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RINGKASAN 
 
 
 

STEFANUS TULUS. Uji Daya Hasil Beberapa Varitas 
Kedelai  (Glycine max (l.) merill) Berdaya Hasil Tinggi Pada 
Lahan Kering  Di Manggoapi Manokwari yang dibimbing oleh 
Ir. F.LUHULIMA, MM dan Ir. AMELIA SARUNGALLO, 
MP.  

Penelitian ini bertujuan untuk  melihat hasil beberapa varitas 

kedelai berdaya hasil tinggi pada lahan kering yang terdapat di Kabupaten 

Manokwari. Untuk di budidayakan secara baik. 

Penelitian dilaksanakan di lahan kering Kebun Percobaan  Manggoapi 

Fakultas Pertanian dan Teknologi Pertanian, Universitas Negeri Papua, Kabupaten 

Manokwari pada ketinggian 110 m dari permukaan laut.  Penelitian dimulai pada 

bulan Maret – Mei 2011.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan rancangan acak kelompok (RAK) yang terdiri dari 6 perlakuan yang di ulang 

sebanyak 4 kali setiap sehingga diperoleh 24 petak satuan percobaan. Dalam satuan 

percobaan terdapat 12  tanaman contoh, perlakuan yang diberikan dalam penelitian 

ini adalah V1 (Anjasmoro), V2 (Burangrang), V3 (Grobogan), V4 (Raja basa), V5 

(Detam 1), V6 (Lokal Prafi). Variabel yang diamati selama penelitian meliputi tinggi 

tanaman jumlah cabang, jumlah polong total, jumlah polong isi, jumlah polong 

hampa, jumlah biji per polong, jumlah biji per tanaman, bobot biji per petak, bobot 

100 biji kering, Luas daun, bobot berat kering daun, kadar klorofil, umur berbunga. 



 Pada awal pertumbuhan tanaman kedelai tidak menunjukan perbedaan yang 

pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, sedangkan tanaman pada umur 4 MST 

menunjukan perbedaan yang sangat nyata sampai pada saat panen. 

Jumlah cabang memberikan respon yang sangat nyata terhadap varitas yang 

diuji sedangkan polong total, polong hampa, polong isi, dan jumlah biji perpolong 

tidak berpengaruh terhadap variatas yang diuji. 

Bobot biji perpetak dan bobot biji kering 100 g memberikan  respon yang 

sangat nyata terhadap varitas yang  diuji. Berat kering daun memberikan respon yang 

nyata terhadap varitas yang diuji, sedangkan kadar klorofil memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap varitas yang diuji.  

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa varitas kedelai yang memberikan 

hasil terbaik, dari bobot 100 biji yaitu varitas grobogan, dan di ikuti oleh varitas 

anjasmoro, varitas lokal prafi, varitas detam 1, varitas burangrang dan varitas raja 

basa. 

          Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa varitas kedelai yang memberikan 

hasil terbaik, dari bobot  biji perpetak  yaitu varitas detam 1, dan di ikuti oleh varitas 

raja basa, varitas anjasmoro, varitas lokal prafi, varitas grobogan, dan varitas 

burangrang.   
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Kedelai merupakan komoditas pangan penghasil protein yang sangat penting 

karena kandungan gizinya, aman dikonsumsi, dan harganya yang relatif murah 

dibandingkan dengan sumber protein hewani. Di Indonesia, kedelai umumnya 

dikonsumsi dalam bentuk pangan olahan seperti: tahu, tempe, kecap, tauco, susu 

kedelai dan lain-lain. 

Kedelai merupakan bahan makanan yang sangat berkhasiat bagi pertumbuhan 

dan menjaga kondisi sel-sel tubuh.  Kedelai banyak mengandung unsur dan zat-zat 

makanan penting seperti protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya.  Selain biji, 

beberapa bagian dari tanaman ini juga berguna untuk usaha peternakan, misalnya dari 

daun dan batangnya dapat digunakan untuk makanan ternak dan pupuk hijau.  

Selain impor meningkat karena meningkatnya permintaan di dalam negeri, 

ternyata produksi kedelai Indonesia juga masih relatif sangat rendah.  Rendahnya 

produksi dalam negeri diakibatkan dari produktivitasnya yang rendah, yakni hanya 

berkisar 1-1,5 ton per Ha, hal ini antara lain di sebabkan oleh cara budidaya yang 

belum intensif serta faktor internal petani yang belum menguasai peramalan produksi 

dan penguasaan informasi pasar. 

Produk kedelai sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam 

menumbuh kembangkan industri kecil menengah bahkan sebagai komoditas ekspor. 



Kebutuhan kedelai pada tahun 2004 sebesar 2,02 juta ton, sedangkan produksi dalam 

negeri baru mencapai 0,71 juta ton dan kekurangannya diimpor sebesar 1,31 juta ton 

(Anonimous 2005c). Hanya sekitar 35% dari total kebutuhan dapat dipenuhi dari 

produksi dalam negeri. Upaya untuk menekan laju impor tersebut dapat ditempuh 

melalui strategi peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan 

efisiensi produksi, penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produk, 

peningkatan nilai tambah, perbaikan akses pasar, perbaikan sistem permodalan, 

pengembangan infra struktur, serta pengaturan tataniaga dan insentif usaha 

(Anonimous, 2004c; 2005c). Mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk yang 

cukup besar, dan industri pangan berbahan baku kedelai berkembang pesat maka 

komoditas kedelai perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di dalam negeri 

untuk menekan laju impor.  

Produksi kedelai Provinsi Papua Barat tahun 2008 sekitar 1,74 ribu ton biji 

kering (BK), mengalami kenaikan sebesar 380 ton (27,97 persen) dibandingkan 

produksi tahun 2007. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan luas panen dan 

produktivitas masing-masing sebesar 342 hektar (26,68 persen) dan 0,11 

kuintal/hektar (1,07 persen). Adanya program bantuan benih kedelai mendukung 

kenaikan produksi kedelai pada tahun 2008. 

Produksi kedelai Provinsi Papua Barat tahun 2009 diperkirakan sebesar 1,23 

ribu ton BK atau turun sebesar 510 ton (29,31 persen) dibandingkan dengan produksi 

tahun 2008. Penurunan produksi kedelai tahun 2009 diperkirakan terjadi karena 



menurunnya luas panen seluas 466 hektar atau 28,69 persen, demikian juga 

produktivitas mengalami penurunan sebesar 0,10 kuintal/hektar (0,93 persen). 

 

Masalah 

Kebutuhan kedelai di Indonesia meningkat sejalan dengan peningkatan 

jumlah penduduk, akan tetapi kebutuhan produksi kedelai ini belum terpenuhi oleh 

produksi dalam negeri. Disamping luas areal panen yang terus berkurang juga 

disebabkan oleh produktivitas yang rendah dan berfluktuasi. Produktifitas yang 

rendah dan berfluktuasi ini disebabkan antara lain oleh penggunaan varitas yang 

belum sesuai dengan agroklimat lingkungan areal pertanaman kedelai. Kondisi 

agroekologi pertanam kedelai sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. 

Uji multi lokasi pada beberapa varitas kedelai berdaya hasil tinggi sangatlah 

penting, karena hasil yang diperoleh pada tiap daerah belum tentu sama. Perbedaan 

hasil disebabkan lingkungan tumbuh yang berbeda. Serta uji multi lokasi merupakan 

tahap akhir dari rangkaian kegiatan proses pembentukan varitas ungul baru. 

Uji daya hasil terhadap varitas kedelai telah dilakukan oleh lembaga-lembaga 

pertanian dengan melalui serangkaian uji multilokasi di beberapa daerah di tanah air 

seperti Jawa dan Sumatera namun belum dilakukan di Kabupaten Manokwari, 

Propinsi Papua Barat sehingga perlu untuk dilakukan penelitian uji daya hasil varitas 

kedelai berdaya hasil tinggi. 

Kedelai di lahan kering ditanam pada musim hujan, umumya pada bulan Oktober 



atau November-Januari (Musim Hujan I), atau pada bulan Febuari-Maret (Musim 

Hujan II).  Kendala produksi kedelai di lahan kering adalah (1) waktu panen yang 

tidak menentu, karena tergantung curah hujan (2) intensitas serangan hama dan 

penyakit cukup tinggi. (Winarto. A.  et al,  2002) 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk  melihat hasil beberapa varitas kedelai berdaya 

hasil tinggi pada lahan kering yang terdapat di Kabupaten Manokwari.  

Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dasar  bagi 

masyarakat dalam hal ini petani  dalam memilih varitas kedelai berdaya hasil tinggi 

untuk dibudidayakan di Kabupaten Manokwari 

Hipotesis 

Terdapat varitas yang berdaya hasil tinggi di lahan kering Amban Manokwari. 

 

 

 

 

 

 

 



TINJAUAN PUSTAKA 

Biologi Kedelai 

Kedelai (Glycine max) bukan tanaman asli Indonesia. Pengkajian terhadap 

asal usul kedelai, pertama kali di temukan dalam buku Pen Ts’ao Kong Mu (Materica 

Medica) pada era kekaisaran Sheng-Nung pada 2838 SM. Kedelai diduga berasal dari 

daratan pusat Cina dan utara Cina. Hal ini didasarkan pada adanya penyebaran  

Glycine ussuriensis, spesies yang diduga sebagai tetua G.max. Bukti sitogenetik 

menunjukan bahwa  G. max dan G. ussuriensis tergolong dalam spesies yang sama. 

Catatan sejarah tentang budidaya dan produksi kedelai juga dimulai dari dataran 

Cina. (Sumarno et al. 2007) 

Kedelai termasuk family Leguminose, subfamili Papilionoideae. Sejarah 

spesies kedelai cukup panjang, karena memang kedelai tergolong telah lama dikenal 

dan dibudidayakan. Tiga ilmuwan pemerhati klasifikasi kedelai yaitu Herman (1962), 

Verdcourt (1966), dan Hymowitz (1970) berhasil mengklasifikan kedelai 

sebagaimana yang dianut saat ini. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa 

nama botani yang dapat diterima, yaitu Glycine max (L) Merill. Klasifikasi tanaman 

kedelai sebagai berikut : 

Divisio             : Spermatophyta 

Classis             : Dicotyledoneae 

Ordo                : Polypetales 

Familia            : Leguminosae  

Genus              : Glycine 

Species:           : Glycine max (L.) Merill  



Ekologi Tanaman Kedelai 

 
Tanaman kedelai menghendaki tanah yang subur, gembur dan kaya akan humus 

atau bahan organik. Nilai pH ideal bagi pertumbuhan kedelai dan bakteri rhizobium 

adalah 6,0 - 6,8. Apabila pH diatas 7,0 tanaman kedelai akan mengalami klorosis 

sehingga tanaman menjadi kerdil dan daunnya menguning. 

Tanaman kedelai memerlukan kondisi lingkungan tumbuh yang optimal. 

Tanaman kedelai sangat peka terhadap perubahan faktor lingkungan tumbuh, 

khususnya tanah dan iklim. Kebutuhan air sangat tergantung pada pola curah hujan 

yang turun selama pertumbuhan, pengelolaan tanaman, serta umur varitas yang 

ditanam. 

Tanaman kedelai dapat tumbuh pada kondisi suhu yang beragam. Suhu tanah 

yang optimal dalam proses perkecambahan yaitu 300C (Adisarwanto 2006). Curah 

hujan berkisar antara 150 mm – 200 mm perbulan, dengan lama penyinaran matahari 

12 jam hari, dan kelembaban rata-rata (RH) 65%. Untuk mendapatkan hasil yang 

optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100 – 200 mm perbulan. 

Glicine max  juga merupakan tanaman musiman, warna bunga putih atau 

ungu, daun memiliki ragam bentuk dan ukuran untuk karakter daun dan biji. Terdapat 

beberapa tipe daun pada kedelai yakni daun tunggal, daun bertiga dan kadang-kadang 

ditemukan daun berlima. (Sumarno et al, 2007). 

Karakteristik kedelai yang dibudidayakan  (Glycine max L.) di Indonesia 

merupakan tanaman semusim, tanaman tegak dengan tinggi 40-90 cm, bercabang 



memiliki daun tunggal  dan daun bertiga, bulu pada daun dan polong tidak terlalu 

padat, dan umur tanaman antara 72-90 hari. Kedelai umumnya introduksi tidak 

memiliki atau memiliki sangat sedikit percabangan dan sebagian bertrikoma padat 

baik pada daun maupun polong  (Sumarno et al, 2007). 

Batang 

Pertumbuhan batang kedelai dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe 

determinate dan indeterminate. Perbedaan sistem pertumbuhan batang ini didasarkan 

atas keberadaan bunga pada pucuk batang. Pertumbuhan batang tipe determinate 

ditunjukkan dengan batang yang tidak tumbuh lagi pada saat tanaman mulai 

berbunga. Sementara pertumbuhan batang tipe indeterminate dicirikan bila pucuk 

batang tanaman masih bisa tumbuh daun, walaupun tanaman sudah mulai berbunga. 

(Adisarwanto, 2006).  

Disamping itu, ada varitas hasil persilangan yang mempunyai tipe batang 

mirip keduanya sehingga dikategorikan sebagai semideterminate atau semi 

indeterminate. Jumlah buku pada batang tanaman dipengaruhi oleh tipe tumbuh 

batang dan periode panjang penyinaran pada siang hari. Pada kondisi normal, jumlah 

buku berkisar 15-30 buah. Jumlah buku batang indeterminate umumnya lebih banyak 

dibandingkan batang determinate. Cabang akan muncul di batang tanaman. Jumlah 

cabang tergantung dari varitas dan kondisi tanah, tetapi ada juga varitas kedelai yang 

tidak bercabang. Jumlah batang tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan 



jumlah 4 biji yang diproduksi. Artinya, walaupun jumlah cabang banyak, belum tentu 

produksi kedelai juga banyak. (Sumarno et al, 2007.) 

 

Akar 

Akar kedelai mulai muncul dari belahan kulit biji yang muncul di sekitar 

misofil. Calon akar tersebut kemudian tumbuh dengan cepat ke dalam tanah, 

sedangkan kotiledon yang terdiri dari dua keping akan terangkat ke permukaan tanah 

akibat pertumbuhan yang cepat dari hipokotil. Sistem perakaran kedelai terdiri dari 

dua macam, yaitu akar tunggang dan akar sekunder (serabut) yang tumbuh dari akar 

tunggang. Selain itu kedelai juga seringkali membentuk akar adventif yang tumbuh 

dari bagian bawah hipokotil. Pada umumnya, akar adventif terjadi karena cekaman 

tertentu, misalnya kadar air tanah yang terlalu tinggi.Perkembangan akar kedelai 

sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimia tanah, jenis tanah, cara pengolahan 

lahan, kecukupan unsur hara, serta ketersediaan air di dalam tanah. Pertumbuhan akar 

tunggang dapat 3 mencapai panjang sekitar 2 m atau lebih pada kondisi yang optimal, 

namun demikian, umumnya akar tunggang hanya tumbuh pada kedalaman lapisan 

tanah olahan yang tidak terlalu dalam, sekitar 30-50 cm. Sementara akar serabut 

dapat tumbuh pada kedalaman tanah sekitar 20-30 cm. Akar serabut ini mula-mula 

tumbuh di dekat ujung akar tunggang, sekitar 3-4 hari setelah berkecambah dan akan 

semakin bertambah banyak dengan pembentukan akar-akar muda yang lain. 

 



Daun 

Tanaman kedelai mempunyai dua bentuk daun yang dominan, yaitu stadia 

kotiledon yang tumbuh saat tanaman masih berbentuk kecambah dengan dua helai 

daun tunggal dan daun bertangkai tiga (trifoliate leaves) yang tumbuh selepas masa 

pertumbuhan. Umumnya, bentuk daun kedelai ada dua, yaitu bulat (oval) dan lancip 

(lanceolate). Kedua bentuk daun tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Bentuk 

daun diperkirakan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan potensi produksi biji. 

Umumnya, daerah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah tinggi sangat cocok 

untuk varitas kedelai yang mempunyai bentuk daun lebar. Umumnya, daun 

mempunyai bulu dengan warna cerah dan jumlahnya bervariasi. (Sumarno et al, 

2007)  

 
Bunga 

 Tanaman kacang-kacangan, termasuk tanaman kedelai, mempunyai dua stadia 

tumbuh, yaitu stadia vegetatif dan stadia reproduktif. Stadia vegetatif mulai dari 

tanaman berkecambah sampai saat berbunga, sedangkan stadia reproduktif mulai dari 

pembentukan bunga sampai pemasakan biji. Bunga kedelai menyerupai kupu-kupu. 

Tangkai bunga umumnya tumbuh dari ketiak tangkai daun yang diberi nama rasim. 

Jumlah bunga pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 2-25 bunga, 

tergantung kondisi lingkungan tumbuh dan varitas kedelai. Bunga pertama yang 

terbentuk umumnya pada buku kelima, keenam, atau pada buku yang lebih tinggi. 

Pembentukan bunga juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Pada suhu tinggi 



dan kelembaban rendah, jumlah sinar matahari yang jatuh pada ketiak tangkai daun 

lebih banyak. Hal ini akan merangsang pembentukan bunga. Setiap ketiak tangkai 

daun yang mempunyai kuncup bunga dan dapat berkembang menjadi polong disebut 

sebagai buku subur. Tidak setiap kuncup bunga dapat tumbuh menjadi polong, hanya 

berkisar 20-80%. Jumlah bunga yang rontok tidak dapat membentuk polong yang 

cukup besar. (Sumarno et al 2007). 

 Rontoknya bunga ini dapat terjadi pada setiap posisi buku pada 1-10 hari 

setelah mulai terbentuk bunga. Periode berbunga pada tanaman kedelai cukup lama 

yaitu 3-5 minggu untuk daerah subtropik dan 2-3 minggu di daerah tropik, seperti di 

Indonesia. Jumlah bunga pada tipe batang determinate umumnya lebih sedikit 

dibandingkan pada batang tipe indeterminate. Warna bunga yang umum pada 

berbagai varitas kedelai hanya dua, yaitu putih dan ungu. (Adisarwanto, 2006) 

 
Polong 

Polong kedelai pertama kali terbentuk sekitar 7-10 hari setelah munculnya 

bunga pertama. Panjang polong muda sekitar 1 cm. Jumlah polong yang terbentuk 

pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 1-10 buah dalam setiap 

kelompok. Pada setiap tanaman, jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50, bahkan 

ratusan. Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan semakin cepat 

setelah proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran dan bentuk polong menjadi 

maksimal pada saat awal periode pemasakan biji. Hal ini kemudian diikuti oleh 



perubahan warna polong, dari hijau menjadi kuning kecoklatan pada saat masak. Di 

dalam polong terdapat biji yang berjumlah 2-3 biji. (Anonim, 2009).  

Biji kedelai terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu kulit biji dan janin 

(embrio). Pada kulit biji terdapat bagian yang disebut pusar (hilum) yang berwarna 

coklat, hitam, atau putih. Pada ujung hilum terdapat mikrofil, berupa lubang kecil 

yang terbentuk pada saat proses pembentukan biji. (Adisarwanto, 2006). 

Tanaman  kedelai dapat mengikat  nitrogen  (N2) di atmosfer melalui aktivitas 

bakteri pengikat nitrogen, yaitu  Rhizobium japonicum. Bakteri ini di dalam akar 

tanaman yang terdapat nodul atau bintil akar.  Keberadaan  Rhizobium japonicum di 

dalam tanah memang sudah ada karena tanah tersebut ditanaman kedelai atau 

memang sengaja ditambahkan ke delam tanah. Nodul atau bintil akar tanaman kedelai 

umumnya daopat mengikat nitrogen dari udara pada umur 10-12 hari setelah tanam, 

tergantung pada kondisi lingkungan tanah dan suhu. Kelembapan tanah yang cukup 

dan suhu tanah sekitar 250 C sangat mendukung pertumbuhan bintil akar tersebut. 

Namun proses pembentukan bintil akar sebenarnya sudah terjadi mulkai umur 4-5 

hari setelah tanam  (Sumarno et al 2007). 

Uji Daya Hasil 

 Uji daya pendahuluan dimaksudkan untuk mengevaluasi untuk yang pertama 

kali beberapa galur atau beberapa varitas yang akan di suatu daerah baru. Galur-galur 

atau varitas diuji yang memiliki harapan untuk dilepas sebagai varitas unggul baru ini 

akan digunakan untuk uji daya hasil lanjutan  (Renwarin et al,  2004). 



 Uji daya hasil perlu dilkukan, agar mendapatkan jenis-jenis tanaman kedelai 

apa saja yang dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik serta tahan uji dengan lahan 

kering. Pada pengujjian akan dilakukan dengan meggunakan jenis-jenis varitas 

kedelai nasional (Kuswanto et all, 2009). Uji daya hasil merupakan suatu tolok ukur 

seleksinya adalah hasil per petak.  

 Uji daya hasil merupakan salah satu bentuk pengujian yang dilakukan dalam 

program pemuliaan tanaman. Pengujian tersebut bertujuan untuk menilai pengaruh 

faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan pada respon tanaman. Pada uji daya 

hasil ini, biasanya jumlah entri atau galur sudah berkurang dengan jumlah benih yang 

lebih banyak, sehingga pengujian bisa dilakukan pada beberapa lokasi, satu musim 

atau beberapa musim satu lokasi. (http://pttipb.wordpress.com/category/08-

pengujian-populasi-generasi-lanjut/) 

Penyediaan varitas-varitas unggul baru selalu didahului dengan pengujian 

galur-galur harapan yang memiliki potensi hasil tinggi dan mantap dengan adaptasi 

luas maupun spesifik. Hasil uji multi lokasi maupun uji daya hasil lanjutan 

menunjukkan adanya keunggulan dari masing-masing galur sehingga galur tersebut 

layak untuk diusulkan menjadi varitas unggul baru (Damasus Riyanto et all, 2010). 

  Penampilan tanaman yang teramati adalah Penotip (P) yang ditentukan oleh 

hasil kerja sama antara faktor Genotipa (G) dan pengaruh lingkungan (E) serta 

pengaruh tambahan dari komponen interaksi antara genotipa dan lingkungan (GE), 

secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut : P = G + E + GE (Musa, 1998 

dalam Renwarin et al,  2004) 



 Pengaruh antara genotipa dan lingkungan terhadap penampilan suatu tanaman 

adalah sebagai  berikut: factor genetik  tidak akan memperlihatkan sifat yang di 

bawahnya kecuali dengan adanya factor lingkungan yang menunjang, dan sebaliknya 

sekalipun diadakan manipulasi dan perbaikan faktor-faktor lingkungan tidak akan 

menyebabkan perkembangan dari suatu sifat kecuali faktor genetik yang diperlukan 

terdapat pada populasi tanaman yang bersangkutan (Welsh  dalam  Juliana F. Kaaf, 

2006). Kemampuan sifat suatu tanaman di pengaruhi oleh banyaknya gen serta 

faktor-faktor lingkungan (Renwarin et al,  2004). 

Karakter daya hasil merupakan karakter komplek yang sangat dipengaruhi 

oleh karakter komponen hasil. Karakter hasil dan komponen hasil dikendalikan oleh 

banyak gen yang ekspresinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Perakitan varitas 

berdaya hasil tinggi dapat dilakukan melalui seleksi secara langsung terhadap daya 

hasil atau tidak langsung melalui beberapa karakter lain yang terkait dengan daya 

hasil (Falconer dan Mackay, 1996 dalam Wirnas D. et al 2006). 

 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan kering kebun percobaan Manggoapi Fakultas 

Pertanian dan Teknologi Pertanian, Universitas Negeri Papua, Kabupaten Manokwari 

pada ketinggian 110 m dari permukaan laut.  Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Maret – Mei 2011.  

 
Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan adalah: parang, sabit atau arit, cangkul, gembor, sekop, 

tali rafia, traktor, rol meter, timbangan, jerigen, ember, penggaris atau mistar, kamera, 

tali rafia, timbangan analitik, leaf area meter, klorifil meter, oven dan  alat tulis 

menulis. 

Bahan yang digunakan adalah: benih kacang kedelai varitas Burangrang, 

Grobogan, Detam 1, Raja basa, Anjasmoro, serta varitas lokal Prafi sebagai control 

atau pembanding, dan  pupuk kandang.   

 
Metode 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan Rancangan Acak  Kelompok 

(RAK) terdiri dari 6 varitas dan diulang  sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 24 

satuan percobaan, dengan perlakukan : 

V1 = Ajasmoro 

V2= Burangrang 



V3= Grobogan 

V4= Raja basa 

V5= Detam 1 

V6= Lokal Prafi  

   

Pelaksanaan Penelitian 

 

Persiapan lahan 

 Luas lahan yang digunakan adalah seluas 400 m2,  dengan  ukuran 20 m x 20 

m. Lahan dibersihkan dari bekas sisa tanaman kemudian tanah diolah menggunakan 

cangkul/traktor dan kemudian digemburkan. Selanjutnya pengolahan kedua dilakukan 

dengan pembuatan bedengan sebanyak 24 bedengan.  Ukuran masing – masing 

bedengan 2 m x 3 m. Jarak antar ulangan dan jarak antar bedengan sama 0,5 m di 

sekililing areal percobaan  dibuat border dengan lebar 1 m. 

 
 Pemberian pupuk kandang  

 Pemberian pupuk kandang sebagai pupuk dasar berasal dari kotoran ternak. 

Pupuk kandang disebarkan dan dicampur dengan lapisan permukaan tanah disetiap 

bedengan hingga merata dengan tanah. Pemberian pupuk kandang dilakukan sebelum 

penanaman agar terjadi proses penguraian. 

 

 

 



 Penanaman 

 Penanaman dilakukan 1 minggu setelah pemberian pupuk kandang. Jarak 

tanam 20 cm x 30 cm, sehingga dalam petak percobaan terdapat 100 tanaman. 

Penanaman dilakukan pada pagi hari dan setiap lubang tanam ditanam dua benih 

kedelai. 

 

Pemeliharaan 

  Pemeliharaan yang dilakukan meliputi : penyiraman, penjarangan tanaman 

disetiap  lubang tanam, dan penyiangan. Penyiraman dilakukan secara teratur pada 

pagi dan sore hari sesuai kebutuhan. Pada saat bersamaan juga dilakukan 

pembubunan agar tanaman tetap kokoh. 

 

Pemanenan 

 Pemanenan dilakukan secara bertahap karena setiap varitas yang ditanam 

memiliki  umur panen yang berbeda-beda. Pemanenan  dilakukan dengan 

menggunting bagian  tangkai yang berisi polong. 

 

Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan dengan mengambil 10 tanaman contoh dari tiap satuan 

percobaan termasuk tanaman control yang telah diacak. Pengamatan dilakukan 

terhadap : 

 

 



Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran terhadap tinggi tanaman dilakukan dalam tiap minggu sampai pada 

pembungaan pertama, dari pangkal batang sampai ujung batang atau titik tumbuh.  

 

Jumlah cabang 

Perhitungan terhadap jumlah cabang dilakukan setelah panen dengan menghitung 

jumlah cabang pada batang utama.  

 
Jumlah polong total per tanaman  

Perhitungan terhadap jumlah polong total dilakukan setelah panen dengan 

menghitung polong pada tanaman. 

 

Jumlah polong hampa per tanaman 

Perhitungan dilakukan pada tanaman contoh setelah panen dengan mengitung polong 

hampa. 

 

Jumlah polong  isi per tanaman 

Perhitungan terhadap jumlah polong isi dilakukan setelah panen dengan menghitung 

jumlah polong bernas.  

 
 Jumlah biji per polong 

Perhitungan jumlah biji dilakukan setelah panen dengan mengitung jumlah biji yang 

terdapat didalam setiap polong. 

 

 



Bobot biji per tanaman (g) 

Pengamatan bobot biji pertanaman dilakukan dengan menimbang biji yang terdapat 

pada setiap tanaman contoh.   

Bobot biji per petak 

Pengamatan bobot biji kering perpetak dihitung dengan menimbang seluruh biji 

kering yang dihasilkan pada setiap tanaman contoh. 

 
Bobot 100 butir (g)  

Pengukuran terhadap bobot 100 butir dilakukan dengan menimbang bobot 100 butir 

biji kering per tanaman contoh. 

Luas daun 

Pengukuran terhadap luas daun dilakukan pada saat tanaman berumur 10 MST 

menggunakan leaf area meter pada daun ketiga atau keempat yang telah membuka 

penuh  atau pada pertumbuhan optimal. 

 
Bobot Kering Daun 

Pengukuran bobot kering daun  dilakukan dengan cara mengkeringkan daun pada 

oven sampai berat konstan dan ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik 

Kadar Klorofil 

Pengukuran terhadap intensitas kehijauan daun digunakan dengan menggunakan 

Chlorophyl meter pada daun trifoliat posisi keempat atau ketiga dari atas batang 

utama. Tiap helai dibaca kehijauan pada tiga titik. 

 



Umur berbunga 

Dihitung mulai dari penanaman sampai pada keluarnya bunga (75%).  
 

Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan  dengan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) sebagai berikut:  

Yij = µ + τi + βj + εij 

Dimana: i = 1,2,3,4,5 dan j= 1,2,3 

Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 

µ = Rataan umum 

 τi = Pengaruh perlakuan ke-j 

βj = Pengaruh kelompok ke-j 

εij = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j. 

Tabel 1. Analisis Ragam Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Sumber 
keragaman Derajat Bebas (Db) 

Jumlah 
kuadratnya 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah (KT) F-hitung 

Perlakuan 

Blok 

Galat 

Total 

t-1 

r-1 

(t-1)/(r-1) 

Tr-1 

JKP 

JKB 

JKG 

JKT 

KTP 

KTB 

KTG 

KTP/KTG 

KTB/KTG 

Bila hasil Analisis Ragam memberikan pengaruh yang nyata maka dilanjutkan 

dengan Uji DMRT.  

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Analisis Tanah 

 Hasil analisis tanah yang tertera pada Lampiran 4 menunjukan bahwa tanah 

lokasi penelitian di Manggoapi bereaksi netral, kandungan hara utama berupa P- 

tersedia memiliki kriteria sedang, N-total tergolong sedang, sedangkan C- organik 

memiliki kriteria tinggi, dan KTK (Kapasitas Tukar Kation) memiliki kriteria rendah.  

Nilai KTK yang rendah menggambarkan rendahnya kandungan bahan organik dalam 

tanah, karena kontribusi bahan organik pada kapasitas tukar kation  dalam tanah pada 

daerah tropis sangat besar pengaruhnya. Hal ini menunjukan ukuran rendahnya  

kapasitas tanah untuk mengadsorbsi kation-kation dalam tanah dan juga menunjukan 

tanah-tanah ini telah mengalami proses pencucian hara.  Walaupun pH tanah netral 

dengan nilai N-total tergolong sedang dan cenderung rendah karena proses pencucian 

sebelumnya, maka penyerapan hara dalam tanah juga berjalan lambat karena 

kapasitas tukar kation tanah yang rendah.  Pada struktur tanah lempung seperti halnya 

pada lahan penelitian, menunjukan bahwa kapasitas tukar kation yang rendah yang 

ditunjukan pula dengan pH yang netral menunjukan bahwa tanah lokasi penelitian 

memiliki kandungan bahan organik yang rendah dan tanah telah sering mengalami  

proses pengolahan (sering digunakan dalam budidaya tanaman). Dengan demikian 

maka cara yang terbaik untuk meningkatkan kapasitas tukar kation untuk mendorong 

pertumbuhan tanaman secara optimal adalah dengan meningkatkan persentase bahan 

organik dalam tanah, dengan cara pemberian mulsa organik, sekaligus memperbaiki 



kondisi fisik, kimia dan biologi tanah. Jarak  tanam yang digunakan pada saat 

penelitian diseragamkan pada semua jenis varitas, hal ini yang membuat terjadi 

persaingan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain, persaingan terjadi karena 

jarak tanaman yang dipakai tidak sesuai dengan jarak tanaman yang sebenarnya dari 

varitas yang diuji.   

B. Komponen Pengamatan Tanaman 

 Rata-rata pengamatan dari masing-masing parameter dari ke enam varitas 

yang diuji dapat dilihat berikut ini: 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Hasil sidik ragam (Tabel 2) pada keenam varitas kedelai yang diuji 

menunjukan bahwa perlakuan varitas tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman pada umur 2 MST. Tetapi pada saat 3 MST, 4 MST, dan saat panen 

menunjukan pengaruh yang sangat nyata.    

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa   pada saat berumur 2 MST, yang  

memiliki tinggi tanaman  tertinggi adalah varitas Rajabasa (15,09 ) dan  kemudian 

diikuti oleh varitas Grobogan yang memiliki tinggi tanaman (14,74), varitas 

Anjasmoro (14,59), varitas Detam 1 (14,32), varitas Burangrang (13,67), sedangkan 

tinggi terendah di ekspresikan oleh lokal Prafi (13,33). Tinggi tanaman yang terjadi 

pada 2 MST tidak berbeda nyata hal ini menunjukan bahwa pada awal pertumbuhan 

tanaman respon tanaman terhadap lingkungan tempat tanaman tersebut tumbuh belum 



nampak atau kelihatan. Hal ini disebabkan karena kondisi pertumbuhan tanaman yang 

ada semua masih dalam kondisi baik atau normal, sehingga belum terjadi persaingan 

antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya dan faktor lingkungan lainnya 

seperti penyerapan hara belum nampak pada awal pertumbuhan tanaman. Menurut 

(Hanafiah Kemas Ali, 2007). Tanaman pada saat mulai berkecambah semua hara 

yang dibutuhkan tanaman  disuplai oleh biji, kemudian akar mulai penetrasi ke dalam 

tanah, maka sebagian hara tersedia diserap dari dalam tanah disekeliling akar. Pada 

awal pertumbuhan, unsur hara yang diserap tanaman berada disekitar tanaman.   Hal 

ini yang menyebabkan persaingan antara tanaman belum tampak. Ini berarti bahwa 

persaingan  mulai meningkat sejalan dengan meningkatnya umur tanaman dan tahap 

pertumbuhan tanaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Tabel 2. Nilai rata-rata Variabel pengamatan kedelai yang diuji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

Varietas 
Tinggi Tanaman 

jlm cbng LD Kdr Klf Bbkd  Plg Ttl Plg Hmp Plg Isi Bbptn Jbpp Bbjpt bbbj 
2 MSsT 3 MST 4 MST saat panen 

Anjasmoro 14.59 a 23.04 a 42.17a 98. 47a 2.57 ab 221.22 a 133.06 bc 0.63 ab 45.74 a 18.74 b 43.37 a 10.74 a 2.04 a 1.33 b 18.74 b 
Burangrang  13.67 a 17.59 c 32.65 b 84.71 ab 3.71 a 449.74 a 134.08 bc 0.56 ab 45.49 a 3.42 a 38.54 a 10.07 a 2.04 a 1.02 c 15.91 b 
Grobogan 14.47 a 21.16 ab 36.66 ab 56.42 d 2.60 ab 295.24 a 149.49 ab 1.61 a 31.17 a 3.24 a 35.15 a 7.42 a 2.04 a 1.19 bc 22.91 a 
Rajabasa 15.09 a 19.43 bc 32.37 b 73.22 bc 2.16 b 374.45 a 164.86 a 0.62 ab 43.33 a 3.81 a 35.80 a 9.29 a 2.00 a 1.43 ab 15.16 b 
Detam-1 14.32 a 19.76 bc 33.89 b 67.88 cd 3.41 ab 437.81 a 130.43 bc 0.64 ab 41.35 a 2.92 a 39.34 a 9.48 a 2.00 a 1.59 a 17.06 b 
Lokal prafi 13.33 a 22.64 a 41.32 a 85.41 ab 3.03 a 145.45 a 120.52 c 0.45 b 34.03 a 3.19 a 33.36 a 6.02 a 2.04 a 1.30 b 15.96 b 
Hasil Anova Ns ** ** ** ** ns ** * ns ns ns ns ns ** ** 

Keterangan :   Rata-rata yang diikuti dengan huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada DMRT taraf 5 % 
    

 
* (Berpengaruh nyata) 

 
** (berpengaruh sangat nyata) ns (tidak berpengaruh nyata)           

    
 

Bbkd (Bobot brangkasan kering daun) Bbjpt (bobot biji perpetak) Plg ttl (polong total) 

  
  

  
Bbbj ( bobot 100 biji) plg hmp (polong hampa) 

    
  

  
  

Kdrklf (kadar klorofil) 
  

plg isi (polong isi) 
     

  
  

  
jlm cbng (jumlah cabang) 

  
jbpp  (jumlah biji perpolong) 

     
  

  
     

Bbptn  (jumlah biji pertanaman) 
     

  
  

     
ld (luas daun) 

     
                              
               



Pada saat 3 MST tinggi tanaman tertinggi ditunjukan oleh varitas 

Anjasmoro (23,04), sedangkan tinggi tanaman terendah dimiliki oleh varitas 

Burangrang (17,59). Berdasarkan hasil uji lanjut terlihat bahwa varitas Anjasmoro 

(23,04 cm), berbeda nyata terhadap varitas Burangrang (17,59 cm), varitas 

Grobogan (21,16 cm), dan varitas Rajabasa (19,43 cm), sedangkan varitas lokal 

Prafi  tidak berbeda nyata dengan varitas Anjasmoro. Pertumbuhan tanaman pada 

saat  mencapai umur 3 MST terlihat bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata 

bila dibandingkan dengan pada saat tanaman  umur 2 MST. Hal ini disebabkan 

oleh respon tanaman terhadap lingkungan sudah mulai terlihat dan pengaruh 

terhadap lingkungan mulai di tunjukan, dan juga cadangan makanan yang terdapat 

pada biji sudah habis, sehingga membuat tanaman mendapatkan suplaian hara 

seutuhnya dari dalam tanah, sehingga hal ini yang membuat terjadinya persaingan 

antara satu tanaman dengan tanaman yang lainnya.   Biji yang baik kualitasnya 

akan  menampakan pertumbuhan awal yang baik dan kuat dalam berkompetisi 

bila berada dalam populasi.   Hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan yang tidak 

sama pada awalnya, walaupun tidak berbeda nyata pada awal pertumbuhan.  

Tanaman yang kuat pertumbuhan awalnya akan mudah dan kuat dalam 

berkompetisi dalam petak percobaan/populasi.  Kondisi seperti ini akan terus 

berlanjut sampai tahap pertumbuhan generatif.   

Pada saat 4 MST terlihat bahwa varitas Anjasmoro tidak berbeda nyata 

terhadap lokal Prafi, di mana tinggi tanaman tertinggi yaitu varitas Anjasmoro 

(42,17), yang kemudian diikuti oleh varitas lokal Prafi dengan tinggi tanaman 

(41,32), dan varitas Grobogan (36,66), varitas Rajabasa (32,37), varitas Detam 1 



(33,89), dan tinggi tanaman terendah ditunjukan oleh varitas Burangrang (32,65). 

Hal yang dapat terlihat jelas bahwa lokal prafi memberikan pengaruh yang sangat 

baik terhadap lingkungan tempat  ia tumbuh pada umur 4 MST dan lokal prafi 

juga dapat bersaing dengan varitas nasional lainnya. 

 Salah satu bentuk interaksi antara satu populasi dengan populasi lain atau 

antara satu individu dengan individu lain adalah  persaingan (kompetisi). 

Persaingan terjadi bila kedua individu mempunyai kebutuhan sarana pertumbuhan 

yang sama sedangkan lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam 

jumlah yang cukup. Persaingan ini akan berakibat negatif atau menghambat 

pertumbuhan individu-individu yang terlibat. Hal inilah yang dapat dilihat pada 

saat  tanaman berumur 4 MST dimana persaingan antara setiap individu kedelai 

sangat besar.  

Persaingan dapat terjadi diantara sesama jenis atau antar spesies yang 

sama (intraspesific competition), dan dapat pula terjadi diantara jenis-jenis yang 

berbeda (interspesific competition). Persaingan sesama jenis pada umumnya 

terjadi lebih awal dan menimbulkan pengaruh yang lebih buruk dibandingkan 

persaingan yang terjadi antar jenis yang berbeda 

 Tinggi tanaman tertinggi pada saat panen (Tabel 2 ) dicapai oleh varitas 

Anjasmoro (98,47), tetapi tidak berbeda nyata dengan varitas Lokal Prafi  (85,41), 

apabila dibandingkan dengan varitas Burangrang (84,71), Varitas Anjasmoro 

berbeda nyata dengan varitas Rajabasa (73,22), varitas Detam 1 (67,88), dan 

varitas Grobogan (56,42). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Histogram Rata-Rata Tinggi Tanaman Untuk Semua Varitas yang di 

teliti 

 Pada histogram di atas terlihat bahwa varitas Anjasmoro memiliki rata-rata 

tinggi tanaman tertinggi mulai dari awal pertumbuhan sampai pada saat panen. 

Hal ini karena pewarisan sifat genetik  tinggi tanaman yang sangat tinggi pada 

varitas ini, dan varitas Anjasmoro dapat tumbuh dengan baik dan dapat 

beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang ada. 

 Dari keenam varitas yang digunakan, bila dibandingkan dengan tinggi 

tanaman pada deskripsi tanaman kedelai (Lampiran 2), tanaman tertinggi 

ditampilkan varitas Burangrang dengan tinggi (60-70 cm). Ini berbeda dengan 

hasil pengujian yang dilakukan yaitu tinggi tanaman tertinggi diperoleh varitas 

Anjasmoro dengan tinggi tanaman  (98,47 cm) yang pada deskripsi tanaman 

kedelai menduduki posisi kedua  (64-68 cm) setelah varitas Burangrang. Ini 

menunjukan bahwa varitas unggul yang diteliti memiliki tinggi tanaman yang 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan deskripsi tanaman tersebut, karena 
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lingkungannya berbeda. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan  

Sumarno et al (2007), bahwa varitas unggul sengaja diciptakan tinggi, karena 

dengan tanaman tinggi diharapkan dapat memperoleh hasil yang tinggi. 

Sedangkan tinggi tanaman terendah hasil penelitian (56,42 cm) sesuai dengan 

deskripsi yaitu memiliki oleh varitas Grobogan (50-60 cm). Ini berarti bahwa 

varitas Grobogan memang memiliki pewarisan sifat genetik dan daya adaptasi 

yang baik pada lingkungan yang berbeda dalam hal tinggi tanaman. Selain faktor 

genetik dan daya adaptasi tanaman yang baik pada variabel tinggi tanaman, faktor 

lain yang menunjang pertumbuhan adalah lingkungan iklim dan tanah dimana 

lingkungan  tempat tumbuh tanaman kedelai mulai dari saat tanam sampai pada 

saat panen sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman kedelai,  dan selama proses 

pertumbuhan tanaman mendapatkan suplaian air yang tercukupi oleh hujan.  

 Pada Gambar 1 terlihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada tinggi 

tanaman umur 3 MST, 4 MST, dan juga terlihat pada saat panen.  Ini 

menunjukkan bahwa terlihat ada kecenderungan antara individu maupun populasi 

tanaman dengan awal pertumbuhan yang baik yang ditunjukan oleh tinggi 

tanaman yang lebih tinggi, pertumbuhannya akan lebih baik pada tinggi tanaman 

sampai saat panen.  Tanaman yang kuat pertumbuhan vegetatif pada awal 

pertumbuhan akan lebih kuat berkompetisi dalam penggunaan unsur hara, air 

bahkan cahaya matahari bahkan unsur-unsur kehidupan lainnya.    Individu atau 

populasi tanaman yang kuat pertumbuhannya akan lebih banyak menggunakan 

ruang dalam petak percobaan  selama masa pertumbuhannya.  Sebaliknya individu 

atau populasi tanaman yang lemah pertumbuhan awalnya akan menampakan 



pertumbuhan selanjutnya yang juga lemah dalam memperebutkan ruang tumbuh 

dan unsur-unsur kehidupan yang tersedia di alam.   

2. Jumlah Cabang 

Hasil sidik ragam (Tabel 2) pada keenam varitas kedelai yang diuji 

menunjukkan berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah cabang.  

 Hasil menunjukan bahwa tanaman kedelai varitas Burangrang memiliki 

jumlah cabang tertinggi  (3,71 cabang) yang diikuti oleh varitas Detam 1 (3,41 

cabang), Lokal Prafi (3,03 cabang), varitas Grobogan (2,60 cabang), dan Varitas 

Anjasmoro (2,56 cabang), kemudian  Varitas Rajabasa (2,16 cabang) merupakan 

Varitas dengan jmlah cabang terendah. Rata-rata jumlah cabang yang paling 

sedikit adalah varitas Rajabasa (2,16). Hasil ini dikarenakan proses perhitungan 

dilakukan pada saat panen yang dapat menyebabkan cabang-cabang kedelai yang 

telah patah karena tua atau telah kering sehingga dapat mengurangi jumlah cabang 

pada tanaman tersebut. Sedangkan varitas kedelai yang sesuai dengan 

deskripsinya adalah varitas Grobogan yang memiliki rata-rata jumlah cabang dari 

hasil pengujian sebanyak (2,60 cabang), Ini berarti bahwa varitas Grobogan 

memang memiliki pewarisan sifat genetik yang tinggi untuk jumlah cabang dan 

memiliki pengaruh lingkungan yang kecil  terhadap pertumbuhannya.   

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman merupakan interaksi antara faktor 

genetika dan lingkungan. Pengelolaan sistem budidaya suatu tanaman merupakan 

suatu sistem manipulasi yang dilakukan melalui pemilihan varitas dan pengolahan 

lingkungan melalui perbaikan cara bercocok tanam seperti pengolahan tanah, 

pemupukan, pengairan dan sebagainya. Upaya-upaya ini dilakukan untuk 



mendapatkan pertumbuhan dan produksi tanaman yang optimal, sehingga 

tanaman dapat menghasilkan jumlah cabang yang baik, dan dapat memproduksi 

polong yang banyak dalam satu tanaman.  

3. Jumlah Polong Total Per Tanaman 

Hasil sidik ragam (Tabel 2) pada keenam varitas kedelai yang diuji 

menunjukan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah polong per tanaman.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram rata-rata jumlah polong total, jumlah polong hampa dan 
jumlah polong isi untuk semua varitas yang diteliti  

Pada histogram di atas (Gambar 2) menunjukan bahwa tanaman kedelai 

Varitas Anjasmoro memiliki rata-rata jumlah polong terbanyak yaitu (45,74 

polong), sedangkan rata-rata jumlah polong per tanaman yang paling sedikit 

adalah varitas Grobogan yaitu (31,17 polong). Ini berarti bahwa varitas Grobogan 

memang memiliki pewarisan sifat genetik yang rendah untuk merespon jumlah 

polong total pertanaman dan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhannya, dan perbedaan ini terjadi karena lingkungan tempat tumbuh 

yang berbada pula. Hal ini berarti lokasi cukup berperan dalam mempengaruhi 
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jumlah polong. Varitas Lokal Prafi dapat bersaing dengan varitas nasional lainnya 

yang di uji secara besama-sama, hal ini diduga karena Lokal Prafi sudah 

beradaptasi baik dengan lingkungan KP Manggoapi, yang mana iklimnya sama 

dengan lingkungan suhu KP Manggoapi. Dapat di lihat pada (Gmbar 2) 

Kebutuhan air semakin bertambah seiring dengan bertambahnya umur 

tanaman. Kebutuhan air paling tinggi terjadi pada saat masa berbunga dan 

pengisian polong. 

Jumlah polong total per satuan luas lahan merupakan fungsi dari populasi 

tanaman dimana,  Jumlah polong per buku bervariasi tergantung pada jumlah 

tanaman yang mengalami tekanan atau stress selama pertumbuhan. Jumlah polong 

per buku biasanya dapat meningkat bila populasi tanaman meningkat dan jarak 

baris tanaman berkurang. 

4. Jumlah Polong Hampa Per Tanaman 

Hasil sidik ragam (Tabel 2) pada keenam varitas kedelai yang diuji 

menunjukan tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah polong hampa  per 

tanaman.  

 Terlihat bahwa varitas Anjasmoro merupakan tanaman dengan rata-rata 

jumlah polong hampa terbanyak (4,92 polong), dan diikuti oleh varitas 

Burangrang (3,42 polong), varitas Grobogan (3,24 polong), varitas  Rajabasa 

(3,81), varitas Detam 1 (2,92 polong), dan Lokal Prafi (3,19 polong). Varitas  

yang memiliki jumlah polong  hampa terkecil adalah varitas Detam 1 (2,92 

polong).  



Tanaman kedelei sangat membutuhkan air dalam masa pembentukan 

polong tanaman  akan tetapi apabila  kekurangan air selama masa pertumbuhan 

akan jumlah polong sedikit dan jumlah polong hampa yang banyak. (Evita. 2010). 

Akan tetapi pada saat penelitian terjadi kebutuhan akan air bagi tanaman terpenuhi 

sehingga jumlah polong hampa yang ada kurang atau sedikit.  

5. Jumlah Polong Isi  Per  Tanaman  

Hasil analisis ragam pada keenam Varitas kedelai yang diuji menunjukan 

tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah polong  isi per tanaman. 

 Varitas Lokal Prafi yang mempunyai rata-rata jumlah polong isi per 

tanaman paling rendah (33,36 polong), sedangkan Varitas dengan rata-rata jumlah 

polong isi pertanaman tertinggi diperoleh  pada varitas Anjasmoro (43,37 polong) 

yang diikuti oleh varitas Detam 1 (39,34 polong)  varitas  Burangrang (38,54 

polong), varitas Grobogan (35, 15 polong), varitas Rajabasa (35,80 polong). 

Varitas Anjasmoro memiliki kemampuan dalam pembentukan jumlah polong isi 

yang lebih baik dibandingkan dengan varitas lainnya.  

 Jumlah biji per polong merupakan sifat kualitatif pewarisanya diturunkan 

secara sederhana.  Jumlah biji per polong dipengaruhi oleh dua pasang gen. 

Menurut (Djati Waluyo et all 1990 dalam  M. Djoko 2003). Ukuran biji 

maksimum tiap tanaman ditentukan secara genetik, namun ukuran nyata biji yang 

terbentuk ditentukan oleh lingkungan semasa pengisian biji. Jumlah polong isi 

pertanaman  atau pembentukan dan pertumbuhan polong sampai pematangan juga 

di pengeruhi oleh iklim. (Karamoy. L. Th. 2009) 
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Menurut (Evita. 2010), pembentukan polong merupakan suatu stadia yang 

sangat peka terhadap kekurangan air, terutama 30 hari perkembangan polong 

merupakan masa kritis terhadap kelembapan tanah. Kekurangan air selama 

periode pembentukan polong akan menghasilkan sedikit polong berisi. Selain itu 

gulma, hama,  dan penyakit juga mempengaruhi pengisian polong, karena persaingan 

gulma dengan tanaman dapat mempengaruhi pengambilan nutrisi untuk pengisian polong. 

6. Jumlah Biji Per Polong 

 Hasil analisis ragam pada keenam Varitas kedelai yang diuji menunjukan 

tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah biji per polong. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Histogram rata-rata jumlah biji per  polong untuk semua jenis varitas 
yang di teliti 

Pada gambar 3. menujukan bahwa varitas Rajabasa (2,00 polong) dan 

varitas detam 1 (2,00 polong), merupakan varitas dengan jumlah polongh terendah 

apabila dibandingkan varitas uji lainnya seperti varitas Anjasmoro (2,04 polong), 

varitas Burangrang (2,04 polong), varitas Grobogan (2,04), Lokal Prafi (2,04). 

Berkurangnya jumlah biji per polong berdasarkan hasil pengamatan pada saat 

panen dikarenakan adanya serangan hama, salah satu hama yang ditemukan 



adalah hama pengisap polong (Nezara viridula) yang menyerang polong kedelai 

pada saat proses pengisian biji, pada kedelai  umur 50-60 HST.  

Jumlah biji per polong merupakan sifat kualitatif pewarisanya diturunkan 

secara sederhana.  Jumlah biji per polong dipengaruhi oleh dua pasang gen. 

Jumlah cabang tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan jumlah biji 

yang diproduksi. Artinya, walaupun jumlah cabang banyak, belum tentu produksi 

kedelai juga banyak. Selama masa stadia pemasakan biji, tanaman kedelai 

memerlukan kondisi lingkungan yang kering agar diperoleh kualitas biji yang 

baik. Kondisi lingkungan yang kering akan mendorong proses pemasakan biji 

lebih cepat dan bentuk biji yang seragam, dan apabila kondisi yang diinginkan 

dapat tercapai maka bentuk dan jumlah biji per polong dapat terbentuk dengan 

baik. 

Jumlah biji per polong berkisar antara 1 – 5 biji dan rata-rata diantara 2 – 3 

biji. Jumlah biji per polong akan berkurang sebagaimana waktu penanaman 

diundurkan  (waktu musim tanam) atau kerapatan populasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Bobot Biji Per Tanaman (g) 

 Hasil analisis ragam pada keenam Varitas kedelai yang diuji menunjukan 

tidak berpengaruh nyata terhadap bobot biji per tanaman. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Histogram rata-rata bobot biji per tanaman untuk semua jenis varitas 
yang di teliti. 

 Pada gambar 4. menunjukan bahwa varitas Anjasmoro cenderung 

mempunyai rata-rata bobot biji pertanaman tertinggi (10,74 g), dan Lokal Prafi 

(6,02 g) yang adalah bobot biji terkecil, sedangkan varitas uji lainya adalah varitas 

Burangrang (10,07 g), varitas Grobogan (7,42 g), varitas Rajabasa (9,29 g), varitas 

Detam 1 (9,84). Bobot biji pertanaman tidak dapat dibandingkan dengan 

deskripsinya, karena tidak terdapat bobot biji pertanaman dalam deskripsi 

tersebut. 

 Ukuran biji maksimum ditentukan oleh faktor genetis, sedangkan ukuran 

biji sesungguhnya yang diproduksi ditentukan oleh kondisi bii selama periode 

pengisian. Cuaca kering selama pengisian biji mengakibatkan berkurangnya 

ukuran biji. 

Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan semakin cepat 

setelah proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran dan bentuk polong menjadi 
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maksimal pada saat awal periode pemasakan biji. Hal ini kemudian diikuti oleh 

perubahan warna polong, dari hijau menjadi kuning kecoklatan pada saat masak, 

akan tetapi apabila pada saat proses pembentukan polong sampai pada ukuran 

maksimal tanaman kedelai tidak mendapatkan supalian air dan unsur hara yang 

baik, maka ukuran biji dari kedelai tersebut akan kecil-kecil dan tidak akan seperti 

yang diharapkan. 

 

8. Bobot Biji per Petak (kg) 

 Hasil yang didapatkan pada keenam varitas kedelai yang diuji memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap bobot biji  per petak untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dengan diagram di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Histogram rata-rata bobot biji per petak untuk semua varitas yang di 
teliti. 

 
 Hasil menunjukan bahwa Varitas Detam 1 mempunyai rata-rata bobot biji 

kering per petak  tertinggi (1,59 kg), sangat berbeda nyata dengan varitas 

Anjasmoro (1,33 kg), varitas Grobogan (1,19 kg), varitas Rajabasa (1,43 kg), dan 

Lokal Prafi (1,30 kg), kecuali varitas burangrang yang mempunyai rata-rata bobot 
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biji terendah (1,02 kg). Bobot biji per petak tidak dapat dibandingkan dengan 

deskripsinya, karena tidak terdapat bobot biji per petak dalam deskripsi tersebut.  

Ukuran biji maksimum ditentukan oleh factor genetis, sedangkan ukuran 

biji sesungguhnya yang diproduksi ditentukan oleh kondisi biji selama periode 

pengisiannya. 

 

9. Bobot 100 Biji Kering (g) 

 Hasil yang didapatkan dari keenam varitas kedelai yang diuji (varitas 

Anjasmoro, Varitas Burangrang, Varitas, Grobogan, Varitas, Rajabasa, Varitas 

Detam 1, Varitas Lokal Prafi) yang diujikan memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap bobot  100 biji kering. 

 Dapat dilihat bahwa varitas Grobogan memiliki rata-rata bobot biji kering 

tertinggi yaitu 22,91 g, sedangkan varitas yang memiliki bobot biji terendah 

adalah varitas Rajabasa yaitu 15,16 g, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Histogram rata-rata bobot 100 butir biji kering untuk semua jenis 
varitas   yang di teliti 

 Gambar 6. Menunjukan bahwa bobot 100 biji tertinggi dimiliki oleh 

varitas Grobogan, ini berbeda dengan deskripsinya yang menunjukan bahwa nilai 
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bobot biji 100 bitir hanya mencapai (18 g). Dengan demikian ada peluang yang 

baik untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi di Papua Barat melalui 

introduksi varitas kedelai yang berbiji besar.  

 Hasil pengujiaan terhadap rata-rata bobot 100 butir menunjukan bahwa 

semua jenis varitas  menampilkan bobot biji tertinggi bila di bandingkan dengan 

deskripsinya. Berat 100 biji digunakan dalam menetukan ukuran benih kedelai. 

Ukuran biji kedelai dikelompokan dalam tiga kelompok yaitu : biji berukuran 

kecil (6-12 g); biji berukuran sedang (12-14 g); dan biji berukuran besar (lebih 

dari 14 g). berdasarkan hal tersebut maka keenam varitas kedelai (varitas 

Anjasmoro, varitas Burangrang, varitas Grobogan, varitas Rajabasa, varitas 

Detam 1, dan lokal prafi) yang diuji merupakan varitas dengan kriteria biji 

berukuran besar. 

 Berat 100 biji sangat erat hubungannya dengan hasil yang dicapai. Bila 

berat dari 100 biji semakin tinggi maka semakin besar prodiktivitas hasil yang 

diperoleh. Peningkatran produksi dapat dicapai melalui peningkatan bobot 100 

biji atau ukuran biji. Ukuran biji dapat dikendalikan oleh ukuran buah atau 

polong. 

 Jumlah polong isi pertanaman, berat biji kering per 100 biji, dipengaruhi 

oleh kadar air tanah. Makin tinggi kadar air makin tinggi pula peubah-peubah 

tersebut. Akan tetapi, jumlah polong isi/tanaman pada beberapa varitas yang di 

teliti tidak berpengaruh nyata terhadap bobot biji kering per 100 biji. Dapat dilihat 

pada lampiran (Tabel 2). 

 



10. Luas daun (cm2) 

Hasil sidik ragam pada keenam varitas kedelai yang diuji menunjukkan 

tidak berpengaruh nyata terhadap luas daun per tanaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Histogram rata-rata luas  daun untuk semua jenis varitas   yang di teliti 

Gambar 7 menunjukan bahwa pada semua perlakuan tidak berpengaruh  

nyata terhadap varitas dan varitas yang memiliki  rata-rata luas daun terluas 

adalah varitas burangrang (449,74 cm2), sedangkan rata-rata luas daun terkecil 

adalah Lokal Prafi  (145,45 cm2). 

kemampuan tanaman dalam mengatasi cekaman intensitas cahaya pada 

umumnya tergantung pada kemampuannya melanjutkan fotosintesis dalam 

kondisi intensitas cahaya. Kemampuan tersebut diperoleh melalui peningkatan 

luas daun sebagai cara mengurangi penggunaan metabolit serta mengurangi 

jumlah cahaya yang ditransmisikan dan yang direfleksikan.(La Muhuria et all, 

2006). Luas daun spesifik merupakan parameter yang menunjukkan tebal tipisnya 

daun. 
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11. Bobot Berat Kering daun (g) 

Hasil yang didapatkan pada keenam varitas kedelai yang diuji memberikan 

pengaruh yang  nyata terhadap bobot berat kering daun untuk lebih jelasnya dapat 

dibandingkan dengan diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Histogram rata-rata bobot  berat kering daun untuk semua jenis varitas   
yang di teliti 

Hasil menunjukan bahwa varitas Grobogan mempunyai rata-rata bobot 

kering daun  tertinggi (1,61 g), berbeda nyata dengan varitas Detam 1 (0,64 g ) 

Anjasmoro (0,63 g), varitas Rajabasa (0,62 g), varitas Burangran, kecuali Lokal 

Prafi (0,45 g) yang mempunyai berat brangkasan kering daun terendah. Bobot 

brangkasan kering daun tidak dapat dibandingkan dengan deskripsinya, karena 

tidak terdapat bobot brangkasan kering daun dalam deskripsi tersebut.  

Berat brangkasan kering adalah sebuah peubah yang digunakan untuk 

mengetahui kandungan bahan organik dalam biomassa. Berat kering brangkasan 

pada prinsipnya adalah hasil berat segar yang dihilangkan kadar airnya dengan 

cara dioven pada suhu 60-70o C sehingga didapatkan berat konstan dan akhirnya 

yang tersisa adalah bahan organik.  

0.63 0.56

1.61

0.62 0.64
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Intensitas cahaya yang diterima setiap tanaman berbeda-beda, hal itu yang 

menyebabkan penurunan bobot kering tanaman. Menurunnya intensitas cahaya 

dapat berpengaruh pada bobot kering tanaman, besarnya cahaya yang tertangkap 

pada proses fotosintesis menunjukkan biomassa, sedangkan besarnya biomassa 

dalam jaringan tanaman mencerminkan bobot kering 

12. Kadar Klorofil Daun 

Hasil yang didapatkan pada keenam varitas kedelai yang diuji memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap Kadar klorofil daun untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dengan diagram dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Histogram rata-rata kadar klorofil daun untuk semua jenis varitas   
yang di teliti 

Pada Gambar 9  ditunjukan bahwa varitas Rajabasa  memiliki rata-rata 

kehijauan daun  paling tinggi yaitu 164,86, dan lokal Prafi adalah yang paling 

sedikit kadar kehijauan daunnya yaitu 120,52.  

Daun merupakan salah satu dari bagian organ tanaman yang berperan 

dalam melakukan proses fotosintesis. Daun terdiri dari dua bagian, yang 

menghadap keatas dinamakan adaksial dan menghadap kebawah dinamakan 

abasial. Di dalam bagian daun terdapat kloroplas yang dapat mengalami 

133.06 134.08 149.49 164.86
130.43 120.52



penurunan apabila terjadi cekaman naungan, salah satunya dengan jarak tanam 

yang terlampau sempit dapat mengakibatkan saling menaungi antar tanaman. 

Kandungan klorofil pada suatu daun akan meningkat sejalan dengan 

bertambahnya umur daun. Peningkatan ini terjadi sejalan dengan pertumbuhan 

dari daun muda menjadi daun tua, tanaman masih melakukan biosintesis klorofil.  

Berdasarkan struktur dan kandungan dari daun tua lebih banyak 

membutuhkan nutrisi untuk keperluan hidup yakni sebagai sumber energi, maka 

dapat dikatakan bahwa daun tua masih melakukan biosintesis klorofil. Daun yang 

masih muda, kandungan klorofilnya masih sedikit, karena daun ini masih belum 

banyak melakukan biosintesis klorofil. Selain faktor internal, perbedaan 

kandungan klorofil juga dapat di pengaruhi faktor eksternal diantaranya intensitas 

cahaya, naungan, morfologi dan luas permukaan daun. Besar intensitas cahaya 

yang diterima atau diabsorpsi daun berpengaruh terhadap jumlah klorofil yang 

dimiliki oleh daun tersebut.  

Intensitas cahaya yang tinggi atau kurangnya penaungan akan 

meningkatkan jumlah  pada daun. Warna hijau daun sangat berkaitan erat dengan 

kandungan klorofil. Pada umumnya, semakin daun mencapai pertumbuhan 

optimal, maka akan semakin tinggi kandungan klorofilnya. Selain itu struktur dan 

metabolisme daun yang mencapai pertumbuhan optimal dibandingkan dengan 

daun muda dalam fotosintesis yang tinggi serta berpengaruh pada sintesis protein. 

Hal ini merupakan indikator pertama yang menunjukkan, bahwa makin bertambah 

umur daun mencapai pertumbuhan optimal suatu daun tercapai maka akan 

semakin tinggi kadar klorofil yang dikandungnya.  



Dengan pencapaian pertumbuhan optimal pada intensitas cahaya yang 

tinggi akan memiliki jumlah klorifil yang tinggi 

13. Umur Berbunga (HST) 

 Dari Tabel 3. Terlihat bahwa hasil pengujian yang dilakukan terhadap 

keenam varitas kedelai menunjukan bahwa tanaman kedelai varitas Grobogan 

memiliki umur berbunga paling cepat (28 HST) bila dibandingkan dengan varitas 

lainya seperti varitas Anjasmoro (36 HST), varitas Burangrang (34 HST), varitas 

Rajabasa (39 HST), dan Lokal Prafi (32 HST). 

Tabel 3. Rata-rata Umur  Berbunga Pada Beberapa Varitas Kedelai Yang Diuji  

Varitas Umur Berbunga 
 (HST) 

Deskripsi Tanaman 
Kedelai Waktu Panen 

Hari Umur Berbunga (HST) 
Anjasmoro 36 35-39 92 
Burangrang 34 35 84 
Grobogan 28 30-32 82 
Rajabasa 39 35 85 
Detam 1 38 35 85 

Lokal Prafi 32 - 84 
 

 Hasil menunjukan bahwa dari kelima varitas nasional yang diuji di kebun 

percobaan Manggoapi, ternyata ada dua varitas yang memiliki umur berbunga 

lebih cepat bila dibandingkan dengan deskripsinya, yaitu varitas Burangrang (35 

HST) dan varitas Grobogan (32 HST).  Perbedaan waktu dalam umur berbunga di 

pengaruhi oleh perbedaan lokasi dalam hal  ini tanah dan kondisi iklim setempat, 

selain itu umur berbunga ditentukan oleh adanya interaksi antara lingkungan dan 

varitas, yang ditunjukan oleh respons varitas terhadap lingkungan bahkan 

sebaliknya.  Lingkungan yang kurang menguntungkan atau kurang menunjang 



pertumbuhan tanaman kedelai akan memperpendek masa pertumbuhan vegetatif 

dan mempercepat masa pertumbuhan generatif, mulai dari saat pembungaan 

sampai dengan saat panen.  Bagi beberapa varitas yang diuji, waktu pembungaan 

akan mengalami penundaan beberapa hari karena tanaman cenderung 

menyelesaikan masa pertumbuhan vegetatifnya, apalagi didukung oleh keadaan 

lingkungan yang menunjang pertumbuhan vegetatif.   

 Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa varitas kedelai mempunyai 

kemampuan mengekspresikan bunga yang lebih lambat seperti varitas Rajabasa 

(39 HST) dan varitas Detam 1 (38 HST) bila dibandingkan dengan infomasi 

sebelumnya (deskripsi varitas yang diuji). 

 

 

 

 

 

 

  



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada awal pertumbuhan tanaman kedelai tidak menunjukan perbedaan 

yang pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, sedangkan tanaman pada 

umur 4 MST menunjukan perbedaan yang sangat nyata sampai pada saat 

panen. 

2. Jumlah cabang memberikan respon yang sangat nyata terhadap varitas 

yang diuji sedangkan polong total, polong hampa, polong isi, dan jumlah 

biji perpolong tidak berpengaruh terhadap variatas yang diuji. 

3. Bobot biji perpetak dan bobot biji kering 100 g memberikan  respon yang 

sangat nyata terhadap varitas yang  diuji  seperti  yang ditunjukan oleh 

varitas grobogan. 

4. Berat kering daun memberikan respon yang nyata terhadap varitas yang 

diuji, sedangkan kadar klorofil memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap varitas yang diuji.  

5. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa varitas kedelai yang 

memberikan hasil terbaik, dari bobot 100 biji yaitu varitas grobogan, dan 

di ikuti oleh varitas anjasmoro, varitas lokal prafi, varitas detam 1, varitas 

burangrang dan varitas raja basa. 

 

 



6. Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa varitas kedelai yang 

memberikan hasil terbaik, dari bobot  biji perpetak  yaitu varitas detam 1, 

dan di ikuti oleh varitas raja basa, varitas anjasmoro, varitas lokal prafi, 

varitas grobogan, dan varitas burangrang.   

 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan di lokasi lain di Kabupaten Manokwari, 

dan di Propinsi Papua dan Papua Barat untuk memastikan apakah varitas 

nasional yang diuji tersebut dapat memberikan hasil yang baik pula seperti 

daerah  asal perakitan varitas tersebut atau malah sebaliknya. 

2. Perlu adanya penggunaan jarak tanam yang tepat untuk setiap varitas dan 

penelitian lanjutan dalam penggunaan jarak tanamn yang tepat terhadap 

beberapa varitas nasional yang diuji. 
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Lampiran 1. Denah percobaan 
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Keterangan : 

Panjang bedengan       = 2 m 

Lebar bedengan          = 3 m 

Jarak antar petak         = 50 cm 
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Jarak antar ulangan     = 50 cm 

Jumlah bedengan        = 24 bedengan 

Jarak tanam                 = 20 x 30 cm 

Lebar border                = 1 m 

Jumlah tanaman dalam 1 bedeng  = 100 tanaman 

Jumlah keseluruhan tanaman dalam 24 bedengan = 2400 tanaman 

V1 : Anjasmoro 

V2 : Burangrang 

V3 : Grobogan 

V4 : Rajabasa 

V5     : Detam 1 

V6     : Lokal Prafi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2. deskripsi varietas yang akan digunakan 

2.1 Varietas Rajabasa   

Nomor galur                                                           : GH-7/BATAN 

Asal : Galur mutan no. 214 x 23-D yang berasal       dari 
iradiasi sinar Y varietas Guntur dosis 150 Gy 

Warna hipokotil : Ungu 

Warna epikotil : Ungu 

Warna daun : Hijau 

Warna biji : Kuning mengkilat 

Warna kulit polong masak : Coklat 

Warna bulu : Coklat 

Tipe tumbuhan : Determinate 

Tinggi tanaman  : 54 cm 

Umur mulai berbunga : 35 hari 

Umur polong masak : 82-85 hari 

Kerebahan : Tahan 

Bobot 100 biji : 15 g 

Kandungan protein : - 

Kandungan lemak : - 

Potensi hasil : 3,9 t/ha 

Rata – rata hasil : 2,05 t/ha 

Ketahanan terhadap 
penyakit 

:Tahan karat daun (Phakospora pachyrizisyd) 

Keterangan : Toleran terhadap cekaman masam  

Wilayah adaptasi : Lahan kering masam dan pasang surut 

Pemulia  : Masrizal, Hari Is Mulyana, Siswoyo, Komala, Dewi, 
Yuliasti, Arlin, dan Ina Idayani Rahma 

Tahun lepas : 2004 

 



 

2.2 Deskripsi Varietas Anjasmoro 
 
Nama galur : MANSURIA 395-49-4    
Asal : Seleksi massa dari populasi galur murni 

MANSURIA 
Umur berbunga : 35.7-39.4 hari 
Umur masak                                      : 82.5-92.5 hari 
Warna hipokotil                              : Ungu 
Warna epikotil                                : Ungu 
Warna daun                                     : Hijau  
Warna bulu                                         : Putih 
Warna bunga                                      : Ungu 
Warna polong masak                       : Coklat muda 
Warna kulit biji                                : Kuning 
Warna hilum                                     : Kuning kecoklatan 
Tipe pertumbuhan                  : Determinate 
Bentuk daun                                       : Oval 
Ukuran daun                                       : Lebar 
Perkecambahan : 78-76% 
Tinggi tanaman                                    : 64-68 cm 
Jumlah cabang                                    : 2,9-5,6 
Jumlah buku pada batang 
utama         

: 12,9-14,8 

Potensi hasil                                        : 2,25-2,03 t/ha 
Berat 100 biji                                      : 14,8-15,3 g 
Kandungan protein                               : 41,78-42,05% 
Kandungan lemak                                : 17,12-18,60% 
Ketahanan terhadap 
kerebahan             

: Tahan 

Ketahanan terhadap karat 
daun 

: Sedang 

Ketahanan terhadap pecah 
polong         

: Tahan 

Pemulia/teknisi                          : Takashi Sanbuichi, Nagaaki Sekiya, Jumaluddin M,   
Susanto, Derman M. Arsyad, Muchlish Adie 

Tahun lepas : 2001 
 
 
 
 
 
 



 

2.3 Deskripsi Varietas Burangrang 
 
Nomor galur : CI-1-2/KRP-3    
Asal : Segregat silangan alam diambil dari tanaman petani 

di Jember 
Warna hipokotil : Ungu 
Warna epikotil                                     : Ungu 
Warna daun                             : Hijau 
Warna biji                               : Kuning 
Warna kulit polong masak                : Coklat  
Warna bulu                                         : Coklat 
Tipe pertumbuhan                                     : Determinate 
Tinggi tanaman                        : 60-75 cm 
Umur mulai berbunga                   : 35 hari 
Umur polong masak                                     : 80-82 hari 
Kerabahan                             : Tahan 
Bobot 100 biji                                       : 17 g 
Kandungan protein                                : 39% 
Kandungan lemak : 20% 
Potensi hasil                                    : 1,6-2,5 t/ha 
Ketahanan terhadap 
penyakit                                    

: Toleran karat daun 

Keterangan          : Sesuai untuk bahan baku susu kedelai, tempe dan 
tahu 

Pemulia                                         : Rodiah S, Ono Sutrisno, Gatot Kustiono, Sumamo 
dan Sugito 

Tahun dilepas                                      : 1999 
Kandungan protein                               : 41,78-42,05% 
Kandungan lemak                                : 17,12-18,60% 
Ketahanan terhadap 
kerebahan             

: Tahan 

Ketahanan terhadap karat 
daun 

: Sedang 

Ketahanan terhadap pecah 
polong         

: Tahan 

Pemulia/teknisi                          : Takashi Sanbuichi, Nagaaki Sekiya, Jumaluddin M,   
Susanto, Derman M. Arsyad, Muchlish Adie 

Tahun lepas : 2001 
 
 
 
 



 

2.4 Deskripsi Varietas Detam-1 
 
Nomor galur : 9837/K-D-8-185   
Asal : Seleksi persilangan galur introduksi 9837 dengan 

kawi 
Warna hipokotil : Ungu 
Warna epikotil                                     : Hijau 
Warna daun                             : Hijau tua 
Warna biji                               : Hitam 
Warna kulit polong masak                                    : Coklat  
Warna bulu                                         : Coklat tua 
Tipe pertumbuhan                                     : Determinate 
Tinggi tanaman                        : 58 cm 
Umur mulai berbunga                                : 35 hari 
Umur polong masak             : 85 hari 
Kerabahan                             : Agak tahan 
Bobot 100 biji                                       : 14,85 g 
Kandungan protein                                       : 45,36% 
Kandungan lemak : 33,06% 
Rata-rata hasil                                    : 2,51 t/ha 
Ketahanan terhadap hama    : Peka ulat grayak, agak tahan pengisap polong 
Keterangan          : Peka terhadap kekeringan 
Pemulia                                   : M. Muchlish Adie, Gatut Wahyu A. S., Suyamto, 

Arifin 
Instansi pengusul                                      : Balitkaba 
Tahun dilepas                               : 2008 
 
 
 
2.5 Deskripsi Varietas Grobogan 
 
Nomor galur :   - 
Asal : Pemurnian populasi lokal Malabar dan Grobokan 
Warna hipokotil : Ungu 
Warna epikotil                                     : Hijau 
Warna daun                             : Hijau tua 
Bentuk daun                               : Lanceolate 
Warna biji                                    : Kuning muda  
Warna kulit polong masak                                         : Coklat  
Warna bulu                                     : Coklat tua 
Tipe tumbuh                         : Determinate 
Tinggi tanaman                                : 50-60 cm 
Umur mulai berbunga                                     : 30-32 hari 



 

Jumlah batang : 1-2batang 
Umur polong masak                             : 76 hari 
Kerebahan                                        : Agak tahan 
Bobot 100 biji                                       : 18 g 
Kandungan protein : 43% 
Kandungan lemak                                    : 18,4% 
Rata-rata hasil                                     : 2,77 t/ha 
Potensi hasil          : 3,40 t/ha 
Sifat lain                                         : Polong masak tidak mudah pecah, dan pada  saat 

panen daun luruh 95-100%, saat panen >95% 
daunnya telah luruh 

Daerah sebaran                                      : Beradaptasi baik pada kondisi lingkungan tumbuh 
yang berbeda cukup besar, pada musim hujan dan 
beririgasi baik  

Pemulia                                : Suhartina, M. Muchlish Adie, T. Adisarwanto, 
Sumarsono, Sunardi, SB Purwanto, Siti khawariyah, 
Murbantoro, Alrodi, Tino Vihara, Farid Mufthi, dan 
Suharno  

Instansi pengusul : Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, BPSB 
Jawah Tengah, Pemda Provinsi Jawa  Tengah 

Tahun dilepas :  2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 3 Hasil rata-rata pengamatan dan Analisis Ragam 

1. Tinggi tanaman  (cm) 
     a. 2 mst 

Hasil Analisis Ragam 

  SK       DB    JK       KT      F      P 

ulangan     3  12,3653  4,12177  1,28  0,317 

perlakuan   5   8,9627  1,79255  0,56ns 0,731 

Error      15  48,3097  3,22065 
  Total      23  69,6377       

 
b. 3 mst 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 24,20 19,46 23,54 24,95 92,14 23,04 
BURANGRANG 18,86 15,25 17,30 18,96 70,36 17,59 

GROBOGAN 20,23 20,43 21,38 22,59 84,63 21,16 
RAJA BASA 20,54 19,27 17,70 20,21 77,72 19,43 

DETAM 1 18,21 19,77 21,57 19,49 79,03 19,76 
LOKAL PRAFI 24,78 21,73 23,24 20,81 90,55 22,64 

JUMLAH 126,81 115,90 124,72 127,01 494,44   
 
Hasil Analisis Ragam 

      SK       DB     JK       KT     F      P 
ulangan     3   13,735   4,5782  1,88   0,177 
perlakuan   5   86,133  17,2267  7,06** 0,001 
Error      15   36,593   2,4395 

  Total      23  136,461       

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 18,16 15,04 11,08 14,07 58,36 14,59 

BURANGRANG 14,53 11,08 14,07 15,00 54,69 13,67 
GROBOGAN 14,88 14,07 15,00 15,02 58,97 14,74 

RAJA BASA 14,98 15,00 15,02 15,35 60,35 15,09 
DETAM 1 14,85 15,02 15,35 12,04 57,26 14,32 

LOKAL PRAFI 15,41 15,35 12,04 10,51 53,32 13,33 

JUMLAH 92,81 85,58 82,57 82,00 342,96   



 

c. 4 mst 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 44,29 36,30 41,50 46,61 168,69 42,17 
BURANGRANG 36,47 29,28 30,45 34,39 130,60 32,65 

GROBOGAN 38,71 35,59 38,10 34,24 146,65 36,66 
RAJA BASA 39,46 35,08 23,90 31,06 129,50 32,37 

DETAM 1 33,30 34,77 37,44 30,06 135,57 33,89 
LOKAL PRAFI 48,73 41,66 37,70 37,21 165,30 41,32 

JUMLAH 240,96 212,68 209,09 213,57 876,30   
 
Hasil Analisis Ragam 

       SK      BD    JK       KT      F      P 
ulangan     3  108,309  36,1030  2,23    0,126 
perlakuan   5  376,669  75,3339  4,66**  0,009 
Error      15  242,382  16,1588 

  Total      23  727,360       
 
d. pada saat panen 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 96,09 94,64 88,39 114,78 393,89 98,47 
BURANGRANG 82,81 84,89 85,98 85,17 338,84 84,71 

GROBOGAN 56,45 58,50 58,59 52,13 225,67 56,42 
RAJA BASA 86,07 67,25 60,11 79,45 292,87 73,22 

DETAM 1 59,89 68,12 74,38 69,16 271,54 67,88 
LOKAL PRAFI 103,79 80,75 74,37 82,72 341,64 85,41 

JUMLAH 485,09 454,15 441,81 483,39 1864,45   
 

Hasil Analisis Ragam 
      SK       BD     JK       KT       F      P 

ulangan     3   231,93   77,310   0,97    0,433 
perlakuan   5  4436,26  887,252  11,13**  0,000 
Error      15  1195,52   79,702 
Total      23  5863,71       

 

 

 



 

2. jumlah cabang 

Perlakuan 
Ulangan   

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 3,44 2,00 2,73 2,10 10,27 2,57 
BURANGRANG 5,92 2,92 3,25 2,76 14,85 3,71 

GROBOGAN 2,72 2,50 2,94 2,24 10,40 2,60 
RAJA BASA 1,78 2,00 3,00 1,85 8,63 2,16 

DETAM 1 2,44 3,47 5,30 2,44 13,65 3,41 
LOKAL PRAFI 3,58 3,36 2,07 3,12 12,14 3,03 

JUMLAH 19,89 16,25 19,29 14,51 69,93   
 

Hasil Analisis Ragam 
       SK      BD     JK       KT      F      P 

ulangan     3   3,2283  1,07610  1,26    0,322 
perlakuan   5   6,7644  1,35288  1,59**  0,223 
Error      15  12,7621  0,85080 

  Total      23  22,7548       
 
3. polong total 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 54,50 44,67 58,80 25,00 182,97 45,74 
BURANGRANG 53,50 41,69 44,11 42,68 181,98 45,49 

GROBOGAN 25,68 31,67 29,90 37,41 124,66 31,17 
RAJA BASA 39,00 47,75 42,63 43,96 173,34 43,33 

DETAM 1 41,91 42,63 41,83 39,05 165,42 41,35 
LOKAL PRAFI 12,57 40,67 35,84 47,05 136,13 34,03 

JUMLAH 227,16 249,06 253,11 235,16 964,49   
 

Hasil Analisis Ragam 
      SK       DB     JK       KT      F      P 

ulangan     3    72,94   24,314  0,24   0,864 
perlakuan   5   758,35  151,670  1,53ns  0,240 
Error      15  1489,06   99,270 

  Total      23  2320,34       
 
 
 
 
 



 

4. jumlah polong hampa 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 12,11 2,00 2,31 3,27 19,69 4,92 
BURANGRANG 3,18 3,50 3,50 3,50 13,68 3,42 

GROBOGAN 3,53 2,79 3,63 3,00 12,95 3,24 
RAJA BASA 4,67 4,00 3,00 3,56 15,23 3,81 

DETAM 1 2,00 3,00 3,23 3,47 11,70 2,92 
LOKAL PRAFI 1,89 5,36 2,14 3,35 12,75 3,19 

JUMLAH 27,38 20,65 17,81 20,15 85,99   
 

Hasil Analisis Ragam 
       SK      DB     JK      KT       F      P 

ulangan     3   8,4559  2,81864  0,59   0,633 
perlakuan   5  10,3279  2,06557  0,43ns  0,821 
Error      15  72,1467  4,80978 

  Total      23  90,9305       
 
 
5. polong isi 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 43,50 51,00 56,80 22,19 173,49 43,37 
BURANGRANG 40,32 39,00 34,63 40,21 154,16 38,54 

GROBOGAN 40,32 39,00 26,50 34,76 140,58 35,15 
RAJA BASA 21,83 44,65 40,32 36,40 143,20 35,80 

DETAM 1 40,95 41,00 39,00 36,40 157,35 39,34 
LOKAL PRAFI 19,00 35,75 34,63 44,05 133,43 33,36 

JUMLAH 205,92 250,40 231,88 214,02 902,21   
 

Hasil Analisis Ragam 
       SK      DB     JK      KT     F      P 

ulangan     3   196,02  65,3389  0,77   0,526 
perlakuan   5   257,96  51,5918  0,61ns  0,693 
Error      15  1265,35  84,3566 

  Total      23  1719,32       
 

 

 



 

6. bobot biji/tanaman  (g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 6,16 14,41 16,88 5,54 42,98 10,74 
BURANGRANG 6,46 10,45 13,16 10,21 40,28 10,07 

GROBOGAN 4,55 5,68 6,30 13,15 29,68 7,42 
RAJA BASA 7,28 6,09 11,86 11,92 37,14 9,29 

DETAM 1 10,54 9,25 10,44 9,15 39,37 9,84 
LOKAL PRAFI 2,40 4,32 10,11 7,24 24,06 6,02 

JUMLAH 37,38 50,18 68,74 57,21 213,52   
 

Hasil Analisis Ragam 
      SK       DB     JK      KT      F      P 

ulangan     3   86,116  28,7054  2,97   0,065 
perlakuan   5   65,298  13,0596  1,35ns  0,296 
Error      15  144,851   9,6567 

  Total      23  296,266       
 
7. bobot 100 biji (g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 14,30 21,90 22,19 16,58 74,97 18,74 
BURANGRANG 15,56 18,93 16,55 12,59 63,63 15,91 

GROBOGAN 21,90 23,33 24,62 21,78 91,63 22,91 
RAJA BASA 12,97 13,38 17,59 16,71 60,65 15,16 

DETAM 1 15,46 17,50 19,31 15,95 68,22 17,06 
LOKAL PRAFI 20,80 11,90 16,74 14,39 63,83 15,96 

JUMLAH 100,99 106,94 117,00 98,00 422,93   
 
Hasil Analisis Ragam 

      SK       DB    JK       KT      F      P 
ulangan     3   35,116  11,7054  1,66    0,217 
perlakuan   5  165,091  33,0182  4,69**  0,009 
Error      15  105,526   7,0351 

  Total      23  305,733       

 

 

 



 

8. bobot biji/petak 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 1,32 1,60 1,23 1,15 5,30 1,33 

BURANGRANG 1,12 1,05 0,90 1,00 4,07 1,02 
GROBOGAN 1,30 1,25 1,10 1,10 4,75 1,19 

RAJA BASA 1,30 1,65 1,40 1,35 5,70 1,43 
DETAM 1 1,60 1,30 1,85 1,60 6,35 1,59 

LOKAL PRAFI 1,25 1,30 1,25 1,40 5,20 1,30 
JUMLAH 7,89 8,15 7,73 7,60 31,37   

 

Hasil Analisis Ragam 
      SK       DB     JK       KT       F      P 

ulangan     3  0,02805  0,009349  0,37    0,779 
perlakuan   5  0,76427  0,152854  5,97**  0,003 
Error      15  0,38418  0,025612 

  Total      23  1,17650       
 
9. luas daun (cm2) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 219,23 209,19 168,81 287,66 884,89 221,22 
BURANGRANG 214,50 178,19 185,60 1220,68 1798,97 449,74 

GROBOGAN 162,10 208,57 699,04 111,26 1180,98 295,24 
RAJA BASA 221,02 154,35 938,15 184,27 1497,79 374,45 

DETAM 1 318,70 191,43 1063,68 177,42 1751,23 437,81 
LOKAL PRAFI 175,63 151,76 121,58 132,81 581,78 145,45 

JUMLAH 1311,19 1093,49 3176,86 2114,10 7695,64   
 

Hasil Analisis Ragam 
    SK         BD     JK      KT     F      P 

ulangan     3   445182  148394  1,45   0,269 
perlakuan   5   298052   59610  0,58ns  0,714 
Error      15  1539462  102631 

  Total      23  2282696       
 

 



 

10. bobot brangkasan kering daun (g) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 0,62 0,54 0,78 0,59 2,53 0,63 
BURANGRANG 0,58 0,50 0,65 0,51 2,25 0,56 

GROBOGAN 4,02 0,95 0,84 0,65 6,46 1,61 
RAJA BASA 0,72 0,60 0,57 0,60 2,49 0,62 

DETAM 1 0,49 0,58 0,79 0,71 2,57 0,64 
LOKAL PRAFI 0,38 0,53 0,32 0,55 1,79 0,45 

JUMLAH 6,82 3,70 3,96 3,62 18,10   
 

Hasil Analisis Ragam 
    SK         BD     JK        KT     F      P 

ulangan     3   1,1782  0,392749  0,88   0,476 
perlakuan   5   3,6757  0,735134  1,64*  0,210 
Error      15   6,7316  0,448772 

  Total      23  11,5855       
 

11. kadar klorifil 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 119,17 122,19 143,17 147,72 532,24 133,06 
BURANGRANG 124,73 121,53 136,70 153,35 536,31 134,08 

GROBOGAN 140,75 145,30 154,35 157,54 597,94 149,49 
RAJA BASA 131,63 183,85 140,47 203,50 659,43 164,86 

DETAM 1 119,25 121,01 142,71 138,75 521,73 130,43 
LOKAL PRAFI 119,99 134,34 95,27 132,47 482,07 120,52 

JUMLAH 755,51 828,21 812,67 933,33 3329,72   
 

Hasil Analisis Ragam 
      SK       DB     JK       KT     F      P 

ulangan     3   2750,7   916,90  3,78    0,034 
perlakuan   5   5011,7  1002,34  4,13**  0,015 
Error      15   3641,2   242,75 

  Total      23  11403,6       
 

 



 

12. Jumlah biji/polong atau jumlah biji dalam polong 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rataan 
I II III IV 

ANJASMORO 2,00 2,00 2,15 2,00 2,00 2,04 
BURANGRANG 2,00 2,15 2,00 2,00 2,00 2,04 

GROBOGAN 2,15 2,00 2,00 2,00 2,00 2,04 
RAJA BASA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

DETAM 1 2,00 2,00 2,00 2,00 2,17 2,00 
LOKAL PRAFI 2,00 2,00 2,00 2,17 2,15 2,04 

JUMLAH 12,15 12,15 12,15 12,17 12,32   

 

Hasil Analisis Ragam 
      SK       DB     JK         KT       F      P 

ulangan     3  0,0000500  0,0000167  0,00    1,000 

perlakuan   5  0,0080833  0,0016167  0,34ns   0,883 

Error      15  0,0722500  0,0048167 
 Total      23  0,0803833       

 

13. Umur Berbunga dan Umur Panen 

Varietas Umur Berbunga 
(HTS) 

Umur Panen 
(HTS) 

ANJASMORO 36 92 
BURANGRANG 34 84 

GROBOGAN 28 82 
RAJA BASA 39 85 

DETAM 1 38 85 
LOKAL PRAFI 32 84 

 

 

 
 
 
 
 



 

Lampiran 4 Hasil  Analisis Kimia Tanah dikebun Percobaan Manggoapi 
                      

No. 
pH (H2O) 

Kriteria* 
P-Tersedia Olsen 

Kriteria* 
N-Total 

Kriteria* 
C-Org Calori metri 

Kriteria* 
KTK Amonium 

Kriteria* 
1:2.5 (ppm) (%) (%) Acetat (me/100g) 

1 6.9 Netral 11.12 sedang 0.48 sedang 3.2 Tinggi 15 Rendah 

2 6.8 Netral 11.01 sedang 0.50 sedang 3.0 Tinggi 15 Rendah 
* Berdasarkan kriteris dari balai penelitian tanah Bogor, 2005 

 

  

 



 

Lampiran 5. Foto-Foto Penelitian 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


