
 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Kedelai (Glycine max [L.] Merrill.) merupakan salah satu komoditas tanaman 

pangan yang penting dalam peningkatan gizi masyarakat Indonesia.   

Hal tersebut didasarkan pada manfaatnya sebagai sumber protein nabati, vitamin, 

mineral, lemak, dan besi  yang penting bagi manusia.  Nilai gizi kedelai dalam 

100 gram bahan makanan cukup tinggi sekitar 53 gram karbohirat, 35 gram 

protein, 18 gram lemak, 8 gram air, 227 miligram kalsium, 358 miligram fosfor,  

8 miligram besi, serat, serta vitamin A dan vitamin B (Sumarno, 2007).  

 

 

Kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan 

pertumbuhan penduduk akan tetapi produksi kedelai masih rendah sehingga tidak 

mampu mencukupi kebutuhan kedelai dalam negeri.  Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik (2012), kemampuan produksi kedelai dalam negeri baru mampu 

memenuhi kebutuhan kedelai sebesar ± 851,286 ton biji kering atau hanya 

mencukupi ± 37,01% dari kebutuhan dalam negeri, sisanya ± 63% diimpor dari 

negara lain.  Menurut Sudaryono, Taufiq, dan Wijanarko (2007), produksi kedelai 

karena petani belum menggunakan varietas unggul kedelai seperti varietas yang 

responsif terhadap pemupukan dan toleran terhadap hama dan penyakit.
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Selain itu, pengembangan budidaya pada pra dan pasca panen (pengolahan tanah, 

pemupukan, pengairan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, panen, dan 

pasca panen) masih belum optimal diterapkan oleh petani. 

 

 

Upaya meningkatkan produktivitas kedelai dapat dilakukan melalui  pemupukan.  

Pemupukan merupakan salah satu cara atau teknik mengembalikan kehilangan 

unsur hara pada saat panen sebelumnya.  Pemupukan juga  digunakan dalam 

metabolisme tanaman untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman.  Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dikelompokkan sebagai 

unsur hara makro dan mikro (Dewanto dan Londok, 2013). 

 

 

Menurut Hardjowigeno (2003), fosfor (P) yang merupakan salah satu unsur hara 

makro esensial dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar.  Pada tanaman 

leguminosa, P berperan dalam pembentukan dan aktivitas bintil akar pada fase 

vegetatif tanaman.  Pemberian P pada tanaman kedelai memperngaruhi hasil dan 

komposisi biji kedelai.  Bila kekurangan unsur P pada tanaman maka dapat 

menghambat pertumbuhan, pemasakan buah, dan biosintesis klorofil sehingga 

tanaman mengalami perubahan warna menjadi gelap dan pengisian polong kurang 

maksimal. 

 

 

Salah satu unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup 

banyak adalah silika (Si).  Menurut Balai Penelitian Tanah (2010), silika 

merupakan bagian besar unsur hara yang terkandung di dalam tanah.  Silika 

berperan dalam meningkatkan laju  fotosintesis dan resistensi tanaman terhadap 
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cekaman biotik (serangan hama dan penyakit) dan abiotik (kekeringan, salinitas, 

alkalinitas, dan cuaca ekstrim).  Kelarutan silika dalam tanah sangat kecil; silika 

yang terkandung dalam tanaman umumnya di bawah 1--2% bobot kering.    

 

 

Pengaruh silika pada tanaman dikaitkan dengan unsur fosfor dalam tanah dan 

tanaman.  Beberapa ahli mengatakan, Si mampu menggantikan P dari kompleks  

pertukaran sehingga ketersediaan P meningkat.  Ketersediaan P dalam tanah akan 

berkurang apabila senyawa beracun seperti Al dan Fe meningkat.  Pemberian Si 

yang cukup dalam tanah dapat menekan senyawa Al dan Fe pada tanah sehingga P 

tersedia bagi tanaman (Nugroho, 2009).   

 

 

Pada tanaman kedelai, pemberian P disertai Si belum banyak diteliti terutama 

pada lahan kering masam.  Penelitian P disertai Si diterapkan pada tanaman 

kedelai khususnya varietas Tanggamus yang toleran terhadap kondisi lahan kering 

masam.  Penelitian dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

(1) Apakah terdapat pengaruh pemberian P terhadap tanaman kedelai dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil? 

(2) Bagaimana tanggapan tanaman kedelai terhadap pemberian Si dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil? 

(3) Bagaimana tanggapan tanaman kedelai terhadap kombinasi pemberian P 

disertai Si dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil? 
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1.2  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah disusun tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

(1) Mengetahui pengaruh pemberian P terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai. 

(2) Mengetahui tanggapan tanaman kedelai terhadap pemberian Si dalam 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. 

(3) Mengetahui tanggapan tanaman kedelai terhadap kombinasi pemberian P dan 

Si dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. 

 

 

1.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

Tanaman memerlukan unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya.  Unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman 

didapat dari alam maupun dari penambahan berupa pupuk kimia buatan.  Unsur 

hara makro meliputi unsur N, P, K, Ca, Mg, dan S sedangkan unsur hara mikro 

ialah unsur Cl, B, Fe, Mn, Zn, dan Si. 

 

 

Fosfor (P) sebagai unsur hara makro yang diserap tanaman dari tanah dalam 

bentuk ion fosfat terutama H2PO4
-
 dan HPO4

2-
.  Ion H2PO4

-
 lebih banyak dijumpai 

pada tanah yang lebih masam sedangkan bentuk HPO4
2-

 lebih dominan pada pH 

yang lebih tinggi (tanah basa).  Fosfor diserap oleh akar dalam bentuk H2PO4
-
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secara difusi yang diangkut dari xylem menuju mesofil daun mengikuti aliran 

transpirasi (Schachtman et al.,1998). 

 

 

Menurut Hardjowigeno (2003), unsur P pada tanah kering masam ketersediannya 

masih rendah, hal ini karena tanah kering masam banyak mengandung mineral-

mineral beracun seperti Al dan Fe yang menyebabkan P terfiksasi oleh Al dan Fe 

sehingga ketersediaan P dalam tanah dan penyerapan P oleh tanaman masih 

rendah.  Istigani et al. (2005) menjelaskan bahwa efektivitas pemupukan P pada 

tanah-tanah di daerah tropika hanya 10--30% sehingga 70--90% pupuk P tetap 

berada di dalam tanah dan tidak dapat diserap oleh tanaman.  Unsur P yang 

diserap tanaman dari pemberian pupuk P hanya 5--20% P sisanya mengendap di 

dalam tanah sehingga dapat menimbulkan residu pupuk P pada tanah.  Sumber P 

yang umumnya digunakan dalam budidaya pertanian adalah pupuk fosfat alam, 

TSP, dan SP-36 (Sutedjo, 2002). 

 

 

Unsur mikro silika (Si) termasuk dalam unsur hara mikro pembangun (fakultatif) 

yang merangsang pertumbuhan tanaman dan dapat menjadi unsur penting untuk 

beberapa tanaman.  Menurut Yukamgo dan Yuwono (2007), tanaman menyerap 

Si dalam bentuk SiO2 dalam jumlah yang banyak, melebihi unsur-unsur lain.  

Kandungan unsur Si pada tanah-tanah di daerah tropis sangat tinggi sekitar 5--

40%, namun ketersediannya sering kali sangat rendah bagi tanaman.  Umumnya 

tanah-tanah di daerah tropika memiliki kejenuhan basa yang tinggi dan mudah 

terakumulasi oleh ion aluminium oksida sehingga unsur Si dalam tanah mudah 

dilepaskan dari mineral-mineral terlapuk yang kemudian akan terbawa oleh aliran 
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air atau terbawa saat tanaman dipanen.  Potensi kehilangan Si dari tanah-tanah 

tropika sangat besar bisa mencapai 54,2 kg/ha setiap tahun.  Pemberian Si pada 

tanaman dapat meningkatkan tinggi tanaman, kadar klorofil, hasil biji, membantu 

daun untuk lebih tegak, mencegah terinfeksinya penyakit bercak daun pada 

tanaman kedelai, mengurangi tendensi tanaman untuk layu pada kondisi 

kekeringan, dan meningkatkan daya oksidasi akar tanaman sehingga keracunan 

tanaman terhadap senyawa beracun dapat diperbaiki (Mitani dan Ma, 2005). 

 

 

Pengaruh Si pada tanaman umumnya dikaitkan dengan unsur P dalam tanah dan 

tanaman.  Menurut Sudibyo (2008), pemberian Si pada tanah-tanah di daerah 

tropika dapat meningkatkan ketersediaan P dalam tanah.  Penambahan Si pada 

tanah akan melalui dua proses.  Proses pertama yaitu peningkatan konsentrasi 

asam monosilikat pada tanah yang akan menghasilkan pengubahan P tidak larut 

menjadi P tersedia bagi tanaman.  Fosfor yang tidak tersedia bagi tanaman 

berhenti pada sisi ikatan menyebabkan P terikat menjadi tersedia bagi tanaman.  

Hal ini karena SiO4
4-

 memiliki elektronegatifitas lebih besar dibandingkan dengan 

PO4
3-

 sehingga SiO4
4-

 dapat menggantikan PO4
3-

 yang tidak tersedia.  Proses 

kedua yaitu Si dapat mengikat P sehingga pelindian P berkurang sekitar 40--90%.   

 

 

Persamaan reaksinya sebagai berikut (Matichenkov and Calvert, 2002): 

CaHPO4 + Si(OH)4 → CaSiO3 + H2O + H3PO4 

2Al (H2PO4)3 + 2Si (OH)4 + 5H
+
 → Al2Si2O5 + 5H3PO4

 
+ 5H2O 

2FePO4 + Si(OH)4 + 2H
+
 → FeSiO4 + 2H3PO4 
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Hasil penelitian Nugroho (2009) yang memperkuat hasil penelitian Matichenkov 

and Calvert (2002) bahwa perlakuan Si yang diberikan sebelum perlakuan P dapat 

meningkatkan jumlah P tersedia bagi tanaman yang berasal dari pupuk P yang 

ditambahkan sedangkan pemberian Si setelah perlakuan P mengakibatkan 

terjadinya pemecahan seskuioksidasi yang menyebabkan kelarutan Si meningkat.  

Pemberian pupuk P disertai Si menunjukkan pengaruh pada variabel pertumbuhan 

tanaman yaitu tinggi tanaman dan bobot kering berangkasan. 

 

 

1.4  Hipotesis 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, dapat disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

(1) Pemberian P yang berbeda berpengaruh dalam pertumbuhan dan hasil 

tanaman kedelai yang berbeda. 

(2) Tanggapan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai akan semakin 

meningkat seiring dengan peningkatan Si; setelah mencapai tanggapan 

maksimum, tanggapan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai akan 

menurun seiring dengan peningkatan Si. 

(3) Tanggapan dalam pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai terhadap pemberian 

P tergantung dari pemberian Si. 


