
 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Tanaman Kedelai 

 

 

2.1.1 Klasifikasi tanaman kedelai 

 

 

Kedelai (Glycine max [L.] Merrill) berasal dari daratan Cina, yang kemudian 

tersebar ke daerah Mancuria, Korea, Jepang, Rusia, Amerika Serikat, negara–

negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara termasuk Indonesia.  Kedelai dapat 

dibudidayakan mulai dari daerah khatulistiwa sampai daerah dengan garis lintang 

55
0
 LU atau 55

0
 LS.   

Menurut Acquaah (2008), sistematika tumbuhan tanaman kedelai adalah sebagai 

berikut: 

Kerajaan :  Plantae 

Divisi   :  Magnoliophyta 

Kelas  :  Magnoliopsida 

Subkelas  :  Rosidae 

Ordo  :  Fabales 

Famili  :  Fabaceae 

Genus  :  Glycine  

Spesies  :  Glycine max (L.) Merrill 

 

2.1.2 Morfologi tanaman kedelai 

 

 

Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak, dan merupakan 

tanaman semusim.  Morfologi tanaman kedelai didukung oleh komponen 
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utamanya, yaitu akar, daun, batang, polong, dan biji sehingga pertumbuhannya 

bisa optimal. 

 

Susunan akar kedelai pada umumnya sangat baik. Pertumbuhan akar tunggang 

lurus masuk ke dalam tanah dan mempunyai banyak akar cabang. Pada akar–akar 

cabang terdapat bintil–bintil akar berisi bakteri Rhizobium japonicum, yang 

mempunyai kemampuan mengikat (N2) dari udara yang kemudian dipergunakan 

untuk menyuburkan tanah (Andrianto dan Indarto, 2004). 

 

Daun kedelai merupakan daun majemuk yang terdiri dari tiga helai anak daun dan 

umumnya berwarna hijau muda atau hijau kekuning–kuningan.  Bentuk daun ada 

yang oval, juga ada yang segitiga.  Warna dan bentuk daun kedelai ini tergantung 

pada varietas masing–masing.  Pada saat tanaman kedelai itu sudah tua, maka 

daun–daunnya mulai rontok (AAK, 1989). 

 

Batang kedelai termasuk berbatang semak yang dapat mencapai ketinggian antara 

30–100 cm.  Batang ini beruas-ruas dan memiliki percabangan antara 3–6 cabang.  

Tipe pertumbuhan tanaman kedelai dibedakan atas tiga macam, yaitu tipe 

determinate, semi determinate, dan indeterminate (Rukmana dan 

Yuniarsih,1996).  

 

Buah kedelai atau yang disebut polong tersusun dalam rangkaian buah.  Tiap 

polong kedelai berisi 1–4 biji.  Biji kedelai umumnya berbentuk bulat atau bulat 

pipih sampai bulat lonjong.  Jumlah polong per tanaman tergantung dari varietas 

kedelai, kesuburan tanah, dan jarak tanam yang digunakan.  (Rukmana dan 

Yuniarsih,1996). 
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2.1.3 Syarat tumbuh 

 

 

Tanaman kedelai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dengan syarat drainase 

dan aerasi tanah cukup baik serta ketersediaan air yang cukup selama 

pertumbuhan tanaman.  Menurut Sumarno dan Harnoto (1983) tanaman kedelai  

dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanah alluvial, regosol, grumusol, latosol  

atau andosol.  Pertumbuhan tanaman kedelai kurang baik pada tanah pasir, dan pH 

tanah yang baik untuk pertumbuhan kedelai adalah 6–6,5 dan untuk Indonesia 

sudah dianggap baik jika pH tanah 5,5–6,0.  

 

Kedelai dapat tumbuh subur pada ketinggian 0–900 m dpl dan curah hujan 

optimal 100–200 mm/bulan.  Curah hujan yang tinggi pada saat pembungaan dan 

pengisian polong berakibat produksi yang dihasilkan rendah.  Umumnya kedelai 

tumbuh di daerah dengan suhu berkisar antara 21–32
0
C.  Suhu di bawah 21

0
C dan 

di atas 32
0
C dapat mengurangi munculnya bunga dan terbentuknya polong 

(Maesen dan Somaatmadja, 1993). 

 

Kelembaban udara rata–rata 65%, penyinaran 12 jam/hari atau minimal 10 

jam/hari.  Kedelai mempunyai daya adaptasi yang luas terhadap berbagai jenis 

tanah.  Tanah yang cocok ditanami kedelai adalah jenis tanah alluvial, regosol, 

grumusol, latosol dan andosol.  Reaksi kemasaman tanah sekitar 5–7 (Rukmana 

dan Yuniarsih, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2.2 Varietas Unggul  

 

 

Menurut Sumarno (1985) usaha mendapatkan varietas unggul dapat  

ditempuh beberapa cara:  

1. Introduksi atau mendatangkan varietas atau bahan seleksi dari luar negeri. 

2. Mengadakan seleksi galur terhadap populasi yang telah ada  seperti varietas 

lokal, atau varietas dalam koleksi.  

3. Mengadakan program pemuliaan dengan persilangan, mutasi, atau teknik lain. 

Varietas unggul tanaman kedelai pada umumnya berupa varietas unggul galur 

murni yang menyerbuk sendiri yang mengakibatkan terjadinya silang dalam 

sehingga terjadi peningkatan jumlah individu-individu homozigot.  Silang dalam 

menyebabkan terjadi fiksasi sifat-sifat genetik (Allard, 1995).   

 

Persilangan pada tanaman yang menyerbuk sendiri merupakan proses penting 

dalam pemuliaan.  Utomo (2009) menyatakan bahwa tujuan dari persilangan 

adalah untuk memperoleh kombinasi genetik yang diinginkan melalui persilangan 

dua atau lebih tetua berbeda genotipenya.  Perwujudan organisme yang dapat 

diamati secara visual maupun harus dengan cara pengukuran tertentu disebut 

fenotipe.  Fenotipe merupakan penampilan dari genotipe tertentu pada lingkungan 

tertentu (Fehr, 1987) 

 

 

2.3 Karakter Kualitatif dan Kuantitatif Tanaman 

 

 

Menurut Nasir (2001), karakter kualitatif merupakan wujud fenotipe yang saling 

berbeda tajam antara satu dengan yang lain secara kualitatif dan masing–masing 

dapat dikelompokkan dalam bentuk kategori.  Pada karakter kuantitatif umumnya 
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dikendalikan oleh banyak gen dan merupakan hasil akhir dari suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan langsung dengan karakter 

fisiologi dan morfologis.  Karakter morfologis lebih mudah diamati, misalnya 

produksi tanaman sering dijadikan obyek pemuliaan tanaman.  

 

Ciri yang dapat digunakan untuk membedakan karakter kualitatif dan karakter 

kuantitatif menurut (Allard, 1995 dan Burns,1976) adalah sebagai berikut. 

1. Pada karakter kualitatif terdapat ragam terputus pada kurva sebaran  

frekuensi dengan munculnya kembali ragam tetua di dalam generasi 

bersegregasi (F2, BC, F3), dan munculnya kembali salah satu ragam tetua bila 

terdapat pengaruh dominansi penuh dalam generasi F1. 

2. Pada karakter kuantitatif terdapat ragam kontinu pada kurva sebaran frekuensi 

di dalam generasi bersegrerasi (F2, BC, F3) dengan ragam F2 ( ) yang lebih 

besar dari ragam F1 ( ).  

 

2.4 Pola Pewarisan Karakter 

 

Pada pewarisan suatu karakter, diperlukan analisis segregasi dari populasi yang 

bersegregasi.  Dengan demikian, analisis statistik dan analisis genetik yang 

digunakan untuk melacak gen-gen pengendali karakter tersebut dapat dilakukan 

sesuai dengan persyaratan/asumsi : (1) tidak ada efek lingkungan, (2) tidak ada 

efek dominansi antaralel, (3) tidak ada efek epistasis, (4) gen memberikan efek 

yang sama dan bersifat aditif untuk semua lokus, (5) tidak ada pautan gen, dan (6) 

tetua dalam keadaan homozigositas lengkap, dan tanaman F1 dalam keadaan 

heterozigositas lengkap (Burns,1976 dan Poehlman,1979).  
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Hukum Mendel merupakan dasar untuk mengetahui pola segregasi atau pola 

pewarisan sifat tetua ke keturunannya.  Mekanisme pemindahan gen dari generasi 

ke generasi mengikuti pola yang teratur dan berulang meliputi (1) segregasi yaitu 

pemisahan pasangan alel ke dalam gamet-gamet yang berbeda dan diwariskan 

secara acak; dan (2) pemisahan dan pengelompokan secara bebas dari pasangan 

alel yang berbeda yang sedang bersegregasi (Gadner, 1991 yang dikutip oleh 

Fatrisia, 2007). 

 

Menurut (Strickberger, 1976), pada karakter–karakter yang dikendalikan oleh gen 

mayor, peran ragam lingkungan relatif kecil dibandingkan dengan peranan ragam 

gen–gen minor.  Hal ini disebabkan gen mayor umumnya tidak banyak gen dan 

peranan faktor lingkungan relatif kecil.  Oleh karena itu, ragam fenotipe yang 

ditampilkan dalam populasi bersegregasi sebagian besar merupakan ragam 

genetik, bersifat diskontinu dan sebagai akibat adanya efek dominan.  

 

2.5 Modifikasi Nisbah Mendel 

 

Modifikasi nisbah Mendel secara garis besar dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu modifikasi nisbah 3:1 dan modifikasi nisbah 9:3:3:1. 

 

2.5.1 Modifikasi Nisbah 3:1 

Terdapat dua macam modifikasi nisbah 3:1 yang masing-masing menghasilkan 

nisbah fenotipe yang berbeda pada generasi F3. 

 

1. Semi dominansi 

Peristiwa semi dominansi terjadi apabila suatu alel dominan tidak menutupi 

pengaruh alel resesifnya dengan sempurna, sehingga pada individu heterozigot 
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akan muncul sifat antara (intermedier).  Dengan demikian, individu heterozigot 

akan memiliki fenotipe yang berbeda dengan fenotipe individu homozigot 

dominan. 

2. Kodominansi 

Seperti halnya semi dominansi, peristiwa kodominansi akan menghasilkan 

nisbah fenotipe  1:2:1 pada generasi F3.  Bedanya, kodominansi tidak 

memunculkan sifat antara pada individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat 

yang merupakan hasil ekspresi masing-masing alel.  Dengan perkataan lain, 

kedua alel akan sama-sama diekspresikan dan tidak saling menutupi. 

 

 

2.5.2 Modifikasi Nisbah 9:3:3:1 

 

Modifikasi nisbah 9:3:3:1 disebabkan oleh peristiwa yang dinamakan epistasis, 

yaitu penutupan ekspresi suatu gen nonalelik.  Jadi, dalam hal ini suatu gen 

bersifat dominan terhadap gen lain yang bukan alelnya.   

Ada beberapa macam epistasis, masing-masing menghasilkan nisbah fenotipe 

yang berbeda pada generasi F3.  Menurut Baso (2013), macam–macam epistasis 

adalah sebagai berikut : 

1. Epistasis resesif 

Peristiwa epistasis resesif  terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi 

gen lain yang bukan alelnya. Pada generasi F3 akan diperoleh nisbah fenotipe 

9:3:4. 

2. Epistasis dominan 

Epistasi resesif atau  lebih dikenal dengan istilah  kriptomeri adalah peristiwa  

pembastaran, yaitu adanya suatu faktor dominan tersembunyi oleh suatu faktor  
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dominan lainnya dan  sifat tersebut  baru  akan  tampak bila tidak bersama-

sama dengan faktor penutup itu. Pada generasi F3 akan diperoleh nisbah 

fenotipe 12:3:1. 

3. Epistasis resesif ganda 

Apabila gen resesif dari suatu pasangan gen, katakanlah gen I, epistatis 

terhadap pasangan gen lain, katakanlah gen II, yang bukan alelnya, sementara 

gen resesif dari pasangan gen II ini juga epistatis terhadap pasangan gen I, 

maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis resesif ganda.  Pada generasi 

F3 akan diperoleh nisbah fenotipe 9:7.  

4. Epistasis dominan ganda 

Apabila gen dominan dari pasangan gen I epistatis terhadap pasangan gen II 

yang bukan alelnya, sementara gen dominan dari pasangan gen II ini juga 

epistatis terhadap pasangan gen I, maka epistasis yang terjadi dinamakan 

epistasis dominan ganda.  Pada generasi F3 akan diperoleh nisbah fenotipe  

15:1. 

5. Epistasis domian-resesif 

Epistasis dominan resesif adalah penyimpangan semu yang terjadi karena 

terdapat dua gen dominan yang jika bersama-sama pengaruhnya akan 

menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut.  Pada generasi F3 akan 

diperoleh nisbah fenotipe 13:3. 
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6. Epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif 

Epistasis gen duplikat dengan efek kumulatif terjadi jika kondisi dominan (baik 

homozigot ataupun heterozigot) pada salah satu lokus (tapi bukan keduanya) 

menghasilkan fenotipe sama.  Epistasis ini menghasilkan nisbah fenotipe 9:6:1 

pada generasi F3. 

  

 

 

 


