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ABSTRACT 

The previous practical breeding on yardlong bean was gotten potential lines in 
purple pod, namely UBPU1, UBPU2 and UBPU, respectively.  This purple colour, 
indicated anthocyanine compound in fresh pod, and it was role-play as antioxidant in 
human life.  These lines had potential properties to be developed as prospective and 
new varieties. The segregated or expected lines had 1200 ones and it had gotten 
from previous practical segregation.  These lines had a high variability in purple 
colour and quantitative characters.  Mass selection method had applied to evaluate 
pod colour, length, surface and taste.  Purple color of pod was identified by RHS 
colour chart.    There was high variability on observed qualitative and quantitative 
characters.  All of them described a genetic variability. Variability of pod purple 
colour distributed from Deep Purplish Red  (colour code : 95B), Dark Purple (colour 
code :79A), Dark Purple Green Strip (colour code :79B), Strong Red (colour 
code:46A), Deep Red (colour code:53A), and Dark Red (colour code : 59A), 
respectively.  Although pod and stem were purple, but had variability of purple 
colour.   This breeding had gotten 90 expected lines of purple yardlong bean and 
was evaluating their yield potential.   

 
Key words : yardlong bean, purple pod, selection, lines 
 
 
 

ABSTRAK 

Salah satu hasil kegiatan pemuliaan sebelumnya adalah galur-galur potensial 
kacang panjang berpolong ungu, yaitu UBPU1, UBPU2 dan UBPU3.  Warna ungu 
diduga mengandung antosianin yang berperan sebagai zat antioksidan.  Galur-galur 
tersebut perlu diperbaiki agar dapat dijadikan sebagai varietas unggul baru.  Hasil 
segregasi diperoleh 1200 galur harapan potensial berpolong ungu yang sangat 
beragam.  Seleksi galur harapan menggunakan metode seleksi massa, yang 
dilakukan terhadap karakter warna polong ungu, panjang polong, permukaan 
polong, dan rasa polong.  Evaluasi warna ungu didasarkan pada RHS color chart.  
Terdapat keragaman genetik antar galur harapan, yang ditunjukkan pada karakter 
kualitatif dan kuantitatif.  Warna ungu beragam mulai  Deep Purplish Red  (kode 
warna:95B), Dark Purple (kode warna:79A), Dark Purple Green Strip (kode 
warna:79B), Strong Red (kode warna:46A), Deep Red (kode warna:53A), dan Dark 
Red (kode warna:59A). Keragaman warna ungu terjadi pada polong dan batang.  
Telah dihasilkan 90 galur harapan kacang panjang berpolong ungu, dan saat ini 
sedang diuji daya hasilnya.  
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PENDAHULUAN 

Lamanya cuaca ekstrim yang menimpa Indonesia, dapat merangsang 

berbagai penyakit tanaman sayuran, sehingga 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 sampai 5,5 t.ha-1.  Produksi kacang 

panjang Indonesia baru mencapai 461.239 t polong segar (Departemen Pertanian, 

2008) dari luas panen 84.798 ha. 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan penulis sejak tahun 2003 sampai awal 2011.  Dari penelitian tahun 2003 

sampai 2005, telah dihasilkan varietas kacang panjang tahan cowpea aphid borne 

mosaic virus dan berdaya hasil tinggi (Kuswanto et al., 2005) .  Dari penelitian tahun 

2006 sampai 2007 telah dihasilkan varietas kacang panjang toleran hama aphid dan 

berdaya hasil tinggi (Kuswanto et al., 2007).   Dari penelitian yang lain, tahun 2008 

juga telah dihasilkan galur-galur kacang panjang tahan hama penyakit utama dan 

berdaya hasil tinggi (Kuswanto et al., 2009).  Sepanjang tahun 2009 telah dilakukan 

pemurniaan dan evaluasi tahap akhir dari galur-galur terpilih yang akan diuji sebagai 

varietas baru.  Pada tahun 2010 telah dilakukan uji adaptasi galur harapan dan telah 

didapatkan 6 varietas baru yang didaftarkan ke Kementerian Pertanian ini (Kuswanto 

dan Waluyo, 2010).   Tahun 2011 telah dilakukan uji BUSS dalam rangka 

mendapatkan Hak Perlindungan Tarietas Tanaman (PVT).  Akhirnya pada tahun 

2012 telah diperoleh 5 sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman. 

Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan sampai tahun 2010 telah 

didapatkan galur campuran potensial  yang perlu dikembangkan.  Galur-galur 

tersebut penampilannya masih beragam, mempunyai polong berwarna ungu dan 

tahan disimpan sampai 5-6 hari (Nata, 2011).  Warna ungu diduga mengandung 

antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan.  Tanaman berpolong ungu lebih 

juga toleran terhadap hama dan penyakit serta toleran kondisi kurang air.  Daun dan 

batangnya ditumbuhi bulu sepanjang permukaan. Polong ungu mempunyai kulit 

yang lebih tebal dan keras sehingga tidak disukai hama. Karakter tersebut juga 



menyebabkan kacang panjang berpolong ungu lebih tahan simpan dibandingkan 

dengan kacang panjang pada umumnya.  Galur-galur tersebut perlu diperbaiki agar 

dapat dijadikan sebagai calon varietas unggul baru.   

Pada awal 2011, semua galur berpolong ungu telah diidentikasi sebagai langkal 

awal pembentukan galur harapan.  Berdasarkan hasil tersebut, dilanjutkan dengan 

pembentukan galur-galur harapan kacang panjang berpolong ungu.  Tujuan 

penelitian adalah untuk menghasilkan galur harapan kacang panjang berpolong 

ungu. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya yang berlokasi di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, 

Kabupaten Malang, ketinggian 330 m dpl, suhu rata-rata 270C, curah hujan 120 

mm/bl.  Penelitian dilaksanakan mulai September 2011 sampai dengan April 2012.  

Kegiatan ini adalah salah satu dari rangkaian penelitian dalam rangka perakitan 

varietas tanaman kacang panjang.  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah galur harapan kacang panjang berpolong ungu hasil penelitian Kuswanto et 

al. (2011), yang disegregasikan dari galur UBPU1, UBPU2, UBPU3.  Dari UBPU1, 

UBPU2 dan UBPU3 masing-masing ditanam 400 populasi galur, sehingga 

seluruhnya 1200 galur harapan.  Sebagai pembanding ditanam varietas Brawijaya 1 

dan Parade.  Semua galur harapan ditanam secara bulk di lahan yang 

berdampingan.  Masing-masing 400 populasi galur dari UBPU1, UBPU2 dan UBPU3 

ditanam 20 baris dan setiap baris berisi 20 tanaman.  Selama penanaman terjadi 

seleksi alam akibat pengaruh faktor biotik maupun faktor abiotik. 

Metode seleksi massa digunakan untuk memilih galur harapan.  Pemilihan 

berdasarkan pada warna polong, panjang polong, permukaan polong, dan rasa 

polong.  Pengamatan dilakukan secara individu terhadap tanaman yang sehat, tidak 

terserang hama penyakit. Variabel yang diamati meliputi umur berbunga (hst), 

jumlah bunga (buah), jumlah polong (buah), fruit set (%),umur panen (hst), jumlah 

kluster polong (kluster), panjang polong (cm), dan daya simpan polong segar (jam).  

Penghitungan varian, standar deviasi, dan rerata dilakukan terhadap data 

pengamatan kuantitatif. Dari hasil perhitungan varian tiap galur dan varietas kontrol, 

akan didapat nilai heritabilitas masing-masing galur. 



           σ2
galur –  σ2

kontrol 
h2  =  ----------------------- 
                   σ2

galur 
Analisis kemajuan genetik (respon seleksi) dilakukan pada setiap galur.  

Kemajuan genetik dihitung dengan rumus : 

∆G = h2 k σp. (Singh and Chaudhary,  1979) 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Keragaman warna polong ungu 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap warna ungu polong, 

terdapat keragaman warna ungu polong.  Pengamatan warna polong berdasarkan 

standar pengujian warna dengan menggunakan RHS color chart.   Secara umum, 

warna ungu dapat dikelompokkan menjadi 6 kelompok warna,  yaitu  Deep Purplish 

Red  (kode warna:95B), Dark Purple (kode warna:79A), Dark Purple (kode 

warna:79B) dengan pinggir bergaris hijau, Strong Red (kode warna:46A), Deep Red 

(kode warna:53A), dan Dark Red (kode warna:59A). Perbedaan warna ungu diduga 

terkait dengan kandungan antosianin.  Semakin banyak kandungan antosianin, 

warnanya semakin gelap warnanya, bahkan sampai kehitaman. Secara genetik 

keragaman warna ini sangat bermanfaat untuk pengembangan varietas baru.    

Berikut disajikan gambar keenam tipe warna polong yang diamati. 

 

              
 



              
 
Gambar 1. Perbedaan warna polong : (searah jarum jam) : Grayish Purplish Blue (103A),  
                 Dark Purple (79A), Dark Purple (79B), Dark Red (59A), Deep Red (53A) dan  
                 Strong Red (46A) 
 
 
Keragamana Genetik 

Terdapat keragaman genetik yang tinggi antar galur harapan.  Hasil analisis 

heritabilitas menunjukkan bahwa hampir semua karakter kuantitatif penting 

mempunyai nilai lebih dari 50% (Tabel 1).  Nilai ini memberikan harapan untuk dapat 

dilakukan seleksi pada masing-masing populasi galur.  Semakin tinggi nilai 

heritabilitas, semakin efekstif pelaksanaan seleksi (Nasir, 2001).  Jumlah polong, 

merupakan karakter utama yang paling efektif dijadikan sebagai kriteria seleksi.  

Selain mempunyai nilai heritabilitas tertinggi, karekter tersebut mudah diamati 

secara visual.  Seleksi berdasarkan jumlah polong akan mudah dilakukan, karena 

jumlah polong dapat diketahui dengan mudah dan sebagai komponen penentu hasil 

tanaman.  Semakin banyak polongnya, semakin tinggi hasilnya.  Namun demikian, 

seleksi berdasarkan jumlah polong juga harus mempertimbangkan panjang polong.  

Panjang polong juga mempunyai rata-rata heritabilitas lebih dari 50%, sehingga 

seleksi hasil polong  berdasakan jumlah polong dan pajang polong akan menjadi 

lebih efektif.   

Seleksi berdasarkan jumlah bunga, jumlah kluster bunga dan fruitset juga 

dapat berjalan efektif, apabila dapat dikontrol jumlah bunga yang mungkin akan 

rontok.  Semakin banyak bunga akan menghasilkan banyak polong.  Namun apabila 

terdapat polong yang rontok, maka jumlah bunga tidak akan menentukan jumlah 

polong.   Umur berbunga dan umur panen juga dapat dijadikan kriteria seleksi yang 

efektif, karena nilai heritabilitasnya tinggi.  Namun demikian, karakter ini tidak 

digunakan apabila tidak terkait dengan hasil polong tanaman. 



 

Tabel 1. Nilai heritabilitas karakter kuantitatif dari 3 populasi galur. 

  

Karakter 
Varian 
Ling. 

Pop UBPU1 Pop UBPU2 Pop UBPU3 Seluruh populasi 
σ2 h2 σ2 h2 σ2 h2 σ2 h2 

Umur berbunga  11,2 38,99 0,71 37,58 0,7 37,04 0,69  37.95 0.7 

Jumlah bunga 61,99 446,75 0,86 438,02 0,85 553,41 0,88  501.52 0.87 

Umur panen 13,34 25,52 0,47 24,03 0,44 18,86 0,29  22.69 0.41 

Jumlah polong 15,96 237,08 0,93 316,7 0,94 320,83 0,95  307.74 0.94 

Fruit set 70,15 403,87 0,82 291,31 0,75 309,16 0,77  334.70 0.79 

Jumlah kluster 8,2 102,57 0,91 89,21 0,9 82,65 0,9  92.45 0.91 

Panjang polong  35,72 67,82 0,47 96,04 0,62 47,97 0,25  73,94 0.52 

Daya simpan  374,42 1462,14 0,74 1036,42 0,63 538,9 0,3  1169.38 0.67 
 

Berdasarkan hasil pengamatan kualitatif dan analisis karakter kuantitatif, 

maka dilakukan seleksi terhadap galur-galur harapan potensial.  Pemilihan pertama 

dilakukan terhadap galur yang polongnya berwarna ungu. Pemilihan berikutnya 

didasarkan pada jumlah polong, panjang polong, permukaan polong, dan rasa 

polong.  Jumlah dan panjang polong dijadikan kriteria utama dalam pelaksanaan 

seleksi.  Walaupun polong berwarna ungu, namun dipilih yang permukaan kulitnya 

halus tidak berbulu.  Tidak semua polong mempunyai kulit yang yang halus.  Rasa 

polong didasarkan pada hasil uji organoleptik.  Galur yang polongnya mudah 

dipatahkan, rasanya renyah dan tidak pahit, dipilih sebagai calon galur harapan.    

Berdasarkan beberapa kriteria seleksi tersebut, akhirnya didapatkan 90 galur 

harapan kacang panjang berpolong ungu, yang diseleksi dari 1200 galur yang 

dimiliki.  Selanjutnya, semua galur terseleksi akan diuji pada daya hasil dan diseleksi 

lebih lanjut untuk memilih galur-galur harapan yang berpotensi dilakukan uji adaptasi 

dan pelepasan varietas.  

 
Kemajuan Genetik Harapan 

Kemajuan genetik merupakan peningkatan nilai karakter teramati apabila 

melakukan seleksi terhadap karakter tersebut.  Apabila nilai kemajuan genetik suatu 

karakter tinggi, berarti terdapat peluang yang besar untuk dilakukan perbaikan 

karakter tersebut melalui seleksi (Mangoendidjojo, 2003).  Besarnya nilai heritabilitas 

akan menentukan besarnya nilai kemajuan genetik ini. Dari Tabel 2 terlihat bahwa 

nilai kemajuan genetik harapan (KGH) bervariasi pada setiap karakter pengamatan. 

 



Tabel 2.  Nilai Kemajuan Genetik harapan masing-masing Galur. 

Karakter kuantitatif 
UBPU1 UBPU2 UBPU3 

Rata-
Rata 

Kemajuan 
Genetik 

Rata-
Rata 

Kemajuan 
Genetik 

Rata-
Rata 

Kemajuan 
Genetik 

Umur berbunga  (hst) 49.4 7.83 50.33 7.57 49.92 7.47 
Jumlah Bunga 55 32.03 57.2 31.62 67.46 36.76 

Umur Panen (hst) 59.23 4.24 59.6 3.83 59.53 2.23 
Jumlah polong 31.13 25.27 37.06 29.74 42.64 29.95 
Fruit set (%) 57.95 29.22 64.41 22.8 62.32 23.92 

Jumlah Kluster 27.9 16.39 25.17 15.09 29.41 14.41 
Panjang Polong (cm) 31.32 6.85 34.63 10.83 29.66 3.11 
Daya simpan polong 

(jam) 121.51 50.06 141.03 36.19 107.98 12.46 

 

Pada Tabel 2 terlihat pertambahan nilai karakter kuantitatif apabila dilakukan 

seleksi.  Sesuai dengan nilai heritabilitas (Tabel 1) dan kemudahan pelaksanaan 

seleksi, jumlah polong merupakan karakter yang paling efektif meningkatkan hasil 

kacang panjang berpolong ungu.  Apabila dilakukan seleksi berdasarkan jumlah 

polong dan mempertimbangkan panjang polong, maka akan diperoleh peningkatan 

hasil secara signifikan.  Secara teori, jumlah polong akan bertambah 70,23% 

(UBPU3) 80,24% (UBPU2) sampai 81,18% (UBPU1) apabila dilakukan seleksi 

berdasarkan karakter tersebut.  Karakter jumlah bunga dan kluster juga memberikan 

nilai tambah yang tinggi, namun pelaksanaan seleksinya dipengaruhi oleh fruitset, 

sehingga menjadi kurang efektif.  Karakter umur tanaman dapat dijadikan 

pertimbangan penting dalam upaya mendapatkan tanaman yang genjah.  Nilai 

kemajuan genetik karakter ini cukup tinggi dan pelaksanaan seleksinya mudah.          

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan  

 
1. Terdapat keragaman warna ungu pada polong dan dapat dikelompokkan 

menjadi 6 kelompok warna ungu. 

2. Terdapat keragaman genetik pada semua karakter kuantitatif dan jumlah 

bunga dapat dijadikan karakter utama dalam pelaksanaan seleksi 

3. Didapatkan 90 galur harapan tanaman kacang panjang berpolong ungu.  

Saran 

 Galur-galur harapan kacang panjang berpolong ungu perlu segera di uji 

daya hasil dan uji adaptasi, agar segera diperoleh varietas unggul kacang 

panjang berpolong ungu. 
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