
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tanaman Kedelai  

 

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Kedelai 

Kedelai merupakan tanaman pangan berupa semak yang tumbuh tegak.  Kedelai 

jenis liar (Glycine ururiencis) merupakan kedelai yang menurunkan berbagai 

kedelai yang dikenal sekarang, yaitu Glycine max (L.) Merril.  Kedelai berasal 

dari daerah Manshukuo (Cina Utara).  Tanaman kedelai kemudian menyebar ke 

daerah Mansyuria, Jepang (Asia Timur) dan negara-negara lain di Amerika dan 

Afrika.  Tanaman ini dibudidayakan di Indonesia mulai abad ke-17 (Purwono dan 

Purnamawati, 2008). 

 

Berdasarkan klasifikasi tanaman kedelai kedudukan tanaman kedelai dalam 

sistematika tumbuhan (taksonomi) diklasifikasikan sebagai berikut (Adisarwanto, 

2005) : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub-divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Polypetales 

Famili   : Leguminosea 

Sub-famili  : Papilionoideae 

Genus   : Glycine 

Species  : Glycine max (L.) Merill 
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2.1.2 Morfologi Tanaman Kedelai 

 

 

Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak, dan merupakan 

tanaman semusim.  Morfologi tanaman kedelai didukung oleh komponen 

utamanya, yaitu akar, daun,batang, polong, dan biji sehingga pertumbuhannya 

bisa optimal (Atman, 2009). 

 

Akar tanaman kedelai berupa akar tunggang yang membentuk cabang cabang 

akar.  Akar tumbuh ke arah bawah, sedangkan cabang akar berkembang 

menyamping (horizontal) tidak jauh dari permukaan tanah.  Jika kelembaban 

tanah turun, akar akan berkembang lebih ke dalam sehingga dapat menyerap air 

dan unsur hara.  Pertumbuhan ke samping dapat mencapai jarak 40 cm, dengan 

kedalaman hingga 120 cm.  Selain berfungsi sebagai tempat bertumpunya 

tanaman dan alat pengangkut air maupun unsur hara, akar tanaman kedelai juga 

merupakan tempat terbentuknya bintil akar (Pitojo, 2007).  

 

Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan akar 

sekunder (serabut) yang tumbuh dari akar tunggang.  Pertumbuhan batang kedelai 

dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe determinate dan indeterminate.  Di 

samping itu, terdapat varietas hasil persilangan yang mempunyai tipe batang mirip 

keduanya sehingga dikategorikan sebagai semi-determinate atau 

semiindeterminate (Irwan, 2006). 

 

Tanaman kedelai berbatang pendek (30-100 cm) memiliki 3-6 percabangan, dan 

berbentuk tanaman perdu.  Batang tanaman kedelai berkayu, biasanya kaku dan 

tahan rebah, kecuali tanaman yang dibudidayakan di musim hujan atau tanaman 
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yang hidup di tempat yang ternaungi (Pitojo, 2007).  Batang tanaman kedelai 

berasal dari poros embrio yang terdapat pada biji masak.  Hipokotil merupakan 

bagian terpenting pada poros embrio yang berbatasan dengan bagian ujung bawah 

permulaan akar yang menyusun bagian kecil dari poros bakal akar hipokotil. 

Bagian atas hipokotil berakhir pada epikotil yang terdiri dari dua daun sederhana, 

yaitu primordia daun bertiga pertama dan ujung batang (Adie dan Krisnawati, 

2007).   

 

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 (triofoliate leaves) yang tumbuh setelah 

masa perkecambahan.  Bentuk daun diperkirakan mempunyai korelasi yang 

sangat erat dengan potensi produksi biji (Adisarwanto, 2005).  Daun kedelai 

terbagi menjadi empat tipe: (1) kotiledon atau daun biji, (2) dua helai daun primer 

sederhana, (3) daun bertiga, dan (4) profillia. Daun primer berbentuk oval dengan 

tangkai daun sepanjang 1-2 cm, terletak berseberangan pada buku pertama di atas 

kotiledon.  Setiap daun memiliki sepasang stipula yang terletak pada dasar daun 

yang menempel pada batang.  Tipe daun lain yang terbentuk pada batang utama, 

dan pada cabang lateral terdapat daun trifoliat yang secara bergantian dalam 

susunan yang berbeda.  Anak daun bertiga mempunyai bentuk yang bermacam-

macam, mulai bulat hingga lancip.  Ada kalanya terbentuk 4-7 helai daun dan 

dalam beberapa kasus terjadi penggabungan daun lateral dengan daun terminal 

(Adie dan Krisnawati, 2007).   
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Biji kedelai biasanya diukur berdasarkan bobot 100 biji kering.  Bobot 100 biji 

kedelai ukuran kecil berkisar antara 6-10 g, sedangkan yang berukuran sedang 

antara 11-12 g dan yang berukuran besar lebih dari 13 g (Pitojo, 2007).  Kulit biji 

kedelai terdiri atas tiga lapisan yaitu epidermis, hypodermis dan parenkim. 

Lapisan epidermis disusun oleh sel-sel palisade yang diselubungi oleh lapisan 

kutikula.  Lapisan hypodermis terdiri atas selapis sel yang berbentuk huruf 

1(hourglass).  Lapisan parenkim terdiri atas 6-8 lapisan tipis yang terdapat pada 

keseluruhan kulit biji kecuali pada hilum yang tersusun oleh tiga lapisan yang 

berbeda.  Hilum tersusun atas tiga lapisan parenkim, pada lapisan terluar terdapat 

ruang interseluler yang berhubungan langsung dengan sel hourglass (Adie dan 

Krisnawati, 2007). 

2.1.3 Syarat Tumbuh 

Kedelai dapat tumbuh baik di tempat yang berhawa panas, ditempat-tempat  

terbuka dan bercurah hujan 100 – 400 mm3 per bulan.  Oleh karena itu, kedelai 

kebanyakan ditanam didaerah yang terletak kurang dari 400 m di atas permukaan 

laut dan jarang sekali ditanam di daerah yang terletak kurang dari 600 m di atas 

permukaan laut.  Jadi tanaman kedelai akan tumbuh baik jika ditanam di daerah 

beriklim kering (AAK, 2002). 

 

Pertumbuhan optimum tercapai pada suhu 20 -25
0
C.  Suhu 12 – 20

0
C adalah suhu 

yang sesuai bagi sebagian besar proses pertumbuhan tanaman, tetapi dapat 

menunda proses perkecambahan benih dan pemunculan kecambah, serta  

pembungaan dan pertumbuhan biji.  Pada suhu yang lebih tinggi dari 30 
0
C, 
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fotorespirasi cenderung mengurangi hasil fotosintesis (Rubatzky dan Yamaguchi, 

1998). 

 

Toleransi keasaman tanah sebagai syarat tumbuh bagi kedelai adalah pH  5,8-7,0 

tetapi pada pH 4,5 pun kedelai dapat tumbuh.  Pada pH kurang dari 5,5 

pertumbuhannya sangat terhambat karena keracunan Aluminium, sehingga 

pertumbuhan bakteri bintil dan proses nitrifikasi (proses oksidasi amoniak 

menjadi nitrit atau proses pembusukan) akan berjalan kurang baik (Prihatman, 

2000). 

 

2.2 Pemuliaan Tanaman Kedelai 

2.2.1 Perakitan Varietas Unggul Tanaman Kedelai 

Pemuliaan tanaman dapat didefinisikan sebagai modifikasi genetik tanaman, yang 

merupakan seni (art) dan ilmu (science) perbaikan genetik tanaman.  Seni di 

definisakan sebagai kemampuan melakukan seleksi galur atau klon secara visual 

dan ilmu berupa proses ilmiah dan disengaja untuk mengubah susunan genetik 

tanaman untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Fehr, 1987).  

Pemuliaan kedelai di Indonesia secara umum bertujuan untuk menghasilkan 

varietas unggul berdaya hasil tinggi dan beradaptasi untuk berbagai agroekologi. 

Sejak tahun 1990 program perakitan varietas kedelai mulai diarahkan untuk 

beradaptasi spesifik agroekologi seperti lahan sawah (irigasi dan tadah hujan), 

lahan kering (asam dan bukan asam), lahan rawa, dan sebagainya (Arsyad et al., 

2007).  Varietas unggul yang dihasilkan dalam kegiatan pemuliaan mempunyai 

peran penting untuk meningkatkan hasil dan produktivitas tanaman kedelai 



14 
 

apabila benih dari varietas unggul tersebut digunakan secara luas oleh petani 

(Budiarti dan Hadi, 2006). 

 

Varietas kedelai dikembangkan dari galur murni yang bersifat homozigot 

homogenus.  Oleh karena itu, dari populasi persilangan perlu dibentuk galur-galur 

murni sehingga dapat diuji daya hasilnya.  Pada umumnya, galur asal F4 atau F5 

sudah menunjukkan tingkat kemurnian yang cukup sehingga sudah dapat diuji 

(Sumarno, 1985).   

 

2.2.2 Metode Pemuliaan pada tanaman menyerbuk sendiri 

 

Seleksi merupakan bagian penting dari program pemuliaan tanaman untuk 

memperbesar peluang mendapatkan genotipe yang unggul.  Hal ini juga berlaku 

untuk pemuliaan tanaman kedelai.  Pengujian perlu dilakukan sebanyak mungkin 

pada galur-galur kedelai terpilih sehingga didapatkan galur-galur kedelai yang 

berdaya hasil tinggi (Pinaria et al., 1995).   

 

Pada program pemuliaan tanaman meyerbuk sendiri, secara konvensional ada 

empat  prosedur yang sering digunakan. Prosedur ini telah dibuktikan paling 

sesuai dan memberi hasil cukup memuaskan. Keempat prosedur tersebut adalah 

introduksi, seleksi parental, hibridasi yang dilanjutkan dengan seleksi. 

 

Introduksi adalah perpindahan plasma nutfah berupa benih dan bahan tanaman 

lainnya sari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.  Tujuan introduksi 

tanaman adalah memperluas keragaman genetik di suatu daerah (negara) sebagai 

tahap awal program pemuliaan tanaman untuk merakit varietas unggul tanaman-

tanaman penting (Utomo, 2015). 
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Seleksi Tetua dilakukan dengan memilih sejumlah tanaman dari populasi dasar,  

menanam kembali tanaman-tanaman terpilih.  Metode seleksi ini terdiri atas: 

 

1. Seleksi Massa  

 

Seleksi massa merupakan metode pemuliaan yang paling tua dan paling 

sederhana.  Dalam seleksi massa, pemulia dapat memperbaiki suatu sifat dari 

populasi yang diseleksi dengan tetap mempertahankan ciri populasi tersebut.   

Seleksi massa dilakukan pada populasi homozigot heterogen, biasanya berupa 

varietas yang tercampur.  Seleksi massa bertujuan mengurangi keragaman genetik 

dari suatu populasi dan meningkatkan frekuensi gen yang diinginkan.  Kegunaan 

seleksi massa dapat memperbaiki populasi landrace, memurnikan varietas galur 

murni untuk mempertahankan identitas varietas, dan mendapatkan varietas yang 

memiliki horizontal serta mempunyai adaptasi luas pada lingkungan baru (Syukur 

et al., 2012).  Chahal dan Gosal (2003) menyatakan bahwa tujuan utama dari 

seleksi massa adalah untuk meningkatkan frekuensi genotipe unggul dari populasi 

genetis yang berubah-ubah dengan perbedaan karakter yang jelas. 

 

2. Seleksi galur murni  

 

Seleksi galur murni merupakan seleksi tanaman tunggal dari populasi homozigot 

heterogen.  Seleksi ini berdasarkan pada teori bahwa keragaman dalam suatu 

populasi heterozigot disebabkan oleh keragaman genetik dan lingkungan; 

sedangkan keragaman dalam galur murni disebabkan oleh keragaman lingkungan.  

Seleksi ini ditujukan pada populasi sebelum hibridisasi, tetapi dapat juga untuk 

populasi bersegregasi (Syukur et al., 2012). 
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Seleksi Galur murni terdiri dari tiga tahap yang berbeda. Tahap pertama 

adalah seleksi tanaman tunggal dari populasi dasar yang secara genetik bervariasi. 

Tahap kedua adalah pertumbuhan baris keturunan dari individu tanaman yang 

diseleksi untuk tujuan observasi dalam bentuk galur. Tahap ketiga adalah evaluasi 

galur-galur terpilih untuk diuji lanjut (Allard, 1960). 

 

Hibridisasi dilakukakan dengan cara memilih sifat – sifat yang diinginkan dari 

tetua yang kemudian disilangkan.  Setelah dilakukan hibridisasi, maka dilanjutkan 

dengan seleksi.  Metode seleksi terdiri atas: 

 

1. Seleksi Silsilah (Pedigree) 

 

Secara umum, prinsip dari seleksi adalah 1) seleksi berkembang dari teori galur 

murni Johansen; 2) seleksi dilaksanakan pada generasi awal (F2) dengan tingkat 

segregasi tinggi, seleksi untuk karakter hasil tidak dapat dilakukan pada F2 ; 3) 

seleksi awal dilakukan terhadap individu berdasarkan fenotipe yang kemudian 

ditanam dalam barisan; 4) seleksi dilakukan berulang terhadap individu terbaik 

dari famili terbaik sampai tercapai tingkat homozigositas yang dikehendaki; 5) 

silsilah dari setiap galur tercatat/diketahui; 6) umumnya digunakan untuk karakter 

dengan heritabilitas arti sempit yang tinggi.  Tujuan metode seleksi silsilah adalah 

untuk mendapatkan varietas baru dengan mengkombinasikan gen-gen yang 

diinginkan yang ditemukan pada dua genotipe atau lebih (Syukur et al., 2012). 

 

Seleksi Pedigree dilakukan pada generasi-generasi yang bersegregasi dan 

dimulai dari generasi F2. Pada metode Pedigree dilakukan pencatatan dari 

hubungan tetua dan keturunanya. Pencatatan-pencatatan yang diambil dengan 
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baik dapat bermanfaat dalam memutuskan genotipe mana yang dilanjutkan dan 

mana yang dibuang (Allard, 1960). 

 

2. Seleksi Bulk 

 

Metode bulk merupakan metode untuk membentuk galur-galur homozigot dari 

populasi bersegregasi melalui selfing selama beberapa generasi tanpa seleksi.  

Selama tumbuh bercampur, terjadi seleksi alam sehingga tanaman yang tidak 

tahan menghadapi tekanan lingkungan akan tertinggal pertumbuhannya atau mati.  

Prinsip metode bulk adalah 1) merupaka metode seleksi yang sederhana setelah 

seleksi massa; 2) tidak dilakukan seleksi pada generasi awal; 3) pada generasi 

awal tanaman ditanam rapat dan dipenen secara gabungan (bulk); 4) 

memanfaatkan tekanan seleksi alam pada generasi awal; 5) seleksi baru dilakukan 

setelah tercapai tingkat homozigositas tinggi (F5 atau F6); 6) sesuai untuk karakter 

dengan heritabilitas rendah hingga sedang (Syukur et al., 2012). 

 

3. Silang Balik (Back Cross) 

 

Metode silang balik adalah menyilangkan kembali keturunannya dengan salah 

satu tetuanya (tetua recurrent) selama beberapa generasi untuk memindahkan gen 

dari tetua donor ke tetua recurrent (penerima).  Prinsipnya antara lain: 1) 

tersedianya tetua recurrent dengan sifat agronomi baik; 2) tersedianya tetua donor 

yang membawa gen yang diinginkan; 3) sifat yang dipindahkan dari donor dapat 

dipertahankan pada tetua penerima setelah beberapa kali silang baik; 4) untuk 

mempertahankan sifat-sifat baik pada tetua penerima, diperlukan beberapa kali 

silang balik; 5) untuk memindahkan gen dominan dan karakter terekspresi 
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sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik; 6) 

untuk memindahkan gen resesif, seleksi dilakukan pada turunan hasil silang balik 

(Syukur et al., 2012).  

 

Metode Back Cross adalah metode seleksi yang dilakukan dengan 

menyilangkan genotipe F1 dengan salah satu tetuanya. Metode Back Cross 

melibatkan tetua persilangan yaitu tetua yang ingin diperbaiki (recurrent parent) 

dan tetua yang digunakan sebagai sumber gen yang akan dimasukkan ke dalam 

tetua yang ingin diperbaiki (donor parent) (Chahal dan Gosal, 2003). 

 

4. Seleksi Single Seed Descent (SSD) 

 

 

Seleksi Single Seed Descent, yaitu satu keturunan satu biji. Pada prinsipnya, 

individu tanaman terpilih dari hasil suatu persilangan pada F2 dan selanjutnya 

ditanam cukup satu biji satu keturunan. Cara ini dilakukan sampai generasi yang 

ke-5 atau ke-6 (F5 atau F6). Bila pada generasi tersebut sudah diperoleh tingkat 

keseragaman yang diinginkan maka pada generasi berikutnya pertanaman tidak 

dilakukan satu biji satu keturunan tetapi ditingkatkan menjadi satu baris satu 

populasi keturunan, kemudian meningkat lagi menjadi satu plot satu populasi 

keturunan. 

 

Prosedur Single Seed Descent (SSD) mempunyai tujuan :mempertahankan 

keturunan dari sejumlah besar tanaman F2, dengan mengurangi hilangnya genotip 

selama generasi segregasi. Hanya satu biji yang dipanen dari masing-masing 

tanaman, perkembangan tanaman optimum dari generasi F2 sampai dengan F4.. 
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Metode seleksi Single Seed Descent(SSD) banyak dilakukan dalam pemuliaan 

tanaman kedelai di Amerika Serikat (Fehr, 1978). 

 

2.2.3  Silsilah Genotipe yang diuji 

 

Wilis X Mlg 2521 

Persilangan Wilis dengan Malang 2521 dilakukan pada kegiatan Praktikum 

Pemuliaan Tanaman. 

Benih F1 

Didapatkan 4 benih hasil persilangan. 

Tanaman F1 

Dari 4 benih berhasil ditanam 1 tanaman F1 

Benih F2 

Didapatkan 88 benih  

Tanaman F2 

Ditanam 88 tanaman, dengan nomor urut 1—88  

Benih F3 

Dipilih secara acak 300 benih dari tanaman 

No. 7 (peringkat 1) dari tanaman F1 

(Yantama, 2012). 

Tanaman F3 

Ditanam 300 tanaman dengan nomor urut 1—300  

Benih F4 

Dipilih 25 nomor terbaik yaitu,218, 192, 56, 

83, 44, 22, 82, 144, 24, 199, 122, 73, 141, 

23, 75, 57, 90, 3, 52, 21, 140, 64, 176, 42, 

261 (Sari, 2013). 

Tanaman F4 

Ditanam 20 tanaman per nomor dari benih F4 

Benih F5 

Dipilih 15 nomor terbaik yaitu 3.3, 144.2, 

192.1, 64.1, 141.5, 23.3, 199.4, 73.3, 83.5, 

261.1, 90.2, 24.1, 61.4, 61.1, 44.3   

Tanaman F5 

Ditanam 20 tanaman per nomor tanaman  

Benih F6 

Dipilih  10 nomor terbaik (Adriani, 2014) 

 

 

Tanaman F6 

Ditanam 20 tanaman per nomor harapan dengan penulisan nomor memuat semua 

nomor harapan dari generasi F2, F3, F4, dan F5 secara berurutan, 7.144.2.3; 

7.199.4.2; 7.73.3.12; 7.24.1.2; 7.83.5.4; 7.83.5.3; 7.64.1.3; 7.64.1.8; 7.199.4.14 

dan 7.192.1.16. 
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Benih kedelai yang digunakan merupakan benih hasil penelitian Maimun 

Barmawi, Hasriadi Mat Akin, Setyo Dwi Utomo yang dibantu oleh mahasiswa 

jurusan Hama dan Penyakit Tanaman dan Program Studi Agronomi Universitas 

Lampung.  Menurut (Fertani yang dikutip Adriani, 2014) Penelitian diawali 

dengan seleksi Tetua yang tahan terhadap cowpea mild mottle virus (CPMMV) 

pada tahun 2001. Dari hasil penelitian ini diperoleh galur yang tahan terhadap 

(CPMMV) yaitu galur Mlg 2521.  Menurut Barmawi (2007) Kedelai varietas Wilis 

dan Mlg 2521 memiliki keunggulan yang berbeda. Wilis mempunyai daya hasil 

yang tinggi, namun rentan terhadap penyakit virus kerdil soybean stunt virus 

(SSV), sedangkan Mlg 2521 merupakan galur harapan kedelai tahan terhadap 

penyakit virus kerdil SSV, tetapi mempunyai daya hasil yang rendah.  Pada tahun 

2009 dilakukan persilangan antara galur Wilis dan Mlg2521 oleh Maimun 

Barmawi.  Penanaman F1 dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

pemulian tanaman pada tahun 2011 di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas 

Pertanian Universitas Lampung dan didapatkan 4 benih hasil persilangan.  Dan 

berhasil ditanam 1 benih F1 yang menghasilkan 88 benih yang akan ditanam 

sebagai F2.  Selanjutnya, penanaman F2 dilakukan oleh Yantama dan Achdiansyah 

pada bulan November 2011 di Laboratorium Lapang Terpadu Universitas 

Lampung.  Dari penelitian yang dilakukan oleh Yantama (2012) diperoleh 12 

nomor genotipe harapan yang memiliki keunggulan dengan tetuanya dan seluruh 

tanaman yang hidup yaitu nomor 7, 46, 72, 31, 62, 58, 23, 10, 13, 70, 74, dan 36.  

Dari 12 nomor yang terpilih dipilih tanaman dengan nomor genotipe 7 yang 

memiliki jumlah polong pertanaman 378 polong, bobot iji pertanaman 118,27 g, 

dan jumlah biji 825 biji (peringkat pertama).  Dari 825 biji diambil sampel melalui 
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pengacakan sebanyak 300 biji yang ditanam sebagai F3.  Penanaman F3 dilakukan 

oleh sari dan Wulandari pada oktober 2012.  Dari penanaman F3 diperoleh nomor 

–nomor yang diharapakn dapat menjadi genotipe unggul, yaitu nomor 199, 24, 23, 

178, 61, 22, 287, 82, 218, 277, 83, 143, 3, 21, 64, 261, 74, 75, 141, 90, 104, 42, 

160, 58, 192, 123, 97, 144, 140, 176, 260, 44, 66, 73, 85, 52, 62, 56, 70, 57, 105, 

31, 110, 28, 38, 162, 103, 213, 7, dan 207 yang akan ditanam sebagai F4. 

Penanaman F4 dilakukan oleh Maimun Barmawi, Nyimas Sa`diyah, dan Hasriadi 

Mat Akin di lahan Politeknik Negeri Lampung pada April 2013, dari penanaman 

F4 diperoleh 15 Nomor Harapan yaitu 3.3, 144.2, 192.1, 64.1, 141.5, 23.3, 199.4, 

73.3, 83.5, 261.1, 90.2, 24.1, 61.4, 61.1, 44.3 yang akan ditanam sebagai F5. 

(Adriani, 2014).  Penanaman F5 dilakukan oleh Adriani, Zulkarnain dan Siagian  

pada September 2013 di Laboratorium lapang terpadu Univesitas Lampung.  Dari 

hasil penanaman F5 diperoleh 16 nomor harapan yaitu 7.199.4.14; 7.24.1.2; 

7.64.1.3; 7.90.2.1; 7.64.1.8; 7.144.2.3; 7.192.1.16; 7.199.4.1; 7.199.4.2; 7.199.4.15; 

7.83.5.4; 7.23.3.3; 7.83.5.3; 7.83.5.1; 7.73.3.12; 7.192.1.15.  Dari 16 nomor harapan 

yang diperoleh dari F5 dilakukan kembali seleksi sehingga diperoleh 10 genotipe 

yang akan ditanam sebagai F6.  Genotipe yang terpilih yaitu 7.144.2.3; 7.199.4.2; 

7.73.3.12; 7.24.1.2; 7.83.5.4; 7.83.5.3; 7.64.1.3; 7.64.1.8; 7.199.4.14 dan 7.192.1.16. 

 

2.3 Deskripsi Varietas  
 

 

Kedelai (Glycine max [L] Merrill) varietas Wilis dilepas tahun 1983, oleh Balai 

Penelitian Tanaman Pangan Bogor.  Wilis berasal dari galur F4 persilangan 

varietas No. 1682 dengan Orba, yang disilangkan di Bogor pada tahun 1975. 

Keturunan dari persilangan diseleksi dengan metode seleksi massa berstrata 

berdasarkan umur matang, mulai generasi F2 sampai F4.  Pembuatan galur murni 
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dilakukan pada generasi F4.  Galur yang terbaik adalah No. 1682/1343-1-1-0, 

yang kemudian dilepas sebagai varietas baru, dengan nama Wilis.  Dari 18 

lingkungan percobaan, Wilis menghasilkan rata-rata 1.626 kg/ha, sedang varietas 

pembanding Orba 1.311 kg/ha.  Umur matang Wilis 88 hari, bertipe tumbuh 

determinit, tinggi batang sedang (40 -50 cm), batang kokoh, bercabang dan tidak 

mudah rebah, warna batang hijau, warna hipokotil ungu, warna daun hijau, warna 

bulu coklat tua, warna bunga ungu, warna polong tua coklat kehitaman, warna 

kulit biji kuning, dan umur berbunga 39 hari.  Ukuran biji Wilis kecil (9 -10 

gram/l00 biji), berbentuk bundar lonjong (oval) dan agak pipih, berwama kuning 

seragam, dengan hilum berwama coklat tua. Kadar protein 37,0% ; kadar lemak 

18,0%.  Varietas ini agak tahan terhadap penyakit karat daun dan virus, Wilis 

menunjukkan reaksi toleran, yakni gejala serangan karat hanya terjadi pada 

tanaman menjelang matang dan tidak mengakibatkan penurunan hasil secara nyata 

(Balitkabi, 2011). 

 

Kedelai Mlg2521 merupakan galur liar yang didomestikasi menjadi galur budidaya 

kedelai tahan terhadap penyakit virus kerdil soybean stunt virus (SSV), namun 

demikian galur kedelai tersebut mempunyai daya hasil dan kualitas yang rendah 

(Barmawi, 2007). 

 

2.4  Ideotype tanaman kedelai 

Konsep ideotipe pertama kali dikemukakan oleh Donald (1968), yaitu model 

tanaman yang diharapkan menghasilkan kuantitas dan kualitas yang lebih besar 

atau ideal yang sebaiknya dimiliki oleh suatu varietas atau kultivar unggul.  

Menurut Fehr (1987), ideotipe merupakan model tanaman atau varietas yang ideal 
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untuk suatu spesies yang diformulasikan untuk membantu pencapaian tujuan 

seleksi. 

 

Menurut Arsyad et al. (2007), tipe tanaman kedelai ideal (plant-ideotipe) 

yang berdaya hasil tinggi dan dianggap sesuai pada lingkungan yang optimum 

antara lain memiliki tinggi tanaman berkisar 60-70 cm dan memiliki percabangan 

yaitu 4-5 cabang, sedangkan menurut Arsyad (2000), tipe tumbuh semi-

determinate, tinggi tanaman 80-100 cm, percabangan banyak (5-6 cabang).  

 

Menurut Adie dan Krisnawati (2007), umur tanaman kedelai dikelompokkan 

kedalam umur genjah (<80 hari), sedang (80-85 hari), dan dalam (>85 hari).  

Menurut Adie (2007), pengelompokkan umur kedelai di Indonesia terdiri atas 

lima kriteria yaitu, sangat genjah (<70 hari), genjah (70-80 hari), sedang (80-85 

hari), dalam (86-90 hari), dan sangat dalam (>90 hari) dan menurut Arsyad 

(2000), tipe tanaman kedelai ideal adalah memiliki umur berbunga 40- 45 hari, 

umur masak 90-95 hari, , daun berukuran sedang dan berwarna hijau, batang 

kokoh (tidak rebah), polong tidak mudah pecah pada cuaca panas, 

 

Bobot 100 biji kedelai ukuran kecil berkisar antara 6-10 g, sedangkan yang 

berukuran sedang antara 11-12 g dan yang berukuran besar lebih dari 13 g (Pitojo, 

2007).  Menurut Arsyad (2000), Tipe tanaman ideal (plant-ideotipe) yang berdaya 

hasil tinggi dan dianggap sesuai adalah biji berukuran sedang (12g/100 biji) dan 

biji bulat . 

 

 

 


