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I. PENDAHULUAN

I.I  Latar Belakang

Tanaman kedelai mulai ditanam di Indonesia pada tahun 1750.Tanaman ini

diduga berasal dari China, Manchuria dan Korea (Suprapto, 1999). Kedelai (Glycine

max L.) 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. Kebutuhan akan konsumsi

kedelai semakin meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk, Produksi

kedelai pada bulan Juli 2012 mencapai 1,9 juta ton, akan tetapi produksi kedelai

menurun drastis dari target yang telah direncanakan, yaitu 1,2 juta ton. Oleh karena

itu, kekurangan kedelai dalam negeri hingga kini mencapai 66% yang harus dipenuhi

dari impor terutama dari Amerika (Hidayat, 2012).

Produksi kedelai dapat ditingkatkan melalui program panca usaha tani, salah

satunya adalah penggunaan benih bermutu. Benih bermutu merupakan benih yang

diproduksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan mutunya memenuhi standar

mutu benih, yaitu memiliki mutu fisik dan fisiologis tinggi (Idris dan Sudarmawan,

2010).

Cara lain untuk meningkatkan produksi kedelai adalah dengan pengaturan

jarak tanam. Jarak tanam yang berbeda dapat mempengaruhi produksi suatu

tanaman, karena akan terjadinya perebutan nutrisi antar satu tanaman dengan

tanaman lainnya. Pada jarak tanam 40x20 cm akan mempengaruhi julah cabang

tanaman kedelai, sedangkan pada jarak tanam 40x10 cm akan mempengarui jumlah

biji per plot dan berat biji per petak (Barus, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan
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oleh Sutrisno dan Titiek (2004), menunjukkan bahwa jarak tanam 20x30 cm

memberikan pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah terbaik yaitu

menghasilkan berat polong kering 530,842 g atau 384,833 g biji kering per petak,

ukuran petak 2,8x1,6 m.

Kedelai mampu beradaptasi dengan baik didaerah tropis atau daerah beriklim

panas seperti Indonesia, karena tanaman ini menghendaki hawa yang cukup panas

(Eprim, 2006). Kedelai juga dapat dibudiyakan pada berbagai media asalkan ada

perlakauan khuhus dan kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi dengan baik. Riau

mempunyai potensi lahan yang cukup luas, luas lahan untuk pengembangan tan

aman pangan dan palawija sekitar 878,751 ha. Sementara itu, lahan yang baru

termanfaatkan untuk pengembangan tanaman palawija dan padi seluas 105,630 ha.

(Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Riau, 2005). Luas lahan di Provinsi

Riau belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pertanian. Agar lahan

di Provinsi Riau ini dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian secara optimal seperti

penanaman kedelai, maka perlu penanganan serius. Usaha yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai baik secara kuantitas

maupun kualitas yaitu dengan cara pemupukan, penggunaan benih unggul, dan

pengaturan jarak tanam. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul:”Respon Pertumbuhan Beberapa Varietas

Kedelai (Glycine max L.) dengan Jarak Tanam Yang Berbeda”.
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1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh varietas kedelai terhadap pertumbuhan tanaman

kedelai.

2. Untuk mengetahui jarak tanam terbaik terhadap pertumbuhan tanaman kedelai.

3. Untuk mengetahui interaksi antara varietas dan jarak tanam terhadap

pertumbuhan tanaman kedelai.

1.3  Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi aplikasi teknik budidaya

tanaman kedelai dengan perlakuan ukuran benih dan jarak tanam.

1.4 Hipotesis

1. Setiap varietas kedelai mempunyai pertumbuhan yang berbeda

2. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi jarak tanam

3. Terdapat interaksi antara varietas dan jarak tanam


