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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Botani dan Morfologi Kedelai 

Pada awalnya kedelai dikenal dengan beberapa nama botani yaitu Glycine soja 

atau Soja max, tetapi pada tahun 1984 telah disepakati nama botani yang dapat 

diterima dalam istilah ilmiah yaitu Glycine max (L.) Merril.  Menurut 

Adisarwanto (2008), klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisio   : Spermatophyta 

Subdivisio: Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Famili   : Leguminosae 

Genus   : Glycine 

Species   : Glycine max (L.) Merril 

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

sekunder (serabut) yang tumbuh dari akar tunggang.  Kedelai juga sering kali 

membentuk akar adventif yang tumbuh dari bagian bawah hipokotil.  Pada 

umumnya, akar adventif terjadi karena cekaman tertentu misalnya kadar air tanah 

yang terlalu tinggi (Adisarwanto, 2008). 
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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 poros embrio berakhir pada epikotil yang 

terdiri dari dua daun sederhana yaitu primordia daun bertiga pertama dan ujung 

batang (Sumarno et al., 2007). 

Kedelai mempunyai empat tipe daun yaitu kotiledon atau daun biji, dua helai daun 

primer sederhana, daun bertiga, dan daun profila.  Daun primer berbentuk oval 

dengan tangkai daun sepanjang 1—2 cm, terletak berseberangan pada buku 

pertama di atas kotiledon.  Tipe daun yang lain terbentuk pada batang utama dan 

cabang lateral terdapat daun trifoliat yang secara bergantian dalam susunan yang 

berbeda.  Anak daun bertiga mempunyai bentuk yang bermacam-macam, mulai 

bulat hingga lancip (Sumarno et al., 2007). 

Bunga tanaman kedelai umumnya muncul atau tumbuh di ketiak daun.  Pada 

kondisi lingkungan tumbuh dan populasi tanaman optimal, bunga akan terbentuk 

mulai dari tangkai daunnya akan berisi 1—7 bunga, tergantung dari karakter 

varietas kedelai yang ditanam.  Bunga kedelai termasuk sempurna karena pada 

setiap bunga memiliki alat reproduksi jantan dan betina.  Penyerbukan bunga 

terjadi pada saat bunga masih tertutup sehingga kemungkinan penyerbukan silang 

sangat kecil yaitu hanya 0,1%.  Warna bunga kedelai ada yang ungu dan putih.  

Potensi jumlah bunga yang terbentuk bervariasi tergantung dari varietas kedelai, 

tetapi umumnya berkisar 40—200 bunga per tanaman (Adisarwanto, 2008). 
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Polong kedelai pertama kali muncul sekitar 10—14 hari masa pertumbuhan yakni 

setelah bunga pertama muncul.  Warna polong yang baru tumbuh berwarna hijau 

dan selanjutnya akan berubah menjadi kuning atau coklat pada saat dipanen.  

Pembentukan dan pembesaran polong akan meningkat sejalan dengan 

bertambahnya umur dan jumlah bunga yang terbentuk.  Jumlah polong yang 

terbentuk beragam berkisar 2—10 polong pada setiap kelompok bunga di ketiak 

daunnya.  Sementara jumlah polong yang dapat dipanen berkisar 20—200 polong 

per tanaman, tergantung dari varietas kedelai yang ditanam dan dukungan kondisi 

lingkungan tumbuh.  Warna polong masak dan ukuran biji antara posisi polong 

paling bawah dan paling atas akan sama selama periode pemasakan polong 

optimal berkisar 50—75 hari.  Periode waktu tersebut dianggap optimal untuk 

proses pengisian biji dalam polong yang terletak di sekitar pucuk tanaman 

(Adisarwanto, 2008). 

2.2  Peran Zat Pengatur Tumbuh dalam Pertumbuhan Tanaman 

Zat pengatur tumbuh tanaman didefinisikan sebagai senyawa organik bukan 

nutrisi yang aktif dalam jumlah yang kecil (10
-6
—10

-5
 mM) yang disintesiskan di 

bagian tertentu dari tanaman dan pada umumnya diangkut ke bagian lain tanaman 

tempat zat tersebut menimbulkan tanggapan secara biokimia, fisiologis, dan 

morfologis (Wattimena, 1988). 

Menurut Gardner et al. (1991), zat pengatur tumbuh efektif pada jumlah tertentu, 

konsentrasi terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan, terutama pembelahan 

sel dan kalus akan berlebihan dan mencegah tumbuhnya tunas dan akar, 

sedangkan konsentrasi dibawah optimum tidak efektif. 
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Zat pengatur tumbuh tanaman berperan penting dalam mengkontrol proses biologi 

dalam jaringan tanaman (Davies, 1995). 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dikendalikan oleh substansi kimia pada 

konsentrasi sangat rendah digunakan untuk mengendalikan sekelompok proses 

fisiologis dalam produksi tanaman budidaya, termasuk pembungaan, pembuahan, 

pembagian hasil asimilasi, dan perkecambahan.  Perangsang pertumbuhan sintetik 

dalam campuran yang tepat, merangsang kalus (pembentukan massa sel yang 

tidak terdeferensiasi), diferensiasi organ, dan morfogenesis seluruh tanaman 

(Gardner et al., 1991). 

 

2.3  Peran GA3 pada Pertumbuhan Tanaman 

Asam giberelat merupakan hormon tanaman yang mempunyai efek fisiologis 

dapat mempengaruhi diferensiasi kambium dalam proses pembentukan berkas 

pengangkut.  Pemberian GA dapat meningkatkan jumlah floem yang terbentuk 

(Davies, 1995).  Menurut Salisbury dan Ross (1995), giberelin dapat 

menggantikan panjang hari yang dbutuhkan oleh beberapa spesies tanaman; hal 

ini menunjukkan adanya interaksi antara GA3 dan cahaya.  Giberelin juga 

memenuhi kebutuhan beberapa spesies tanaman akan masa dingin untuk 

menginduksi pembungaan atau agar berbunga lebih awal (vernalisasi). 

Menurut Wattimena (1988), respon kebanyakan tanaman terhadap giberelin 

adalah dengan pertambahan panjang batang.  Pengaruh giberelin terutama di 

perpanjangan ruas tanaman yang disebabkan oleh bertambah besar dan jumlah 

sel-sel pada ruas-ruas tersebut.  Giberelin juga memperbesar luas daun berbagai 
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jenis tanaman, juga mempengaruhi besar bunga dan buah.  Giberelin juga 

mendorong pembentukan buah partenokarpi (tanpa biji) pada buah anggur dan 

beberapa buah-buahan lainnya.  Giberelin dapat mengganti pengaruh suhu dingin 

pada tanaman dan dapat mendorong terjadinya pembungaaan.  Proses dormansi 

beberapa biji dan mata tunas dapat dihilangkan dengan pemberian giberelin. 

Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa pemberian GA3 yang diberikan 

dengan berbagai cara di bagian tanaman, lebih lanjut GA3 diangkut ke apeks 

tajuk, akan terjadi peningkatan pembelahan pembelahan sel dan pertumbuhan 

yang mengarah pada pemanjangan batang.  Efek tunggal GA3 dalam memacu 

pemanjangan batang di seluruh tanaman disebabkan oleh tiga peristiwa yaitu 

pembelahan sel terutama di sel meristematik, meningkatkan pembelahan sel 

dengan meningkatkan hidrolisis sukrosa menjadi fruktosa sehingga tekanan 

osmotik dalam sel naik, dan meningkatkan plastisitas dinding sel. 

 


