
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kedelai (Glycine max (L.) Merrill.) merupakan komoditas tanaman pangan

penghasil protein yang populer dikalangan masyarakat Indonesia. Berbagai produk

makanan olahan kedelai telah dikenal seperti tahu, tempe, susu dan lain sebagainya

(Hidayat, 2012). Tanaman kedelai  juga merupakan salah satu tanaman pangan yang

sudah lama dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini mempunyai arti

penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat,

karena merupakan sumber protein nabati yang relatif murah bila dibandingkan

sumber protein lainnya seperti daging, susu, dan ikan (Mapegau, 2006).

Pemerintah mengimpor 1,2 juta ton setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan

kedelai nasional yang mencapai 2,02 juta ton per tahun. Akan tetapi, kebijakan impor

kedelai selama ini sangat tidak menguntungkan dalam pengembangan kedelai di

Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rencana Pembangunan Pertanian Jangka

Menengah (2005-2010) dan Jangka Panjang (2010-2020) pemerintah menetapkan

sasaran pengembangan kedelai dengan peningkatan produksi nasional sebesar 7% per

tahun. Pada tahun 2014 diharapkan ketergantungan impor kedelai hanya 8% dan pada

tahun 2015 diharapkan swasembada kedelai dapat tercapai (Kisman, 2010).

Kedelai memiliki beberapa varietas seperti varietas Tidar, Tanggamus,

Grobogan, dan masih banyak lagi varietas lainnya. Penggunaan varietas dalam

budidaya kedelai untuk membedakan antara tanaman satu dengan tanaman lainnya



serta untuk membandingkan hasil kedelai (Suhartina, 2005). 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  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. Saat  panen  merupakan  faktor  lingkungan  yang  mempengaruhi

vigor  awal  benih.  Oleh karena  itu  saat  panen  yang tepat  sangat  menentukan

vigor  awal  benih, karena  saat panen  yang  berbeda  dapat  menghasilkan  mutu

benih  yang berbeda (Thelma, 1990).

Kebutuhan akan benih kedelai yang berkualitas juga terus meningkat

sedangkan persediaan akan benih kedelai belum terpenuhi. Salah satu upaya untuk

mendapatkan benih dalam waktu yang cepat adalah dengan mempercepat umur panen

(Anugrah et al., 2012).

Varietas-varietas kedelai yang dianjurkan mempunyai kriteria-kriteria

tertentu, misalnya umur panen, produksi per hektar, maupun daya tahan terhadap

penyakit. Dengan ditemukannya varietas–varietas baru (unggul) melalui seleksi galur

atau persilangan (crossing), diharapkan sifat-sifat baru yang akan dihasilkan dapat

dipertanggungjawabkan, baik dalam hal produksi, umur produksi, maupun daya tahan

terhadap hama dan penyakit (Suyudi et al., 2012).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: “Pengaruh Perbedaan Stadia Pertumbuhan Generatif

pada Beberapa Varietas terhadap Pertumbuhan dan Hasil Kedelai”.



1.2. Tujuan

Untuk mengetahui pengaruh perbedaan  stadia pertumbuhan generatif pada

beberapa varietas terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai.

1.3. Manfaat

1. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh stadia

pertumbuhan generatif pada beberapa varietas kedelai terhadap pertumbuhan dan

hasil kedelai.

2. Untuk informasi bagi petani untuk mendapatkan benih secara cepat dalam

meningkatkan hasil kedelai.

1.4. Hipotesis

Stadia pertumbuhan generatif pada setiap varietas memberikan pertumbuhan

dan hasil kedelai yang berbeda.


