galur dalam 

memberikan respon tidak selalu sama.  Galur yang responnya stabil mengikuti 

fluktuasi lokasi dan musim, dapat diharapkan mempunyai kemampuan stabilitas 

hasil.    Sebaliknya, galur yang responnya bervariasi tidak mengikuti fluktuasi lokasi 

dan musim dan selalu adaptif dengan kondisi yang ada, kemungkinan tidak 

mempunyai kemampuan stabilitas hasil.  Untuk mengetahui dan membuktikan 

tingkat stabilitas dan adaptabilitas dari masing-masing genotip, maka dilakukan 

analisis stabilitas hasil berdasarkan rumus Eberhart-Russel (Singh and Chaudary, 

1979). 

 
5.4  Penampilan Komponen Hasil dan Hasil Kacang Panjang 
 
 Penampilan penotip dari karakter hasil dan komponen disajikan pada tabel-

tabel dibawah.  Rentang nilai dari karakter perlu diketahui untuk mengetahui tingkat 

keragaman  hasil pengamatan.  Pada penanaman pada musim berbeda, setiap 

galur memberikan respon yang berbeda, sehingga perlu ditampilkan perbedaan 

nilai karakter pada musim berbeda.  Penggabungan nilai pengamatan dari tiap 

lokasi dan musim perlu disampaikan agar diketaui potensi nilai umum karakter 



suatu galur.  Masing-masing genotipe (galur) dibandingkan dengan varietas 

kontrol, KP7 dan Parade.  Potensi karakter tiap galur akan terlihat apabila 

dibandingkan dengan varietas kontrol.  Karakter yang nilainya lebih tinggi dari 

kontrol, berarti mempunyai potensi genetik lebih baik.  Pembandingan ini akan 

bermanfaat untuk mengevaluasi potensi tiap genotipe dalam rangka pelepasan 

varietas.   Penampilan nilai karakter dari tiap galur, pada perbedaan musim 

maupun perbedaan lokasi, disajikan secara sistematis pada tabel-tabel di bawah. 

 
Umur Berbunga 

 
Umur berbunga dari genotipe yang diuji sangat bervariasi. Genotipe 

UB24089X1 mempunyai rentang umur berbunga 36.7 - 42.5 hst dengan rata-rata 

pada musim kemarau 38.6 hst dan musim hujan 35.9 hst serta rata-rata umum 

38.5 hst (Tabel 4).  Genotip ini mempunyai umur berbunga yang sama dengan KP7 

dan Parade. 

Genotipe UB606572 mempunyai rentang umur berbunga 32.3 - 40.0 hst 

dengan rata-rata pada musim kemarau 40.3 hst dan musim hujan 38.8 hst serta 

rata-rata umum 36.9 hst.  Genotip UB606572 mempunyai umur berbunga sama 

dengan KP7 dan lebih tinggi daripada Parade.  Genotipe ini mempunyai rentang 

umur berbunga 35.0 - 39.0 hst dengan rata-rata pada musim kemarau 37.8 hst 

dan musim hujan 32.8 hst serta rata-rata umum 37.3 hst.  Genotipe UB7023J44 

mempunyai rentang umur berbunga 36.3 - 41.5 hst dengan rata-rata pada musim 

kemarau 38.0 hst dan musim hujan 34.9 hst serta rata-rata umum 39.6 hst.  

Secara umum, genotip UB61318 dan UB7023J44 mempunyai umur berbunga 

lebih cepat dari KP7 dan sama dengan  Parade.  

Genotipe UB7070P1 mempunyai rentang umur berbunga 30.0 - 39.7 hst 

dengan rata-rata pada musim kemarau 38.3 hst dan musim hujan 34.4 hst serta 

rata-rata umum 35.3 hst. Genotipe ini mempunyai umur berbunga lebih cepat 

daripada KP7 dan sama dengan  Parade.  Genotipe UB715 mempunyai rentang 

umur berbunga 33.7 - 38.3 hst dengan rata-rata pada musim kemarau 38.9 hst 

dan musim hujan 37.0 hst serta rata-rata umum 36.4 hst.  Genotip ini mempunyai 

umur berbunga sama dengan KP7 dan sama dengan  Parade.  Genotipe UB920 

mempunyai rentang umur berbunga 31.7 - 38.8 hst dengan rata-rata pada musim 

kemarau 40.1 hst dan musim hujan 35.7 hst serta rata-rata umum 36.4 hst.  



Genotip ini mempunyai umur berbunga sama dengan KP7 dan Parade.  Genotipe 

UBPU1 mempunyai rentang umur berbunga 35.0 - 39.5 hst dengan rata-rata pada 

musim kemarau 43.7 hst dan musim hujan 39.6 hst serta rata-rata umum 37.9 hst. 

Genotip ini empunyai umur berbunga lebih lama daripada KP7 dan lebih tinggi 

daripada  Parade. 

 

 
Tabel 4. Rata-rata umur berbunga ( hst) pada lokasi dan musim yang berbeda 
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Umur Panen 

 
Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang umur panen 48.7 - 54.0 hst 

dengan rata-rata pada musim kemarau 50.6 hst dan musim hujan 47.8 hst serta 

rata-rata umum 49.9 hst (Tabel 5). Genotip ini mempunyai umur panen sama 

dengan KP7 dan sama dengan  Parade.  Genotipe UB606572 mempunyai rentang 

umur panen 44.3 - 54.0 hst dengan rata-rata pada musim kemarau 52.7 hst dan 

musim hujan 50.8 hst serta rata-rata umum 48.4 hst.  Genotip UB606572 

mempunyai umur panen lebih lama daripada KP7 dan Parade. 

 



Tabel 5. Rata-rata umur panen ( hst) pada lokasi dan musim yang berbeda 
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Genotipe UB61318 mempunyai rentang umur panen 47.0 - 55.0 hst dengan 

rata-rata pada musim kemarau 48.2 hst dan musim hujan 45.0 hst serta rata-rata 

umum 49.2 hst.  Genotip ini mempunyai umur panen lebih cepat dari KP7 dan 

Parade.  Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang umur panen 47.2 - 59.7 hst 

dengan rata-rata pada musim kemarau 48.9 hst dan musim hujan 46.9 hst serta 

rata-rata umum 51.8 hst.  Genotipe UB7070P1 mempunyai rentang umur panen 

42.0 - 54.0 hst dengan rata-rata pada musim kemarau 49.0 hst dan musim hujan 

46.4 hst serta rata-rata umum 46.6 hst.  Secara umum, UB7023J44 dan UB7070P1 

mempunyai umur panen lebih cepat dari KP7 dan umur panen yang sama dengan 

Parade. 

Genotipe UB715 mempunyai rentang umur panen 45.3 - 54.0 hst dengan 

rata-rata pada musim kemarau 51.6 hst dan musim hujan 48.9 hst serta rata-rata 

umum 47.9 hst.  Genotipe UB920 mempunyai rentang umur panen 43.7 - 54.0 hst 

dengan rata-rata pada musim kemarau 52.9 hst dan musim hujan 47.6 hst serta 

rata-rata umum 47.7 hst. Secara umum, genotip UB715 dan UB920 mempunyai 

umur panen sama dengan KP7 dan lebih lama dari Parade.  Genotipe UBPU1 

mempunyai rentang umur panen 47.0 - 54.0 hst dengan rata-rata pada musim 



kemarau 53.6 hst dan musim hujan 51.6 hst serta rata-rata umum 50.2 hst. Genotip 

ini mempunyai umur panen lebih lama dari KP7 dan Parade. 

 
Panjang Polong 

 
Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang panjang polong 35.5 - 48.8 cm 

dengan rata-rata pada musim kemarau 54.1 cm dan musim hujan 53.3 cm serta 

rata-rata umum 43.5 cm (Tabel 6).    

 
Tabel 6. Rata-rata panjang polong ( cm) pada lokasi dan musim yang berbeda 
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Genotipe UB61318 mempunyai rentang panjang polong 51.4 - 54.8 cm 

dengan rata-rata pada musim kemarau 59.3 cm dan musim hujan 55.7 cm serta 

rata-rata umum 53.7 cm.  Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang panjang 

polong 54.1 - 65.9 cm dengan rata-rata pada musim kemarau 62.3 cm dan musim 

hujan 61.0 cm serta rata-rata umum 61.5 cm.  Genotipe UB7070P1 mempunyai 

rentang panjang polong 54.2 - 60.8 cm dengan rata-rata pada musim kemarau 62.7 

cm dan musim hujan 61.8 cm serta rata-rata umum 57.5 cm.  Genotipe UB715 

mempunyai rentang panjang polong 54.7 - 69.9 cm dengan rata-rata pada musim 

kemarau 48.4 cm dan musim hujan 46.1 cm serta rata-rata umum 61.7 cm.  

Genotipe UBPU1 mempunyai rentang panjang polong 43.7 - 51.7 cm dengan rata-



rata pada musim kemarau 36.8 cm dan musim hujan 37.7 cm serta rata-rata umum 

47.2 cm. Secara umum, genotip UB24089X1, UB61318, UB7023J44, UB7070P1, 

UB715 dan UBPU1 mempunyai polong lebih panjang dari KP7 namun lebih pendek 

dari Parade.   

Genotipe UB606572 mempunyai rentang panjang polong 60.6 - 70.4 cm 

dengan rata-rata pada musim kemarau 65.1 cm dan musim hujan 58.0 cm serta 

rata-rata umum 64.0 cm. Genotip ini mempunyai polong lebih panjang dibanding 

KP7 dan Parade.  Genotipe UB920 mempunyai rentang panjang polong 58.4 - 65.3 

cm dengan rata-rata pada musim kemarau 65.2 cm dan musim hujan 59.6 cm serta 

rata-rata umum 62.3 cm.  Genotip ini mempunyai polong lebih panjang dari KP7 

dan sama panjang Parade.   

 
Jumlah Biji per Polong 

 
Semua genotipe yang di uji mempunyai jumlah biji per polong dengan rentang 

bervariasi.  Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang jumlah biji per polong 11.6 - 

42.5 dengan rata-rata pada musim kemarau 23.8 dan musim hujan 15.4 serta rata-

rata umum 19.7 (Tabel 7).  Genotipe UB606572 mempunyai rentang jumlah biji per 

polong 12.8 - 40.0 dengan rata-rata pada musim kemarau 24.9 dan musim hujan 

15.9 serta rata-rata umum 20.0. Genotipe UB61318 mempunyai rentang jumlah biji 

per polong 12.8 - 38.8 dengan rata-rata pada musim kemarau 24.5 dan musim 

hujan 15.7 serta rata-rata umum 19.6.  Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang 

jumlah biji per polong 13.0 - 39.7 dengan rata-rata pada musim kemarau 24.9 dan 

musim hujan 16.6 serta rata-rata umum 20.4. Genotipe UB7070P1 mempunyai 

rentang jumlah biji per polong 13.2 - 39.7 dengan rata-rata pada musim kemarau 

24.7 dan musim hujan 16.6 serta rata-rata umum 20.1.  Genotipe UB715 

mempunyai rentang jumlah biji per polong 14.5 - 37.7 dengan rata-rata pada 

musim kemarau 24.2 dan musim hujan 15.6 serta rata-rata umum 20.7.  Genotipe 

UB920 mempunyai rentang jumlah biji per polong 13.9 - 37.8 dengan rata-rata 

pada musim kemarau 25.0 dan musim hujan 15.8 serta rata-rata umum 20.7.  

Genotipe UBPU1 mempunyai rentang jumlah biji per polong 13.8 - 39.5 dengan 

rata-rata pada musim kemarau 25.4 dan musim hujan 13.3 serta rata-rata umum 

19.9.  Secara umum, semua genotip yang di uji mempunyai jumlah biji per polong 

yang sama dengan KP7 dan Parade.  Jumlah biji per polong cenderung sama 

walapun panjang polong berbeda. 



 

Tabel 7. Rata-rata jumlah biji per polong pada lokasi dan musim yang berbeda 
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Diameter Polong 

 
Diameter polong dari genotip yang di uji sangat bervariasi. Genotipe 

UB24089X1 mempunyai rentang diameter polong 0.6 - 0.9 cm dengan rata-rata 

pada musim kemarau 0.8 cm dan musim hujan 0.9 cm serta rata-rata umum 0.8 cm 

(Tabel 8).  Genotipe UB606572 mempunyai rentang diameter polong 0.7 - 1.0 cm 

dengan rata-rata pada musim kemarau 0.9 cm dan musim hujan 0.8 cm serta rata-

rata umum 0.9 cm.  Genotip UB24089X1 dan UB606572 mempunyai diameter 

polong lebih besar daripada KP7 dan sama besar dengan  Parade.  Genotipe 

UB61318 mempunyai rentang diameter polong 0.6 - 1.0 cm dengan rata-rata pada 

musim kemarau 0.7 cm dan musim hujan 0.8 cm serta rata-rata umum 0.9 cm.  

Genotip ini mempunyai diameter polong sama besar dengan KP7 dan lebih kecil 

daripada  Parade.   

Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang diameter polong 0.7 - 1.0 cm 

dengan rata-rata pada musim kemarau 0.8 cm dan musim hujan 0.8 cm serta rata-

rata umum 0.9 cm. Genotipe UBPU1 mempunyai rentang diameter polong 0.7 - 0.9 

cm dengan rata-rata pada musim kemarau 0.7 cm dan musim hujan 0.8 cm serta 



rata-rata umum 0.9 cm. Genotip UB7023J44 dan UBPU1 mempunyai diameter 

polong lebih kecil daripada KP7 dan Parade.   

 

Tabel 8. Rata-rata diameter polong ( cm) pada lokasi dan musim yang berbeda 
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Genotipe UB7070P1 mempunyai rentang diameter polong 0.7 - 0.9 cm 

dengan rata-rata pada musim kemarau 0.9 cm dan musim hujan 0.9 cm serta rata-

rata umum 0.8 cm. Genotip ini mempunyai diameter polong lebih besar daripada 

KP7 dan Parade.  Genotipe UB715 mempunyai rentang diameter polong 0.7 - 0.8 

cm dengan rata-rata pada musim kemarau 0.8 cm dan musim hujan 0.9 cm serta 

rata-rata umum 0.8 cm.  Genotipe UB920 mempunyai rentang diameter polong 0.7 

- 1.0 cm dengan rata-rata pada musim kemarau 0.9 cm dan musim hujan 0.8 cm 

serta rata-rata umum 0.9 cm.  Genotip UB715 dan UB920 mempunyai diameter 

polong lebih besar daripada KP7 dan sama dengan  Parade.  

 
Jumlah Polong per Tanaman 

 
Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang jumlah polong per tanaman 10.5 - 

30.3 dengan rata-rata pada musim kemarau 14.3 dan musim hujan 22.1 serta rata-

rata umum 23.7 (Tabel 9).   

 



Tabel 9. Rata-rata jumlah polong per tanaman pada lokasi dan musim yang berbeda 
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Genotipe UB606572 mempunyai rentang jumlah polong per tanaman 6.7 - 

28.2 dengan rata-rata pada musim kemarau 13.3 dan musim hujan 23.8 serta rata-

rata umum 19.3.  Genotipe UB61318 mempunyai rentang jumlah polong per 

tanaman 7.9 - 27.0 dengan rata-rata pada musim kemarau 15.6 dan musim hujan 

22.9 serta rata-rata umum 18.2.  Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang jumlah 

polong per tanaman 9.9 - 29.3 dengan rata-rata pada musim kemarau 17.4 dan 

musim hujan 21.2 serta rata-rata umum 18.5.  Genotipe UB7070P1 mempunyai 

rentang jumlah polong per tanaman 7.7 - 25.4 dengan rata-rata pada musim 

kemarau 16.3 dan musim hujan 24.2 serta rata-rata umum 19.3.  Genotipe UB715 

mempunyai rentang jumlah polong per tanaman 11.3 - 27.9 dengan rata-rata pada 

musim kemarau 17.3 dan musim hujan 23.2 serta rata-rata umum 19.3.  Genotipe 

UB920 mempunyai rentang jumlah polong per tanaman 7.8 - 28.9 dengan rata-rata 

pada musim kemarau 12.8 dan musim hujan 21.6 serta rata-rata umum 20.2.  

Genotipe UBPU1 mempunyai rentang jumlah polong per tanaman 10.4 - 26.3 

dengan rata-rata pada musim kemarau 15.4 dan musim hujan 18.9 serta rata-rata 

umum 20.2.  Secara umum, semua genotip yang di uji mempunyai jumlah polong 

per tanaman lebih sedikit daripada KP7 dan sama dengan Parade. 

 
 



Bobot per Polong 
 

Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang bobot per polong 11.6 - 14.0 g 

dengan rata-rata pada musim kemarau 16.5 g dan musim hujan 17.4 g serta rata-

rata umum 12.9 g (Tabel 10).   

 
Tabel 10. Rata-rata bobot per polong ( g) pada musim dan lokasi yang berbeda 
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Genotipe UB606572 mempunyai rentang bobot per polong 21.0 - 28.0 g 

dengan rata-rata pada musim kemarau 24.4 g dan musim hujan 20.1 g serta rata-

rata umum 24.7 g.  Genotipe UB61318 mempunyai rentang bobot per polong 15.6 - 

18.3 g dengan rata-rata pada musim kemarau 16.6 g dan musim hujan 18.4 g serta 

rata-rata umum 16.9 g.  Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang bobot per 

polong 17.6 - 27.7 g dengan rata-rata pada musim kemarau 18.5 g dan musim 

hujan 20.7 g serta rata-rata umum 22.3 g.  Genotipe UB7070P1 mempunyai 

rentang bobot per polong 15.0 - 19.2 g dengan rata-rata pada musim kemarau 20.2 

g dan musim hujan 22.4 g serta rata-rata umum 17.5 g. Genotipe UB715 

mempunyai rentang bobot per polong 15.6 - 23.1 g dengan rata-rata pada musim 

kemarau 18.6 g dan musim hujan 17.8 g serta rata-rata umum 19.6 g.  Genotipe 

UB920 mempunyai rentang bobot per polong 17.8 - 25.0 g dengan rata-rata pada 

musim kemarau 26.9 g dan musim hujan 21.4 g serta rata-rata umum 21.3 g. 



Genotipe UBPU1 mempunyai rentang bobot per polong 16.2 - 20.5 g dengan rata-

rata pada musim kemarau 9.3 g dan musim hujan 9.8 g serta rata-rata umum 18.2 

g. Secara umum, semua genotip di uji mempunyai bobot per polong lebih berat 

daripada KP7 dan lebih sedikit daripada  Parade. 

 
Bobot Polong per Tanaman 
 

Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang bobot polong per tanaman 136.1 - 

384.3 g dengan rata-rata pada musim kemarau 231.0 g dan musim hujan 382.5 g 

serta rata-rata umum 288.4 g (Tabel 11).  Genotip ini mempunyai bobot polong per 

tanaman sama dengan KP7 dan lebih rendah daripada  Parade.  Genotipe 

UB61318 mempunyai rentang bobot polong per tanaman 144.2 - 492.6 g dengan 

rata-rata pada musim kemarau 258.1 g dan musim hujan 396.4 g serta rata-rata 

umum 306.8 g. Genotip UB61318 mempunyai penampilan bobot polong per 

tanaman sama dengan KP7 dan lebih rendah daripada  Parade.  Genotipe 

UB606572 mempunyai rentang bobot polong per tanaman 171.5 - 803.3 g dengan 

rata-rata pada musim kemarau 295.1 g dan musim hujan 456.4 g serta rata-rata 

umum 468.6 g.  Genotip UB606572 mempunyai penampilan bobot polong per 

tanaman lebih tinggi daripada KP7 dan lebih rendah daripada  Parade. 

Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang bobot polong per tanaman 273.1 - 

506.0 g dengan rata-rata pada musim kemarau 305.2 g dan musim hujan 422.7 g 

serta rata-rata umum 375.8 g.  Genotipe UB715 mempunyai rentang bobot polong 

per tanaman 228.2 - 446.2 g dengan rata-rata pada musim kemarau 310.2 g dan 

musim hujan 413.7 g serta rata-rata umum 363.9 g.  Genotipe UB920 mempunyai 

rentang bobot polong per tanaman 195.6 - 682.9 g dengan rata-rata pada musim 

kemarau 344.6 g dan musim hujan 452.9 g serta rata-rata umum 418.5 g.  Genotip 

UB7023J44, UB715 dan UB920 mempunyai bobot polong per tanaman lebih tinggi 

dari KP7 dan lebih rendah dari Parade.   

Genotipe UB7070P1 mempunyai rentang bobot polong per tanaman 135.7 - 

409.4 g dengan rata-rata pada musim kemarau 304.9 g dan musim hujan 532.0 g 

serta rata-rata umum 327.2 g.  Genotip ini mempunyai bobot polong per tanaman 

lebih tinggi daripada KP7 dan sama dengan Parade. Genotipe UBPU1 mempunyai 

rentang bobot polong per tanaman 207.6 - 506.0 g dengan rata-rata pada musim 

kemarau 128.2 g dan musim hujan 173.9 g serta rata-rata umum 362.0 g.  Genotip 

ini mempunyai bobot polong per tanaman lebih rendah dari KP7 dan  Parade. 



Tabel 11. Rata-rata bobot polong per tanaman ( g) pada musim dan lokasi yang berbeda 
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Hasil Panen 
 

Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang hasil panen 6.7 - 16.7 t/ha dengan 

rata-rata pada musim kemarau 12.8 t/ha dan musim hujan 7.8 t/ha serta rata-rata 

umum 9.9 t/ha (Tabel 12). Genotip ini mempunyai penampilan hasil panen sama 

dengan KP7 dan namun dari  Parade. 

Genotipe UB606572 mempunyai rentang hasil panen 9.5 - 24.7 t/ha dengan 

rata-rata pada musim kemarau 17.1 t/ha dan musim hujan 9.3 t/ha serta rata-rata 

umum 15.2 t/ha.  Genotipe UB61318 mempunyai rentang hasil panen 5.9 - 17.9 

t/ha dengan rata-rata pada musim kemarau 15.4 t/ha dan musim hujan 8.1 t/ha 

serta rata-rata umum 10.3 t/ha.  Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang hasil 

panen 8.3 - 19.0 t/ha dengan rata-rata pada musim kemarau 18.1 t/ha dan musim 

hujan 8.7 t/ha serta rata-rata umum 13.2 t/ha. Genotipe UB715 mempunyai rentang 

hasil panen 7.4 - 24.2 t/ha dengan rata-rata pada musim kemarau 17.2 t/ha dan 

musim hujan 8.3 t/ha serta rata-rata umum 13.4 t/ha.  Genotipe UB920 mempunyai 

rentang hasil panen 9.1 - 25.9 t/ha dengan rata-rata pada musim kemarau 16.9 t/ha 

dan musim hujan 9.3 t/ha serta rata-rata umum 14.0 t/ha.  Genotip UB606572, 



UB61318, UB7023J44, UB715 dan UB920 mempunyai hasil panen lebih tinggi 

daripada KP7 dan lebih rendah daripada  Parade. 

 
Tabel 12. Rata-rata hasil panen ( t/ha) pada musim dan lokasi yang berbeda 
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Genotipe UB7070P1 mempunyai rentang hasil panen 7.5 - 21.3 t/ha dengan 

rata-rata pada musim kemarau 17.3 t/ha dan musim hujan 10.7 t/ha serta rata-rata 

umum 11.8 t/ha.  Genotip ini mempunyai penampilan hasil panen lebih tinggi 

daripada KP7 dan sama dengan  Parade.  Genotipe UBPU1 mempunyai rentang 

hasil panen 7.5 - 25.4 t/ha dengan rata-rata pada musim kemarau 6.6 t/ha dan 

musim hujan 3.6 t/ha serta rata-rata umum 12.8 t/ha. Genotip ini mempunyai 

penampilan hasil panen lebih rendah daripada KP7 dan lebih rendah daripada  

Parade. 

 
Bobot 100 Biji 

 

Genotipe UB24089X1 mempunyai rentang bobot 100 biji 22.0 - 23.3 g dengan 

rata-rata pada musim kemarau 25.2 g dan musim hujan 22.3 g serta rata-rata 

umum 22.5 g (Tabel 13).  Genotip UB24089X1 mempunyai bobot 100 biji sama 

dengan KP7 dan lebih tinggi daripada  Parade.  Genotipe UB606572 mempunyai 

rentang bobot 100 biji 17.7 - 28.3 g dengan rata-rata pada musim kemarau 23.0 g 



dan musim hujan 19.6 g serta rata-rata umum 20.6 g. Genotipe UB61318 

mempunyai rentang bobot 100 biji 21.0 - 31.3 g dengan rata-rata pada musim 

kemarau 23.9 g dan musim hujan 19.7 g serta rata-rata umum 23.8 g.  Genotip 

UB606572, UB61318 mempunyai bobot 100 biji sama dengan KP7 dan Parade. 

 
Tabel 13. Rata-rata bobot 100 biji ( g) pada musim dan lokasi yang berbeda 
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Genotipe UB7023J44 mempunyai rentang bobot 100 biji 15.0 - 25.4 g dengan 

rata-rata pada musim kemarau 18.5 g dan musim hujan 18.7 g serta rata-rata 

umum 21.3 g.  Genotip ini mempunyai bobot 100 biji lebih rendah daripada KP7 

dan Parade. Genotipe UB7070P1 mempunyai rentang bobot 100 biji 18.7 - 31.9 g 

dengan rata-rata pada musim kemarau 24.7 g dan musim hujan 21.3 g serta rata-

rata umum 21.8 g.  Genotip ini mempunyai bobot 100 biji sama dengan KP7 dan 

lebih tinggi daripada  Parade.  Genotipe UB715 mempunyai rentang bobot 100 biji 

15.0 - 25.3 g dengan rata-rata pada musim kemarau 29.6 g dan musim hujan 23.1 

g serta rata-rata umum 18.6 g.  Genotip ini mempunyai bobot 100 biji lebih tinggi 

daripada KP7 dan Parade.  Genotipe UB920 mempunyai rentang bobot 100 biji 

20.7 - 30.7 g dengan rata-rata pada musim kemarau 19.8 g dan musim hujan 19.4 

g serta rata-rata umum 23.0 g.  Genotip ini mempunyai bobot 100 biji lebih rendah 

daripada KP7 dan sama dengan  Parade. Genotipe UBPU1 mempunyai rentang 

bobot 100 biji 20.0 - 39.3 g dengan rata-rata pada musim kemarau 19.3 g dan 



musim hujan 19.9 g serta rata-rata umum 26.3 g.  Genotip UBPU1 mempunyai 

bobot 100 biji lebih rendah daripada KP7 dan sama dengan  Parade. 

 
5.5  Adaptasi dan Stabilitas Hasil 
 

Berdasarkan analisis ragam gabungan pada 6 unit lingkungan diketahui 

adanya interaksi yang nyata antara genotip x lingkungan pada hasil, dan genotip 

berkontribusi nyata pada keragaman hasil kacang panjang (Tabel 14). Hal ini 

menunjukkan terdapat genotip yang mempunyai penampilan tidak stabil. 

 
Tabel 14. Analisis ragam gabungan hasil panen (t/ha) kacang panjang 
 

SUMBER 
KERAGAMAN JK DB KT F ProbF Sign. CV(%) 

Lingkungan 3526.75 5 705.35 110.43 0.00 **   

Ulangan(Ling) 76.65 12 6.39         

Genotip 1344.20 9 149.36 8.82 0.00 **   

Genotip X Ling 762.39 45 16.94 3.27 0.00 **   

Galat 560.07 108 5.19       19.18 

Total 6270.06 179 35.03         
            

 
Tabel 15. Rata-rata hasil panen ( t/ha), rata-rata lingkungan, dan indeks lingkungan 
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Lingkungan percobaan menunjukkan tingkat produkstivitas yang beragam. 

Produktivitas lingkungan dapat dilihat dari nilai indeks lingkungan (Tabel 15). 

Lingkungan yang produktif ditandai dengan indeks lingkungan yang positif, dan 

lingkungan yang kurang produktif ditandai dengan nilai indeks lingkungan yang 

negatif.  Lokasi penanaman Jombang MT2 dan Jatikerto MT 2 merupakan 

lingkungan yang produktif. 

Hasil analisis stabilitas menunjukkan terdapat genotip yang penampilannya 

tidak dapat diprediksi, yaitu Parade dan UB920 (Tabel 16). Genotip-genotip  ini 

mempunyai nilai simpangan yang nyata. Genotip UBPU1 mempunyai adaptasi 

pada lingkungan marjinal atau kurang produktif, ditandai dengan nilai koefisien 

regresi yang berbeda nyata dan lebih rendah dibandingan satu. Genotip lainnya 

mempunyai penampilan yang stabil karena mempunyai nilai koefisen regresi tidak 

berbeda nyata dengan satu dan simpangan sama dengan nol. 

 

Tabel 16 . Rata-rata penampilan dan parameter stabilitas hasil panen (t/ha)  
 
Genotip 
  

 Rentang Rata-
Rata 

Parameter Stabilitas 
b SE(b) Sd2   

KP7 6.7 - 16.7 9.9 0.9 0.07  -1.13  
 Parade 9.5 - 24.7 15.2 1.2 0.26  6.20 * 
UB24089X1 5.9 - 17.9 10.3 0.9 0.09  -0.84  
UB606572 8.3 - 19.0 13.2 0.9 0.18  2.22  
UB61318 7.5 - 21.3 11.8 1.2 0.16  1.09  
UB7023J44 7.4 - 24.2 13.4 1.2 0.18  2.07  
UB7070P1 9.1 - 25.9 14.0 1.2 0.24  5.07  
UB715 7.5 - 25.4 12.8 1.3 0.17  1.43  
UB920 6.9 - 20.3 13.1 0.8 0.32  10.23 * 
UBPU1 3.0 - 8.8 5.1 0.5 0.03 * -1.64   

Keterangan : * berbeda nyata dengan 1 atau 0 pada uji 5% 
 
Pada penelitian ini diperoleh genotip yang mempunyai penampilan hasil sama 

dengan Parade, yaitu UB7070P1 dan potensial untuk dilepas sebagai varietas 

unggul baru.  Selain itu, genotip UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, 

UB7070P1, dan UB715 juga mempunyai penampilan hasil lebih tinggi 

dibandingkan dengan KP7 di seluruh lingkungan.  Dengan demikian genotip-

genotip ini potensial untuk dilepas sebagai calon varietas unggul. Genotip UBPU1 

mempunyai hasil lebih tinggi dibanding KP7, namun berdasarkan hasil analisis 

regresi, UBPU1 mempunyai nilai koefisien regresi lebih rendah dari 1 dengan nilai 



simpangan nol. Dengan demikian genotip dengan polong berwarna ungu cocok 

untuk dikembangkan pada lingkungan yang kurang produktif. Pada budidaya 

terapan, genotip ini cocok dikembangkan pada sistem budidaya minimum sarana 

produksi.  Berdasarkan pengamatan di lapangan genotip ini memang paling toleran 

terhadap kondisi kekeringan. 

 

5.6  Pendaftaran Hak PVT (HaKI) 

Berdasarkan hasil tersebut, sebagian galur-galur yang potensial untuk di 

lepas, telah didaftarkan ke pusat Perlindungan Varietas Tanaman.  Kegiatan 

pendaftaran ini adalah rangkaian kegiatan uji BUSS yang akan dikerjakan tahun ke 

dua.  Pendaftaran dilakukan pada tahun pertama sebagai strategi agar uji BUSS 

dapat selesai tepat waktu.  Uji BUSS memerlukan waktu minimal 6 bulan sampai 

didapatkannya sertifikat Hak PVT (paten).  Daftar galur beserta nama varietas yang 

sudah didaftarkan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 17.  Galur dan nama varietas yang didaftarkan ke Pusat PVT  

 
No. Nama galur 

 
Nama Varietas No Sertifikat pendaftaran 

PVT 
1. UB7070P1 Brawijaya-1 83/PVHP/2010 
2. UB715 Brawijaya-3 84/PVHP/2010 
3. UB7023J44 Brawijaya-4 85/PVHP/2010 
4. UB606572 Bagong-2 86/PVHP/2010 
5. UB24089X1 Bagong-3 87/PVHP/2010 
6. UBPU1 Bagong Ungu 88/PVHP/2010 
 

 
 
VI  KESIMPULAN  DAN SARAN 
 
 
6.1  Kesimpulan 
 

Dari hasil pengamatan, analisis data dan pembahasan, dapt diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Galur UB7070P1, UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, 

UB7070P1, dan UB715 potensial dan siap disidangkan sebagai varietas 

baru yang toleran aphid atau penyakit mosaic dan berdaya hasil tinggi.  



2. Galur UBPU1 cocok untuk dikembangkan pada lingkungan yang kurang 

produktif.  

3. Didapatkan 6 varietas yang telah didaftarkan ke Pusat PVT Deptan, yaitu 

Varietas Brawijaya 1, Brawijaya 3, Brawijaya 4, Bagong 2, Bagong 3 dan 

Bagong Ungu. 

 
6.2  Saran 

 

Galur UB7070P1, UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, 

UB7070P1, dan UB715 perlu segera disidangkan untuk untuk mendapatkan 

sertifikat pelepasan varietas.  Uji BUSS perlu segera dikerjakan agar dapat 

diperoleh sertifikat Hak PVT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII  DRAFT ARTIKEL ILMIAH 
 

 
UJI ADAPTASI GALUR HARAPAN KACANG PANJANG TOLERAN TERHADAP 

HAMA APHID DAN BERDAYA HASIL TINGGI 
(THE ADAPTATION TRIALS OF TOLERANT TO APHIDS AND HIGH YIELD OF 

YARDLONG BEAN LINES) 

 

Kuswanto dan Budi Waluyo 

Laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Email : kuswantoas@ub.ac.id 

 

ABSTRAK 

Uji adaptasi dilakukan untuk mengetahui interaksi genotip x lingkungan dan 
menentukan daya adaptasi galur-galur.  Pada program pemuliaan tanaman kacang 
panjang di Laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Universitas 
Brawijaya diperoleh 12 galur harapan kacang panjang toleran terhadap aphid dan 
berdaya hasil tinggi.  Galur-galur yang mempunyai daya adaptasi luas atau sempit 
dengan hasil tinggi dapat dilepas sebagai varietas unggul. 

Penelitian dilaksanakan pada 4 lingkungan dataran rendah di 3 lokasi sentra 
penanaman kacang panjang, yaitu Jatikerto Malang, Pare Kediri, dan Gudo 
Jombang. Pengujian pada setiap lingkungan menggunakan rancangan acak 
kelompok. Analisis varians gabungan dilakukan untuk mengetahui interaksi genotip 
x lingkungan, dilanjutkan dengan analisis stabilitas hasil berdasarkan Eberhart dan 
Russell untuk mengetahui daya adaptasi galur-galur dalam rangka pelepasan varietas.  
Hasil penelitian menunjukkan Galur UB7070P1, UB24089X1, UB606572, 
UB61318, UB7023J44, UB7070P1, dan UB715 potensial dan siap disidangkan 
sebagai varietas baru yang toleran aphid atau penyakit mosaic dan berdaya hasil 
tinggi.  Galur UBPU1 cocok untuk dikembangkan pada lingkungan yang kurang 
produktif.  Didapatkan 6 varietas yang telah didaftarkan ke Pusat PVT Deptan, yaitu 
Varietas Brawijaya 1, Brawijaya 3, Brawijaya 4, Bagong 2, Bagong 3 dan Bagong 
Ungu. 

 
PENDAHULUAN 

Produktivitas polong segar kacang panjang atau Vigna unguiculata var 
sesquipedalis (L). Fruwirth yang mampu dicapai petani di Indonesia tahun 2005 
masih tergolong rendah, yaitu 5,5 t.ha-1 (Departemen Pertanian, 2008), sedang di 
Thailand mencapai 7,2 t.ha-1 dan Australia 30 t.ha-1 (Gallacher 1999).  Sementara 
potensi hasil polong di tingkat penelitian dapat mencapai rata-rata 17,4 t.ha-1 
(Kasno et al., 2000) sampai 23,74 t.ha-1 (Sri Redjeki, 2005). 

Produksi kacang panjang Indonesia tahun 2006 mencapai 461.239 t polong 
segar (Departemen Pertanian, 2008) dari luas panen 84.798 ha atau baru sekitar 
45% dari total kebutuhan penduduk, sehingga produksi kacang panjang belum 
dapat memenuhi kebutuhan gizi ideal  penduduk Indonesia. 



Masalah utama yang dihadapi petani dalam budidaya kacang panjang adalah 
serangan hama aphid.  Aphid hinggap di permukaan bawah daun dan di pucuk-
pucuk sulur untuk menghisap cairan tanaman.  Daun menjadi keriting dan berkerut, 
pertumbuhan sulur terhenti dan mati.  Aphid juga sering menyerang bunga dan 
polong.  Tanaman yang terserang berat akan menghasilkan daun-daun berwarna 
kekuningan, kerdil, mengalami malformasi dan kehilangan vigor.  Semakin banyak 
aphid yang menyerang tanaman, daun dan pucuk sulur semakin banyak yang 
rusak dan akhirnya mati. Kehilangan hasil akibat hama aphid yang tidak 
dikendalikan dapat mencapai 65,87% (Prabaningrum, 1996)  atau lebih.  Aphid 
juga bertindak sebagai vektor Cowpea Aphid-borne Mosaic Virus (CAbMV)  yang  
menyebabkan penyakit mosaik.   

Penggunaan pestisida dapat membantu mengendalikan hama aphid kacang 
panjang, Aphis craccivora Koch, dan dapat mencegah kehilangan produksi sekitar 
15,87% (Prabaningrum, 1996).  Namun cara pengendalian ini dinilai kurang sehat 
apabila dikaitkan dengan dampak terhadap lingkungan, peningkatan resistensi 
patogen dan keengganan konsumen.  Pengendalian hama aphid kacang panjang 
akan efektif apabila menggunakan varietas tahan atau toleran.  Dengan varietas 
tahan atau toleran, kehilangan hasil dan biaya pestisida dapat ditekan, aman 
terhadap lingkungan dan dapat mencegah residu pestisida pada manusia. Hasil 
penelitian Fery and Singh (1997) juga menunjukkan bahwa penggunaan ketahanan 
tanaman merupakan metode yang paling baik dalam pengendalian penyakit virus 
pada kacang tunggak. Menurut Saleh et al., 1993), pengendalian terhadap penyakit 
akibat potyvirus dengan menggunakan varietas tahan dinilai paling efisien.   

Berdasarkan penelitian sebelumnya, telah dikaji parameter genetik toleransi 
tehadap hama aphid.  Materi penelitian adalah hasil persilangan  antara MLG 
15151 dengan HS dan PS.  Dari hasil penelitian tahun pertama telah diperoleh 
informasi bahwa heritabilitas sifat toleransi terhadap hama aphid dan daya hasil 
bernilai rendah sampai sedang, sehingga program pemuliaan yang 
direkomendasikan adalah seleksi dengan metode bulk. Pada pasangan 
PS/MLG15151 gen yang mengendalikan sifat toleransi terhadap hama aphid 
adalah gen dominan tunggal, sedangkan pada pasangan HS/MLG15151 gen yang 
mengendalikan sifat toleransi adalah gen dominan rangkap dan terjadi interaksi 
gen dominan x dominan (Kuswanto et al., 2007).   
Pada penelitian berikutnya dilakukan penanganan populasi segregasi dan seleksi 
menggunakan metode bulk.  Pada populasi F3, F4 dan F5 telah diperoleh 
peningkatan keragaman genetik toleransi terhadap hama aphid dan daya hasil 
akibat terbentuknya famili-famili homosigot.  Seleksi terhadap masing-masing 
populasi telah diperoleh galur-galur yang lebih toleran terhadap hama aphid.  Dari 
seleksi pada F5, akhirnya diperoleh 120 galur harapan yang toleran hama aphid 
dan berdaya hasil tinggi, dimana 60 galur diperoleh dari hasil persilangan 
HS/MLG15151 dan 60 galur diperoleh dari hasil persilangan PS/MLG15151 
(Kuswanto et al., 2008).  

Uji daya hasil perlu dilakukan, agar di dapat galur-galur harapan untuk uji 
adaptasi.  Pengujian daya hasil merupakan tahap akhir dari program pemuliaan 
tanaman.  Pada pengujian akan dilakukan seleksi terhadap galur-galur unggul 
homosigot unggul yang telah dihasilkan.  Kriteria penilaian berdasarkan sifat yang 
memiliki arti ekonomi, seperti hasil tanaman (Kasno, 1992).    Dari uji daya hasil 
telah diperoleh informasi keragaman genetik antar galur harapan yang diuji. Galur-
galur tersebut berhasil dikelompokkan menjadi 3 kelompok genetik berdasarkan 



analisis multivariat.  Dari 120 galur tersebut berhasil diperoleh 12 galur harapan 
yang berdaya hasil tinggi dan berpotensi untuk dilakukan uji adaptasi.  

Pengujian perlu memperhatikan besarnya interaksi antara genotip dengan 
lingkungannya, untuk menghindari kehilangan genotip-genotip unggul dalam 
pelaksanaan seleksi.  Berdasarkan Pedoman Penilaian Pelepasan Varietas 
Hortikultura Direktorat Perbenihan Dirjen Bina Produksi Hortikultura (2006) untuk 
mengetahui keunggulan dan interaksi genotip terhadap lingkungan dilaksanakan 
melalui uji adaptasi.  Untuk kepentingan pelepasan varietas jumlah unit uji adaptasi 
adalah jumlah musim kali banyaknya lokasi yang diuji adaptasinya.  Sedangkan 
untuk uji adaptasi varietas baru minimal tiga unit untuk setiap musim.  Ketinggian  
tempat unit lokasi pengujian untuk uji adaptasi yaitu  dataran rendah ( < 400 m dpl), 
dataran medium ( 400 – 700 m dpl) dan dataran tinggi (> 700 m dpl). 

Dari uji adaptasi akan diperoleh bermacam-macam tanggapan galur terhadap 
lingkungannya.  Galur yang diperoleh dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.  
Kelompok pertama adalah yang menunjukkan kemampuan adaptasi pada 
lingkungan luas, berarti interaksi genotipa x lingkungannya kecil.  Kelompok ke dua 
yaitu kelompok yang menunjukkan kemampuan adaptasi sempit atau beradaptasi 
secara khusus, berpenampilan baik pada suatu lingkungan, tetapi berpenampilan 
buruk pada lingkungan yang berbeda, berarti interaksi genotipa x lingkungannya 
luas (Soemartono dan Nasrullah, 1988).   

Kemampuan adaptasi dapat diukur dengan koefisien regresi dan produksi 
rata-rata pada semua lingkungan. Hubungan antara nilai rata-rata hasil (mi) dengan 
nilai koefisien regresi (bi) akan menentukan adaptabilitas hasil suatu galur.   
Apabila nilai koefisien regresi mendekati 1 dan produksinya tinggi, maka galur 
tersebut mempunyai kemampuan adaptasi umum,  sedangkan apabila produksinya 
rendah maka galur tersebut tidak mempunyai kemampuan adaptasi pada semua 
lingkungan.  Galur dengan adaptasi luas dapat dilepas di berbagi lokasi, sebaliknya 
galur dengan adaptasi khusus dapat dilepas untuk lokasi tertentu.  Apabila nilai 
koefisien regresi lebih dari 1.0, maka galur tersebut dapat beradaptasi khusus 
terhadap lingkungan baik dan apabila nilai koefisien regresi kurang dari 1, galur 
tersebut cocok untuk lingkungan jelek.  Dengan demikian, apabila suatu lokasi 
mempunyai tanah dan iklim  yang memungkinkan tanaman berproduksi tinggi, 
maka varietas dengan koefisien regresi tinggi akan dapat menghasilkan produksi 
rata-rata tertinggi dan hal ini menunjukkan bahwa varietas tersebut mempunyai 
adaptasi khusus pada lingkungan baik (Finlay and Wilkinson (1963) . 

Tujuan penelitian untuk memilih galur harapan UB yang siap disidangkan dan 
dilepas sebagai varietas unggul toleran terhadap  hama aphid atau penyakit mosaic 
dan berdaya hasil tinggi. 
  

BAHAN DAN METODE 
 Bahan penelitian adalah 8 galur harapan yang toleran hama aphid dan berdaya 
hasil tinggi yang diperoleh dari penelitian uji daya hasil, yaitu UB7070P1, 
UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, UB7070P1, UB715, UBPU1 dan 
varietas pembanding KP7 dan Parade. 

Penelitian dilakukan pada 3 lokasi dataran rendah sentra kacang panjang, 
pada musim penghujan dan musim kemarau,  yaitu yaitu Kecamatan Kromengan 
Malang (ketinggian 330 m dpl, suhu rata-rata 270C, curah hujan 120 mm/bl ), 
Kecamatan Pare Kediri (ketinggian 150 m dpl, suhu rata-rata 290C dan curah hujan 
171 mm/bl), dan kecamatan Ngoro Jombang (ketinggian 123 m dpl, suhu rata-rata 
280C, curah hujan 145,8 mm/bl).   



Pengamatan dilakukan terhadp karakter produksi dan komponen produksi.  
umur berbunga, umur panen, jumlah polong, panjang polong, diameter, jumlah biji, 
bobot per polong, bobot polong per tanaman dan bobot 100 biji.  Analisis ragam 
dilakukan berdasarkan rancangan acak kelompok di setiap lokasi dan dilanjutkan 
dengan analisis ragam gabungan dimana ulangan tersarang dalam lokasi.  Analisis 
ragam bertujuan untuk mengetahui perbedaan antar galur yang diuji.  Analisis 
stabilitas berdasarkan regresi dari Eberhart dan Russel (Singh and Chaudary, 
1979), yaitu bi = ΣΣΣΣ Yij Ij / ΣΣΣΣI² dimana YijIj : hasil kali matrik rata-rata dengan vektor 
indeks lingkungan dan ΣI² : jumlah kuadrat. 

Apabila koefisien regresi b mendekati atau sama dengan 1 berarti 
menunjukkan stabilitas rata-rata dan varietas demikian memiliki daya adaptasi 
umum yang baik.  Apabila koefisien regresi b lebih dari 1 menunjukkan stabilitas 
dibawah rata-rata dan varietas demikian sangat peka terhadap perubahan 
lingkungan serta beradaptasi khusus di lingkungan produktif.  Apabila koefisien 
regresi b semakin kecil dibawah 1, menunjukkan stabilitas di atas rata-rata dan 
varietas demikian beradaptasi khusus di lingkungan marjinal.   

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Uji adaptasi dilakukan di 3 lokasi pengujian di dataran rendah.  Galur harapan 

kacang panjang akan direkomendasikan untuk dilepas di dataran rendah.  
Berdasarkan pedoman pelepasan varietas dari Departemen Pertanian, varietas 
yang akan dilepas di dataran rendah harus di uji adaptasi di dataran rendah.  
Varietas yang akan dilepas untuk dataran medium atau dataran tinggi juga harus di 
uji adaptasi di dataran medium atau tinggi.  Pengujian kacang panjang di dataran 
rendah sesuai dengan sifat genetiknya yang lebih cocok di tanam di dataran 
rendah.  Semua kegiatan pengujian telah selesai dilaksanakan dan telah diperoleh 
hasil pengamatan dari masing-masing unit lingkungan.   

Sebanyak 8 galur harapan UB hasil seleksi dari penelitian sebelumnya, 
UB7070P1, UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, UB7070P1, UB715, 
UBPU1 dan varietas pembanding KP7 dan Parade.  KP7 dan Parade adalah varietas 
unggul kacang panjang yang mempunyai hasil tinggi.  Apabila terdapat galur UB 
yang potensi hasilnya tidak berbeda nyata atau lebih tinggi dari KP7, maka galur 
tersebut dapat segera diajukan untuk pelepasan varietas.  
 
Perbedaan antar galur 

Perbedaan antar galur dievaluasi dengan analisis varian.  Data dari setiap 
lokasi pengujian di analisis terpisah untuk mengetahui perbedaan antar galur yang 
di tanam di lokasi berbeda.  Dari hasil analisis diketahui bahwa potensi hasil polong 
antar galur yang diuji di Pare, Jombang dan Jatikerto memberikan hasil yang 
berbeda nyata.   Kemampuan antar galur UB berbeda-beda sehingga berpeluang 
untuk dapat dikaji interaksi dengan lingkungan tumbuhnya.  Selanjutnya dilakukan 
analisis ragam gabungan dari masing-masing lokasi, untuk mengetahui interaksi 
antara genotipa dengan lingkungan.  Secara statistik data dari masing-masing 
lokasi dapat digabungkan karena telah memenuhi asumsi homogenitas ragam 
galat.    
 
Hasil analisis ragam gabungan 

Hasil pengamatan di masing-masing lingkungan selanjutnya di analisis 
menggunakan analisis varian gabungan berdasarkan rancangan tersarang, dimana 



ulangan tersarang pada unit lingkungan.  Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 
adanya interaksi antara genotip (galur) dengan lingkungan penanaman.  Informasi 
interaksi genotip dengan lingkungan diperlukan sebagai dasar dilakukannya 
analisis adaptasi dan stabilitas galur-galur harapan yang diuji.  Hasil analisis varian 
gabungan terlihat pada Tabel 1.   Analisis dilakukan karena berdasarkan analisis 
homogenitas telah terpenuhi. 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa terdapat interaksi nyata antara genotip 
dengan lingkungan dan musim pada hamper semua karakter pengamatan.  Hasil 
ini menunjukkan bahwa galur-galur yang di uji memberikan penampilan yang 
berbeda-beda pada berbagai lingkungan uji.  Perbedaan penampilan tersebut 
memungkinkan galur-galur untuk tumbuh adaptif atau stabil di lingkungan tertentu.  
Informasi tentang adaptasi dan stabilitas dari galur yang akan dilepas sangat 
bermanfaat dalam pemilihan lokasi pengembangan dan budidaya varietas tersebut.  
Analisis stabilitas dan adaptabilitas perlu dilakukan agar dapat diketahui tingkat 
stabilitas dan adaptasi dari masing-masing galur.  Analisis stabilitas dilakukan 
terhadap variable potensi hasil per ha. 

 
Tabel 1.  Nilai kuadrat tengah analisis varians gabungan di 3 lingkungan 
Table 1. Mean square combined analysis of variance in 3 environments. 
 
Karakter panjang 

polong (cm) 
jumlah 
polong 

per 
tanaman 

bobot 
per 

polong 
(g) 

bobot polong 
per tanaman 

(g) 

hasil 
panen 
(t/ha) 

bobot 100 
biji (g) 

Musim 298.7 2418.7 0.0 904048.0 2084.4 221.3 
Lokasi 179.6 708.0 59.9 163528.2 481.0 312.1 
Musim x Lokasi 53.5 1057.5 123.8 195963.5 240.2 228.0 
Ulangan (Musim x 
Lokasi) 

21.4 34.3 4.5 8101.0 6.4 1.3 

Genotip 1583.6* 64.0 416.8* 135523.8* 149.4* 96.1* 
Genotip x Musim 40.6 23.8 34.3* 15660.0 15.9 22.6 
Genotip x Lokasi 75.0* 23.5 9.7 11748.1 14.2 28.7 
Genotip x Musim x 
Lokasi 

27.4* 20.8 11.8* 10808.5* 20.2* 23.3* 

Galat 7.0 12.3 5.3 5782.3 5.2 6.0 
Total 101.9 51.8 30.4 22968.7 35.0 22.2 

 
 
Stabilitas dan Adaptabilitas Hasil 

Uji stabilitas dan adaptabilitas dilakukan terhadap variabel yang mempunyai 
interaksi nyata antara genotipa dengan lingkungan.  Namun, untuk evaluasi 
stabilitas dan adaptabilitas lebih diutamakan variabel hasil polong per ha.   Finlay 
dan Wilkinson (1963) menggunakan hubungan nilai rata-rata (mi) dengan nilai 
koefisien regresi (bi) sebagai ukuran stabilitas. Sedangkan Eberhat dan Russel  
(1966) menggunakan koefisien regresi dan rata-rata jumlah kuadrat simpangan 
regresi  sebagai ukuran stabilitas.  Salah satu persyaratan pelepasan varietas 
adalah apabila hasilnya tidak berbeda atau lebih tinggi dari varietas pembanding 
atau memiliki keunikan yang tidak dimiliki varietas pembanding.  Kelebihan dan 
keunikan galur UB dibanding KP7 dan Parade adalah daya toleransinya terhadap 
hama aphid atau penyakit mosaik.  Galur-galur tersebut tetap dapat berpolong 



walaupun tidak semprot pestisida sama sekali.  Kerusakan polong yang 
diakibatkan oleh hama aphid tidakmenurunkan hasil secara nyata. Galur-galur UB 
yang diuji juga mempunyai daya tahan simpan polong segar lebih lama. 

   
Tabel 2. Stabilitas dan adaptabilitas hasil galur harapan kacang panjang 
Table 2. The stability and adaptability of yardlong bean lines 
 
Genotip 
  

 Rentang Rata-
Rata 

Parameter Stabilitas 
b SE(b) Sd2   

KP7 6.7 - 16.7 9.9 0.9 0.07  -1.13  
 Parade 9.5 - 24.7 15.2 1.2 0.26  6.20 * 
UB24089X1 5.9 - 17.9 10.3 0.9 0.09  -0.84  
UB606572 8.3 - 19.0 13.2 0.9 0.18  2.22  
UB61318 7.5 - 21.3 11.8 1.2 0.16  1.09  
UB7023J44 7.4 - 24.2 13.4 1.2 0.18  2.07  
UB7070P1 9.1 - 25.9 14.0 1.2 0.24  5.07  
UB715 7.5 - 25.4 12.8 1.3 0.17  1.43  
UB920 6.9 - 20.3 13.1 0.8 0.32  10.23 * 
UBPU1 3.0 - 8.8 5.1 0.5 0.03 * -1.64   

Keterangan : * berbeda nyata dengan 1 atau 0 pada uji 5% 
 
 
Pada penelitian ini diperoleh genotip yang mempunyai penampilan hasil sama 

dengan Parade, yaitu UB7070P1 dan potensial untuk dilepas sebagai varietas 
unggul baru.  Selain itu, genotip UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, 
UB7070P1, dan UB715 juga mempunyai penampilan hasil lebih tinggi 
dibandingkan dengan KP7 di seluruh lingkungan.  Dengan demikian genotip-
genotip ini potensial untuk dilepas sebagai calon varietas unggul.  

Genotip UBPU1 mempunyai hasil lebih tinggi dibanding KP7, namun 
berdasarkan hasil analisis regresi, UBPU1 mempunyai nilai koefisien regresi lebih 
rendah dari 1 dengan nilai simpangan nol. Dengan demikian genotip dengan 
polong berwarna ungu cocok untuk dikembangkan pada lingkungan yang kurang 
produktif. Pada budidaya terapan, genotip ini cocok dikembangkan pada sistem 
budidaya minimum sarana produksi.  Berdasarkan pengamatan di lapangan 
genotip ini memang paling toleran terhadap kondisi kekeringan.  Sebagian galur-
galur yang potensial untuk di lepas, telah didaftarkan ke pusat Perlindungan 
Varietas Tanaman.  Varietas yang sudah didaftarkan adalah Varietas Brawijaya 1, 
Brawijaya 3, Brawijaya 4, Bagong 2, Bagong 3 dan Bagong Ungu. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Galur UB7070P1, UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, 
UB7070P1, dan UB715 potensial dan siap disidangkan sebagai varietas baru.  
Galur UBPU1 cocok untuk dikembangkan pada lingkungan yang kurang produktif.  
Didapatkan 6 varietas yang telah didaftarkan ke Pusat PVT Deptan, yaitu Varietas 
Brawijaya 1, Brawijaya 3, Brawijaya 4, Bagong 2, Bagong 3 dan Bagong Ungu. 

 



Saran 
Galur UB7070P1, UB24089X1, UB606572, UB61318, UB7023J44, 

UB7070P1, dan UB715 perlu segera disidangkan untuk untuk mendapatkan 
sertifikat pelepasan varietas.  Uji BUSS perlu segera dikerjakan agar dapat 
diperoleh sertifikat Hak PVT  
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Gambar 1. Varietas yang dihasilkan.  Searah jarum jam : varietas brawijaya 1, 
Brawijaya 3, bagong 2, Bagung ungu, Bagong 3 dan Brawijaya 4 


