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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

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

terpenting ketiga setelah padi dan jagung.  Kebutuhan kedelai terus meningkat 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku 

industri olahan pangan, akan tetapi produksi kedelai dalam negeri masih rendah.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), produktivitas kedelai pada tahun 2012 

adalah 1,48 t/ha sedangkan menurut Pusat Penelitian Tanaman Pangan (2012), 

potensi rata-rata kedelai di Indonesia adalah 1,8--2,5 t/ha.  Tidak adanya 

keseimbangan antara potensi dan produktivitas tanaman kedelai mengakibatkan  

Indonesia sangat bergantung pada impor kedelai. 

 

Menurut Sumarno et al. (2007), rendahnya produksi tanaman kedelai di Indonesia 

disebabkan oleh kondisi iklim Indonesia yang kurang optimal bagi pertumbuhan 

tanaman kedelai.  Kedelai merupakan tanaman asli subtropis yang membutuhkan 

panjang hari 14--16 jam sedangkan Indonesia dengan iklim tropis memiliki 

panjang hari yang hampir konstan yaitu 12 jam.  Kurangnya kebutuhan panjang 

hari di Indonesia menyebabkan produktivitas kedelai di Indonesia masih rendah. 



2 
 

Tanaman yang tumbuh pada wilayah yang memiliki perbedaan panjang hari satu 

jam atau lebih memerlukan perlakuan khusus guna mengatasi masalah panjang 

hari yang tidak tercukupi.  Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan 

aplikasi zat pengatur pertumbuhan (ZPT) yang merupakan senyawa organik bukan 

hara yang diaplikasikan pada bagian tanaman dan pada konsentrasi yang sangat 

rendah mampu menimbulkan suatu respons fisiologis.  Zat pengatur pertumbuhan 

yang dapat diaplikasikan yaitu asam giberelin (GA3).  Menurut Salisbury dan 

Ross (1995), giberelin dapat menggantikan panjang hari yang dibutuhkan oleh 

beberapa spesies tanaman, hal ini menunjukkan adanya interaksi antara giberelin 

dan cahaya.   

 

Zat pengatur pertumbuhan yang diaplikasikan pada tanaman jumlahnya harus 

cukup.  Aplikasi zat pengatur pertumbuhan harus sesuai dengan kebutuhan 

tanaman.  Menurut Salisbury dan Ross (1995), respons tanaman yang diberi zat 

pengatur pertumbuhan bergantung pada bagian tanaman yang diaplikasikan zat 

pengatur pertumbuhan, konsentrasi zat pengatur pertumbuhan, dan faktor 

lingkungan. 

 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa giberelin mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman.  Hasil penelitian Yennita (2002) menunjukkan bahwa 

pemberian giberelin mampu meningkatkan tinggi tanaman bukan hanya pada 

bagian ujung meristem saja, melainkan mampu meningkatkan tinggi tanaman dan 

buku subur pada seluruh bagian batang tanaman.  Hal ini terjadi karena tanaman 

sangat respons terhadap giberelin sehingga mengakibatkan pertumbuhan tinggi 

tanaman dapat terus meningkat.   
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Hasil penelitian Sumarno (2007) melaporkan bahwa pemberian giberelin dengan 

konsentrasi 50 ppm dapat meningkatkan jumlah polong bernas dan jumlah biji 

pada tanaman kedelai.  Permanasari (2007) melaporkan bahwa pemberian 

giberelin pada konsentrasi 100 ppm mampu meningkatkan jumlah biji dan berat 

biji per tanaman kedelai.   

 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Syafi’i (2005) menunjukkan bahwa 

pemberian giberelin dengan konsentrasi 120 ppm memberikan hasil tertinggi pada 

tinggi tanaman melon yaitu sebesar 155 cm dan berpengaruh sangat nyata 

terhadap bobot berangkasan segar tanaman melon.  Hasil penelitian Pandiangan 

dan Tiurmaida (2006) menunjukkan bahwa pemberian giberelin dengan 

konsentrasi 0,15--0,2 ppm dapat meningkatkan jumlah tunas, tinggi tanaman, 

jumlah daun, dan jumlah akar planlet tanaman anggrek. 

 

Pemberian giberelin perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

produksi kedelai yang dihasilkan.  Oleh karena itu, diperlukan percobaan untuk 

menjawab permasalahan berikut : 

1. Berapakah konsentrasi giberelin yang efektif untuk pertumbuhan dan produksi 

tanaman kedelai ? 

2. Apakah terdapat perbedaan respons pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai karena penggunaan dua varietas yang berbeda ? 

3. Apakah terdapat perbedaan respons antara dua varietas kedelai dengan 

konsentrasi giberelin yang diberikan pada pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai ?    
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1.2  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui konsentrasi giberelin yang efektif pada pertumbuhan tanaman dan 

produksi dua varietas tanaman kedelai. 

2. Mengetahui perbedaan respons dua varietas yang berbeda pada pertumbuhan 

dan produksi tanaman kedelai. 

3. Mengetahui respons dua varietas kedelai dan konsentrasi giberelin pada 

pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai.  

 

1.3  Kerangka Pemikiran 

Rendahnya produktivitas kedelai menjadi salah satu penyebab Indonesia sangat 

tergantung pada hasil impor dari luar negeri.  Salah satu penyebab rendahnya 

produktivitas kedelai di Indonesia yaitu kurang optimalnya kondisi iklim di 

Indonesia.  Tanaman kedelai merupakan tanaman asli dari wilayah subtropis 

dengan panjang hari 14--16 jam.  Indonesia merupakan wilayah tropis yang 

mempunyai panjang hari 12 jam.  Perbedaan lamanya panjang hari ini 

menyebabkan produktivitas tanaman kedelai di Indonesia kurang optimal.  Salah 

satu upaya untuk mengatasi masalah kurangnya panjang hari di Indonesia yaitu 

dengan aplikasi zat pengatur pertumbuhan khususnya giberelin.  Aplikasi giberelin 

dengan konsentrasi yang sesuai diharapkan mampu menggantikan panjang hari  

yang dibutuhkan oleh tanaman kedelai (Sumarno et al., 2007).   
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Salisbury dan Ross (1995) menyatakan bahwa giberelin dapat menggantikan 

panjang hari yang dibutuhkan oleh beberapa spesies tanaman.  Aplikasi giberelin 

juga dapat memenuhi kebutuhan beberapa spesies tanaman akan masa dingin 

untuk menginduksi pembungaan atau agar tanaman berbunga lebih awal 

(vernalisasi).  Aplikasi giberelin diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

panjang hari yang dibutuhkan oleh tanaman kedelai sehingga mampu 

mengoptimalkan proses fotosintesis. 

 

Menurut Wattimena (1988), giberelin yang disemprotkan pada tanaman akan 

berpengaruh terhadap proses perpanjangan ruas batang tanaman.  Hal ini 

disebabkan karena terjadinya penambahan jumlah dan ukuran sel pada ruas-ruas 

batang tanaman.  Aplikasi giberelin  juga dapat memperbesar luas daun sehingga 

tanaman mampu berfotosintesis dengan baik.  Proses fotosintesis yang berjalan 

dengan baik mampu menghasilkan asimilat yang baik pula.  Asimilat yang 

dihasilkan  akan diteruskan ke seluruh organ tanaman yang digunakan untuk 

pembelahan sel, penambahan ukuran sel, dan penggantian sel-sel tanaman yang 

rusak sehingga mampu menghasilkan sel tanaman yang baru yang lebih produktif.  

Asimilat hasil fotosintesis yang telah tersedia pada tanaman kemudian 

ditranslokasikan menuju polong sehingga mampu menunjang proses pembentukan 

polong pada tanaman kedelai dan mampu meningkatkan jumlah polong, bobot 

polong serta dapat menurunkan persentase polong hampa.  
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Penggunaan varietas juga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan produksi 

tanaman kedelai.  Varietas dengan potensi hasil yang tinggi umumnya memiliki 

tingkat pertumbuhan dan produksi yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

varietas yang memiliki potensi hasil yang rendah.  

 

Varietas Burangrang dan Tanggamus merupakan salah satu varietas kedelai yang 

memiliki potensi hasil yang cukup tinggi.  Berdasarkan Pusat Penelitian Tanaman 

Pangan (2012), varietas Burangrang memiliki potensi produksi sebanyak 1,6--2,5 

t/ha dan varietas Tanggamus memiliki potensi produksi sebanyak 1,22 t/ha.  

Aplikasi giberelin dengan konsentrasi yang optimal pada varietas kedelai dengan 

potensi produksi yang cukup tinggi diharapkan mampu berinteraksi satu sama lain 

sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 

 

1.4  Hipotesis 

Dari kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut: 

1. Pemberian konsentrasi giberelin yang efektif pada tanaman kedelai akan 

menyebabkan pertumbuhan dan produksi tanaman meningkat. 

2. Dua varietas kedelai yang digunakan akan menghasilkan perbedaan respons 

pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai.. 

3. Pengaruh konsentrasi giberelin pada pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai akan dipengaruhi oleh varietas dan sebaliknya. 

 


