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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan mempunyai peranan sangat penting dalam kesehatan masyarakat,

karena seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali merupakan konsumen pangan.

Faktor-faktor yang menentukan kualitas pangan dapat ditinjau dari beberapa aspek

diantaranya aspek kelezatan, kandungan zat gizi dalam pangan dan aspek kesehatan

masyarakat. Aspek yang paling utama adalah aspek kualitas yang bersifat alami dan

yang secara efektif membimbing kita dalam mencapai kondisi sehat (Cahyadi, 2006).

Kandungan  nilai gizi pada kedelai kering setiap 100 g mengandung kalori 331

kalori, protein 34,90 g, kalsium 227 mg, fosfor 285 mg, zat besi 8 mg, vitamin A 110

SI, vitamin B1 1,07 mg, dan air 10 g disamping kandungan lemak yang cukup tinggi

(18%), serta mengandung vitamin dan mineral yang penting bagi masyarakat

(Widyawati, 2008; Nurman et al., 2008).

Produksi kedelai pada bulan Juli 2012 mencapai 1,2 ton, akan tetapi produksi

kedelai menurun drastis dari yang telah direncanakan, target yang direncanakan

mencapai 1,9 ton. Oleh karena itu, kekurangan kedelai dalam negeri hingga kini

mencapai 66% yang harus dipenuhi dari impor terutama dari Amerika (Baliadi et al.,

2008).

Keberhasilan penanaman kedelai dipengaruhi beberapa faktor diantaranya

adalah mutu benih. Benih merupakan salah satu sarana yang harus tersedia dalam

jumlah yang cukup dengan mutu yang memadai dalam meningkatkan kebutuhan

pangan. Benih yang diharapkan adalah benih yang mempunyai vigor dan viabilitas
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tinggi yang dapat tumbuh dan berkembang pada kondisi lahan dan di lingkungan

yang kurang menguntungkan (Zulputra, 2009).

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas benih adalah proses

perkembangan dan kemasakan benih. Tingkat kemasakan benih sangat menentukan

kualitas benih. Kualitas benih dapat dicapai saat tingkat kemasakan pada stadia

masak fisiologis yang ditandai adanya perubahan morfologi, biokimia dan fisiologis

benih. Peningkatan efisiensi produksi kedelai memerlukan adanya benih bermutu

tinggi, baik mutu fisik, mutu fisiologis maupun genetik. Perbedaan varietas dapat

menyebabkan perbedaan ukuran benih, dan warna kulit benih mempengaruhi vigor

benih (Thelma, 1990).

Perlakuan umur panen berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan, hasil serta

kualitas benih kedelai varietas Burangrang. Pada pengujian kualitas benih baik secara

fisik maupun fisilogis benih kedelai varietas Burangrang paling baik terdapat pada

umur panen 72 hari setelah tanam dan 82 hari setelah tanam (Karim, 2006). Menurut

penelitian Thelma (1990) pada pengamatan keserempakan tumbuh walaupun tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata pada masing-masing interaksi perlakuan, namun

data menunjukkan bahwa kedelai varietas Amerikana mempunyai viabilitas terendah

terutama yang dipanen pada stadium R8, sedangkan varietas tertinggi dihasilkan oleh

varietas Tidar yang dipanen setelah masak fisiologis. Menurut penelitian Setiawan

dan Mugnisjah (1990) bahwa secara umum tidak ditemukan adanya keunggulan

kedelai genjah, sedang dan dalam antara satu dengan lainnya terhadap deraan cuaca

lapang bahwa tidak terdapat korelasi yang nyata antara viabilitas benih berdasarkan

semua peubah yang diuji dengan umur tanaman mencapai stadum masak penuh (R8).
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Kebutuhan akan benih kedelai yang berkualitas terus meningkat seiring dengan

meningkatnya kebutuhan kedelai sedangkan persediaan benih kedelai belum terpenuh

secara maksimum. Salah satu upaya untuk mendapatkan benih dalam waktu yang

cepat adalah dengan mempercepat umur panen dengan demikian kebutuhan benih

akan segera tersedia (Wirawan dan Wahyuni, 2004). Oleh karena itu perlu dilakukan

penelitian tentang waktu panen yang tepat sebagai kebutuhan benih akan tercapai

dalam waktu yang cepat dan berkualitas tinggi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Waktu panen benih yang tepat pada beberapa varietas kedelai.

2. Pengaruh kematangan benih terhadap pertumbuhan bibit pada beberapa varietas

kedelai.

1.3. Manfaat penelitian

1. Mengetahui umur panen yang tepat pada masing-masing varietas.

2. Untuk memperoleh benih yang berkualitas dengan umur panen yang tepat.

2.4. Hipotesis

1. Setiap varietas kedelai mempunyai tingkat kematangan yang berbeda.

2. Pemanenan pada kematangan benih yang berbeda akan dihasilkan kualitas benih

yang berbeda pula.


