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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kacang tanah (Arachis hypogeae L.) termasuk salah satu komoditas 

palawija yang merupakan sumber protein nabati dan dapat dikembangkan sebagai 

bahan baku industri minyak serta dapat diolah menjadi produk pangan terpenting. 

Ditinjau dari segi manfaat, maka komoditas kacang tanah dituntut untuk lebih 

dikembangkan dan ditingkatkan produktivitasnya, karena produksi kacang tanah 

di Indonesia masih kalah dengan komoditas-komoditas pertanian lainnya. 

Suprapto (2001) menjelaskan bahwa angka produksi kacang tanah di Indonesia 

masih menempati urutan kedua setelah kedelai. Peningkatan produktivitas dan 

produksi tanaman kacang tanah tidak terlepas dari usaha pemeliharaan. Salah satu 

pemeliharaan tanaman adalah pemupukan yang bertujuan memperbaiki kesuburan 

tanah melalui cara penambahan unsur hara, baik makro maupun mikro yang 

berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tanah. Dalam 

upaya mencapai produktivitas yang tinggi sesuai potensi genetiknya maka 

pemupukan merupakan faktor penentu dan keberhasilan produksi suatu komoditas 

yang khusus pada keseimbangan dosis dan jenis pupuk yang digunakan bukan, 

tingkat dosis yang tinggi unsur-unsur utama yang perlu ditambahkan pada 

pemupukan tanaman kacang tanah meliputi nitrogen, fosfor, kalium dan 

magnesium. Pada umumnya unsur-unsur tersebut diperoleh dari penambahan 

pupuk anorganik.  

Ciri-ciri tanaman yang kekurangan pupuk fosfor yaitu daun tua menjadi 

keunguan cenderung kelabu. Tepi daun coklat, tulang daun muda berwarna hijau 

gelap. Hangus, pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Fase 

pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil. Sedangkan jika pupuk P diberikan 

secara berlebihan akan menyebabkan penyerapan unsur lain terutama unsur mikro 

seperti besi (Fe), tembaga (Cu), dan seng (Zn) terganggu. Namun gejalanya tidak 

terlihat secara fisik pada tanaman. 

Pada tahun 2009, luas area pertanaman kacang tanah 628.660 ha dengan 

produksi 763.507 ton. Dari tahun ke tahun luas area pertanaman kacang tanah di 
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Indonesia semakin menyempit. Pada tahun 2006, luas tanam kacang tanah 

706.753 ha dan turun menjadi 660.480 ha pada tahun 2007. Pada tahun 2009, luas 

area kacang tanah 628.660 ha. Produksi kacang tanah dari tahun ke tahun juga 

menurun seiring berkurangnya luas area tanam. Pada tahun 2006, produksi kacang 

tanah 838.096 ton, pada tahun 2009 turun menjadi 763.507 ton, atau berkurang 

74.569 ton. Hal yang terjadi di provinsi NTB, khususnya kabupaten Lombok 

Timur. Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu kabupaten yang memiliki 

potensi untuk pengembangan kacang tanah. Namun data 10 tahun terakhir 

menunjukkan bahwa luas panen kacang tanah mengalami penurunan. Pada tahun 

2003, total luas panen kacang tanah 787 ha, dan pada tahun 2013 turun menjadi 

39 ha (BPS NTB 2013). 

Berdasarkan Kasno (2005) kebutuhan kacang tanah untuk konsumsi dalam 

negeri pada tahun 2004 lalu adalah sebesar 0,18 juta ton. Konsumsi kacang tanah 

sebagai sumber pangan sehat dalam pangan nasional terus meningkat, namun 

sejak tahun 1979 kemampuan produksi di dalam negeri belum dapat memenuhi 

kebutuhan. Pada periode tahun 1969-2003, produksi dan luas panen kacang tanah 

meningkat sekitar 200%. Walaupun demikian, produksi komoditi kacang tanah 

per hektarnya belum mencapai hasil yang maksimum. Jumlah produksi panen 

yang normal, berkisar antara 1.5 – 2.5 ton polong kering. Harsono et. al. (2003) 

menyatakan bahwa rata-rata hasil kacang tanah di Indonesia sendiri adalah 

sebesar 1.1 ton/ha. Menurut data BPS (2005) produksi kacang tanah Indonesia 

pada tahun 2004 adalah 837.000 ton biji kering, dengan luasan panen seluas 

723.000 ha dan menghasilkan 11.58 kuintal/ha. 

Hasil tanaman kacang tanah di Indonesia tergolong rendah dibanding 

dengan dengan yang dicapai oleh Negara-negara lain, yaitu sekitar 9,9 kuintal per 

hektar, sedang di Amerika Serikat produksinya mencapai 18 kuintal tiap hektar. 

Berbagai faktor yang berpengaruh antara lain penggunaan varietas lokal dengan 

potensi hasil yang rendah, cara tanam yang kurang baik dan pemupukan yang 

tidak seimbang. Disamping itu, faktor penyebab lain adalah kacang tanah sering 

ditanam di tanah-tanah yang kurang subur (Indrasti,2003) 
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Pengaturan jarak tanam diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi kacang tanah. Pemakaian jarak tanam 20 cm x 20 cm dengan 2 biji per 

lubang menghasilkan produksi yang optimal/ha biji kering. Beberapa tipe jarak 

tanam yang dipakai antara lain : 20 cm x 20 cm, 25 cm x 20 cm, 30 cm x 20 cm 

dan sebagainya. Pada jarak tanam yang lebar pertumbuhan lebih cepat 

dibandingkan pada jarak tanam yang sempit. Hal ini disebabkan karena terjadi 

perebutan unsur hara dalam tanah dan sinar matahari dalam proses fotosintesis. 

Peranan posfor secara detail dalam pertumbuhan tanaman sukar di 

utarakan. Peran utama unsur ini adalah Memacu terbentuknya bunga pada 

tanaman, Menurunkan aborsitas, Memacu perkembangan akar halus dan akar 

serabut, Memperkuat akar sehingga tanaman tidak mudah rebah, Memperbaiki 

kualitas panen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan perlakuan jarak tanam diharapkan berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi kacang tanah. Pemakaian jarak tanam 20 cm x 20 cm 

dengan 2 biji per lubang menghasilkan produksi yg optimal/ha biji kering dan 

peranan fosfor adalah  memacu terbentuknya bunga pada tanaman, menurunkan 

aborsitas, memacu perkembangan akar halus dan akar serabut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah dosis pupuk dasar SP-36 berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi benih tanaman kacang tanah (Arachis hypogeae L.)? 

2. Apakah perlakuan jarak tanam dapat berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi benih tanaman kacang tanah (Arachis hypogeae L.)? 

 3. Apakah terdapat interaksi antara pupuk dasar SP-36 dan jarak tanam 

terhadap peningkatan produksi benih tanaman kacang tanah (Arachis 

hypogeae L.)? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain : 

1. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan pupuk dasar SP-36 terhadap 

produksi benih kacang tanah (Arachis hypogeae L). 

2. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap produksi 

benih kacang tanah (Arachis hypogeae L.) 

3. Untuk mengetahui interaksi antara perlakuan pupuk dasar SP-36 dan jarak 

tanam terhadap produksi benih kacang tanah (Arachis hypogeae L.) 

 

1.4      Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian tentang uji dosis pupuk SP-36 dan jarak 

tanam terhadap hasil benih kacang tanah (Arachis hypogeae L.) adalah : 

1. Dapat memberikan informasi terhadap masyarakat, khususnya yang 

bekerja pada industri perbenihan terutama benih kacang tanah. 

2. Bagi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi 

khususnya dalam bidang penelitian dan meningkatkan citra perguruan 

tinggi sebagai pencetak agen perubahan yang positif untuk kemajuan 

bangsa dan negara. 

3. Bagi peneliti untuk mencari teori baru dan memperkaya ilmu pengetahuan 

mengenai pemberian pupuk SP-36 dan sistem jarak tanam pada tanaman 

kacang tanah (Arachis hypogeae L.). 
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