
 

 

 I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  dan Masalah  

 

Kedelai (Glycine max [L.] Merril) merupakan salah satu tanaman pangan yang 

cukup penting dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, karena kedelai merupakan 

sumber protein nabati yang dapat diolah menjadi bahan baku industri tempe, tahu, 

kecap, dan susu kedelai.  Selain kandungan protein kedelai yang bermanfaat bagi 

tubuh, harga kedelai terjangkau dan mudah diperoleh di pasar tradisional maupun 

pasar swalayan. 

 

Di Indonesia kebutuhan kedelai yang terus meningkat menyebabkan persediaan 

tidak sesuai dengan permintaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

2013, produksi kedelai nasional hanya 779.992 ton.  Stok kedelai di Indonesia 

pada tahun 2013 mengalami defisit sebanyak 1,3 juta ton. Pasalnya, produksi 

kedelai hanya sebesar 807,6 ribu ton, adapun kebutuhan masyarakat mencapai 

2.115,7 ribu ton.  Untuk menutupi defisit tersebut, sampai dengan bulan 

September 2013 Kementan terpaksa mengimpor sebanyak 1,2 Juta ton kedelai 

dari sejumlah Negara untuk memenuhi kebutuhan industri tahu – tempe 

(Kementan, 2013).



2 
 

 

Meningkatnya kebutuhan kedelai sepanjang tahun menyebabkan poduksi kedelai 

harus ditingkatkan.  Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produksi kedelai 

salah satunya dengan cara pemuliaan tanaman yang bertujuan menghasilkan 

varietas unggul.  Untuk mendapatkan varietas unggul dapat diawali dengan 

menyilangkan dua tetua yang memiliki keunggulan dan karakteristik yang 

berbeda.  Pada penelitian ini menggunakan  persilangan antara Wilis dan Mlg 

2521.  Varietas Wilis adalah varietas yang dibudidayakan petani dan memiliki 

produksi tinggi tetapi rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh  soybean 

stunt virus (SSV)dan cowpea mild mottle virus (CPMMV).  Menurut Asadi (2005 

dan 2010), Mlg 2521 tahan terhadap  SSV dan CPMMV tetapi memiliki produksi 

yang rendah.   

Genotipe nomor 7 menempati peringkat pertama dari 12 nomor genotipe harapan 

yang dipilih.  Benih F3 genotipe no 7 yang diuji oleh Sari (2013) merupakan 

langkah selanjutnya untuk mengestimasi keragaman fenotipe dan genotipe serta 

heritabilitas dalam arti luas.  Hasil penelitian Sari (2013) menunjukkan bahwa 

keragaman genetik dan fenotipe untuk berbagai karakter agronomi termasuk ke 

dalam kriteria sempit sampai luas.  Besaran nilai hertabilitas dalam arti luas 

termasuk ke dalam kriteria sedang sampai tinggi.  Juga diperoleh nomor – nomor 

harapan yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tetua Wilis dan 

Mlg2521. 

Pada generasi F4 diuji sebanyak 25 genotipe harapan yang dipilih berdasarkan 

bobot biji per tanaman dan bobot 100 butir.  Pengujian dilakukan oleh Barmawi et 

al,. (2013).  Hasil pengujian menunjukkan bahwa kergaman genetik dan fenotipe 
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untuk berbagai karakter yang diamati termasuk ke dalam kriteria sempit sampai 

luas dan besaran nilai heritabilitas dalam arti luas termasuk ke dalam kriteria 

rendah sampai tinggi.  Diperoleh 14 genotipe harapan yang memiliki nilai tengah 

bobot biji per tanaman dan bobot 100 butir yang lebih berat dibandingkan dengan 

2 tetuanya. 

Keragaman fenotipe dan genotipe yang tinggi mempunyai peluang untuk memilih 

nomor – nomor harapan yang memiliki nilai tengah untuk karakter bobot biji, 

bobot 100 butir, dan total jumlah polong per tanaman agar produktivitas 

meningkat.  Potensi hasil suatu galur harapan terpilih dapat dilakukan melalui 

suatu pengujian yaitu uji daya hasil.  Pengujian galur-galur homozigot merupakan 

aspek penting dalam program perakitan varietas baru.  Pada penelitian ini tidak 

dilakukan seleksi pada ketahanan terhadap virus, tetapi hanya dari daya hasilnya 

saja. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 

pertanyaan sebagai berikut:  Apakah terdapat galur-galur harapan yang memiliki 

produksi lebih unggul dibandingkan dengan pembandingnya (Wilis dan 

Mlg2521)? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang maka disusun tujuan dari penelitian ini adalah 

mengevaluasi galur-galur F5 tanaman kedelai hasil persilangan Wilis x Mlg 2521 

yang memiliki produksi lebih tinggi dibandingkan dengan pembanding (Wilis dan 

Mlg 2521). 
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1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Kedelai merupakan tanaman pangan yang memiliki kandungan protein tinggi 

yang menyebabkan permintaan kedelai lebih besar dibandingkan produksi.  Oleh 

karena itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu dan produksi kedelai 

dengan cara pemuliaan tanaman.  Program pemulian tanaman dapat dilakukan 

dengan perakitan varietas unggul. 

 

Pada generasi F3  penelitian dilanjutkan oleh mahasiswa angkatan 2009 (Sari dan 

Wulandari) yang dimulai pada bulan September 2012 sampai dengan Desember 

2012.  Benih F3 berasal dari 12 nomor genotipe yang ada pada F2.  Hasil penelitian 

Sari (2013)menunjukan keragaman genetik daan fenotipe untuk berbagai karakter 

agronomi termasuk kedalam kriteria sempit sampai luas, sedangkan besaran nilai 

heritabilitas dalam arti luas termasuk kedalam kriteria sedang sampai tinggi dan 

didapat nomor-nomor harapan yang diharapkan dapat menjadi genotipe unggul.  

Kemudian pada benih F4 mulai dilakukan penanaman pada bulan April 2013.  

Genotipe yang ditanam pada generasi F4 ini adalah 25 nomor genotipe.  Hasil 

pengujian menunjukan bahwa keragaman genetik dan fenotipe untuk berbagai 

karakter termasuk ke dalam kriteria sempit sampai luas dan besaran nilai 

heritabilitas dalam arti luas termasuk ke dalam kriteria rendah sampai tinggi.  Dari 

hasil  penelitian generasi F4 tersebut diseleksi dan diambil 14 genotipe terpilih 

yang akan dilanjutkan penanamannya pada generasi F5.  Hasil pengujian 

menunjukan bahwa keragaman genetik sempit dan fenotipe luas, sedangkan 

besaran nilai heritabilitas beragam. 
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Diharapkan dengan keunggulan dari kedua tetua pada persilangan ini 

menghasilkan keturunan yang unggul dalam hal produksinya.  Genotipe hasil 

persilangan ini dilakukan uji daya hasil dengan membandingkan benih hasil 

persilangan dengan tetuanya untuk melihat apakah benih hasil persilangan ini 

benar – benar memiliki produksi lebih tinggi. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan 

hipotesis bahwa terdapat sekurang-kurangnya satu galur F5 hasil persilangam 

varietas Wilis x Mlg 2521 yang memiliki produksi lebih tinggi dari kedua 

tetuanya. 

 

 

 

 


