
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klasifikasi dan Botani Tanaman Kedelai

Tanaman kedelai merupakan tanaman polong-polongan yang memiliki

beberapa nama botani yaitu Glycine max (kedelai kuning) dan Glycine soja

(kedelai hitam). berdasarkan taksonominya, tanaman kedelai dapat

diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Divisi: Spermatophyta, Klas:

Dicotyledonae, Ordo: Rosales, Famili: Leguminosae, Genus: Glycine, Species:

Glycine max (L.) Merrill (Adisarwanto, 2008).

Perakaran tanaman kedelai terdiri dari akar lembaga, akar tunggang dan akar

cabang yang berupa akar rambut dan dapat membentuk bintil akar dan juga

merupakan koloni bakteri Rhyzobium japanicum. Akar tunggangnya dapat

menembus tanah yang gembur sedalam 150 cm sedangkan bintil akarnya mulai

terbentuk pada umur 15-20 hari setelah tanam. Antara Rhizobium sp dan tanaman

kedelai terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Tanaman kedelai

memberikan karbohidrat dan perlindungan pada bakteri, sedangkan bakteri dapat

mengkonversi nitrogen atmosfir menjadi bentuk yang komplek yang

dimanfaatkan oleh tanaman kedelai. Selain itu buah kedelai berbentuk polong,

banyaknya polong tergantung pada jenis atau varietasnya. Dalam satu polong

biasanya berisi 1-4 biji. Bentuk biji kedelai tidak sama tergantung varietas, ada

yang berbentuk bulat, agak gepeng, atau bulat telur. Namun, sebagian besar biji

kedelai berbentuk bulat telur. Ukuran dan warna biji kedelai juga tidak sama,

tetapi sebagian besar berwarna kuning dengan ukuran biji kedelai yang dapat

digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu berbiji kecil (<10 g/100 biji), berbiji

sedang (10-12 g/100 biji), dan berbiji besar (13-18 g/100 biji). Polong kedelai



pertama kali muncul sekitar 10-14 hari setelah bunga pertama muncul. Warna

polong yang baru tumbuh berwarna hijau dan selanjutnya akan berubah menjadi

kuning atau cokelat pada saat dipanen (Fachrudin, 2000).

Daun kedelai termasuk daun majemuk dengan tiga buah anak daun. Helaian

daun berbentuk oval dengan ujung lancip. Apabila sudah tua, daun-daun ini akan

menguning dan berguguran mulai bagian bawah (Najiyati dan Danarti, 1997).

Tanaman kedelai memiliki bunga sempurna (hermaprodit), yakni pada tiap

kuntum bunga terdapat alat kelamin betina (putik) dan alat kelamin jantan

(benang sari). Tanaman kedelai penyerbukannya bersifat menyerbuk sendiri (Self

polinated). Persilangan alami masih sering terjadi, namun persentasenya masih

sangat kecil. Kuntum bunga tersusun  dalam rangkaian bunga namun tidak semua

dapat menjadi polong (buah). Selain itu polong kedelai mempunyai bulu berwarna

kuning kecoklatan atau abu-abu serta dalam proses pematangan warna polong

berubah menjadi lebih tua (Sumarno dan Harnoto, 1983).

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Kedelai

Di indonesia tanaman kedelai yang tumbuh pada ketinggian 0-500 meter

diatas permukaan laut akan memberikan hasil yang lebih baik. Sedangkan suhu

optimal untuk pertumbuhan kedelai 300 C, dimana biji dapat berkecambah selama

4 hari setelah tanam, suhu yang rendah dapat memperlambat perkecambahan

benih serta memperlambat pembungaan, suhu terlalu tinggi akan berpengaruh

terhadap perkembangan polong dan pengisian biji (Adisarwanto, 2008). Kedelai

dapat tumbuh pada tanah yang bertekstur gembur, lembab, tidak tergenang air,

dan memiliki pH 6-6,8, tetapi pada pH 5,5 masih dapat berproduksi meskipun

tidak sebaik pada pH 6-6,8 (Najiyati dan Danarti, 1997).



2.3. Budidaya Tanaman Kedelai

1.3.1. Pengolahan Tanah

Pengolahan tanah bertujuan untuk memperoleh struktur tanah yang gembur,

drainase dan aerase tanah yang cukup baik, sehingga akar-akar kedelai dapat

tumbuh sempurna, terutama pada penanaman di tanah tegalan pada awal musim

penghujan. Pengolahan tanah sangat penting sebab tanah yang diolah dan dibolak-

balik disamping menjadi subur dan bisa mengendalikan tumbuhan pengganggu

atau gulma. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan pembajakan atau

pencangkulan satu atau dua kali, kemudian tanah diratakan (AAK, 2000).

1.3.2. Penanaman

Benih kedelai ditanam dengan cara ditugal 3-5 biji per lubang tanam.

Lubang tanam dibuat berkisar antara 3-4 cm. Produksi kedelai akan menurun

apabila ditanam di luar waktu tanam optimal. Penurunan hasil tersebut berkaitan

dengan kondisi kelembaban tanah atau curah hujan, suhu, panjang hari, dan

perkembangan hama penyakit (Departemen Pertanian, 2012).

1.3.3.Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama utama tanaman kedelai diantaranya adalah sebagai berikut: Aphis

spp. (Aphis glycine), ulat jengkal (Chrysodeixis chalcites sp), ulat polong (Ethiela

zinchenella), lalat kacang (Ophiomyia phaseoli), kepik hijau (Nezara viridula),

ulat grayak (Prodenia litura), sedangkan penyakit utama pada tanaman kedelai

adalah: karat daun (Phakopsora pachyrhyzi), dan busuk batang (cendawan

Phytium sp) (Marwoto dan Suharsono, 2008).



Menurut Adisarwanto (2008) pengendalian hama secara terpadu merupakan

suatu kombinasi beberapa cara pengendalian yang bertujuan agar populasi atau

tingkat kerusakan hama berada di bawah nilai ambang ekonomis, artinya populasi

hama yang ada secara ekonomis tidak merugikan petani karena tingkat kerusakan

sangat ringan. Aplikasi pestisida dan insektisida yang efektif, disesuaikan dengan

keperluan, yaitu menurut intensitas serangan atau populasi hama berdasarkan hasil

pengamatan atau apabila telah mencapai ambang ekonomi, baru dilakukan

penyemprotan dengan menggunakan insektisida atau pestisida.

1.3.4. Panen

Menurut Widari (2007), panen dilakukan setelah kedelai memasuki fase

matang fisiologis yang ditandai dengan sebagian daun kedelai mulai mengering

dan seluruh polong telah berisi penuh dan kulit bijinya tipis, kulit polong cukup

keras, serat sangat nyata dan berwarna coklat kehitaman. Umur panen bervariasi

tergantung varietas yang ditanam. Panen yang benar dilakukan dengan cara

menyabit batang dengan menggunakan sabit tajam dan tidak dianjurkan dengan

mencabut batang bersama akar. Cara ini selain mengurangi kesuburan tanah juga

tanah yang terbawa mengotori biji.

1.4. Varietas Kedelai

Varietas kedelai secara umum dilepas tahun 2001 diantaranya varietas

Tanggamus, Nanti, Mahameru, Anjasmoro, Lawit, Menyapa, Merubetiri, Baluran,

Ijen, Panderman, Seulawah, Ratai, Raja basa, Gumitir, Argopuro, Anjasari,

Mallika, Detan-1, Detan-2 dan Grobogan. Pada varietas Tanggamus toleran

terhadap kemasaman yang tinggi dan tahan terhadap penyakit. Selain itu, varietas



Tanggamus memiliki polong yang tidak mudah pecah dan tidak mudah rebah bila

terkena hujan dan angin, Sedangkan varietas Grobogan lebih cepat berbunga dan

memiliki biji yang besar dan dapat beradaptasi baik pada lingkungan tumbuh yang

berbeda cukup besar, pada medium hujan dan daerah beririgasi baik (Baliktabi,

2008).

1.5. Sludge Kelapa Sawit

Sludge merupakan salah satu limbah perkebunan, yaitu limbah pengolahan

buah kelapa sawit yang berupa lumpur dan merupakan larutan buangan dari hasil

proses ekstrasi minyak yang mengandung sisa minyak 2,5%. Didalam sludge

kelapa sawit terkandung 0,49-2,1% N, 0,26-0,46% P205, 1,3 % K2O dan 0,64%

Mg (Tarigan 1991).

Limbah pabrik kelapa sawit terdapat dalam jumlah yang melimpah dan

dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, oleh karena itu sangat diperlukan

upaya memanfaatkan limbah untuk mengatasi pencemaran lingkungan, sekaligus

memberikan nilai tambah kepada pabrik pengolahan kelapa sawit. Selain itu

limbah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik berupa kompos

dari tandan kosong kelapa sawit dan bisa juga sebagai pakan alternatif ternak .

Limbah sludge memiliki kandungan pH berkisar antara 3-5 (Hidayanto 2013).

Cara sederhana untuk dapat memanfaatkan sludge padat agar tidak

mengganggu lingkungan adalah dengan membenamkan sludge tersebut kedalam

tanah pertanian sebagai masukan organik untuk memperbaiki kesuburan fisik,

kimia dan biologi tanah (Silalahi 1996). Menurut Widhiastuti et al., (2006)

didalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa pemanfaatan limbah pabrik



kelapa sawit dapat berfungsi sebagai pupuk organik dengan meningkatkan sifat

fisik dan kimia tanah serta biodiversitas tanah.

Penanganan limbah cair sebelum menjadi sludge secara umum dapat

dikelompokan menjadi enam bagian yaitu : pretreatment, primary treatment,

secondary treatment, terteriary treatment, disinfeksion dan ultimate disposal.

Pretreatment dan primary treatment mencakup proses pemisahan bahan-bahan

mengapung dan mengendap. Secondary treatment mencakup proses biologi untuk

mengurangi bahan-bahan organik melalui biodegradasi (aktivitas perombakan

secara aerobik) mikroorganisme. Semua reaksi degradasi dilakukan tidak hanya

satu jenis mikroorganisme melainkan terdapat hubungan simbiotik diantara

kelompok-kelompok mikroorganisme. Tertiary treatment merupakan kelanjutan

dari penanganan sebelumnya bila masih terdapat bahan berbahaya. Ultimate

disposal dilakukan untuk menangani lumpur yang dihasilkan pada penanganan

sebelumnya. Selain itu pemanfaatan sludge pabrik kelapa sawit berguna sebagai

substrat dan sumber energi untuk pertumbuhan mikroorganisme (Gumbira, 1996).


