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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman pangan ialah komoditas penting dan strategis, karena menjadi

kebutuhan dasar manusia dalam pemenuhan konsumsi setiap orang. Salah satu

komoditas pangan terpenting adalah kedelai. Kedelai (Glycine max ) ialah

tanaman semusim yang termasuk dalam famili Leguminosae. Indonesia juga

dikenal sebagai penghasil kedelai peringkat keduabelas terbesar didunia, setelah

USA, Brazil, Argentina, India, China, Canada, Paraguay, Uruguay, Ukraine,

Bolivia dan Rusia (FAO, 2012). Kebutuhan kedelai Indonesia sangat tinggi, tetapi

ketersediaannya masih jauh dari mencukupi karena produksinya sangat rendah

sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut masih tergantung pada kedelai

impor. Hal ini sangat disayangkan karena dengan kondisi alam yang secara

geografis sangat menguntungkan untuk pengembangan tanaman pangan terutama

kedelai seharusnya mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri dan bahkan bisa

mengekspor kedelai kenegara lain.

Penyebab utama rendahnya produksi kedelai dalam negeri ialah teknologi

budidaya yang masih rendah, berkurangnya luas panen, harga impor kedelai yang

murah membuat petani tidak berpikir untuk meningkatkan produktifitas kedelai,

musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan berkurangnya ketersediaan

air sehingga pertumbuhan dan hasil yang diperoleh petani menjadi rendah. Hal

tersebut menyebabkan timbulnya pemikiran petani bahwa pendapatan dari

menanam kedelai tergolong rendah dan petani kurang berminat untuk

mengusahakannya karena produktivitasnya rendah. Kenyataan seperti inilah yang

menyebabkan luas panen kedelai semakin menurun. Menurut data BPS 2011,

disebutkan bahwa pada tahun 2009 produksi yang dihasilkan sebesar 974.000 ton

mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 907.031 ton dan mengalami

penurunan kembali pada tahun 2011 menjadi 851.286 ton. Sedangkan disisi lain

kebutuhan kedelai semakin bertambah sehingga bagaimanapun juga produksi

kedelai dalam negeri harus ditingkatkan.
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Salah satu cara untuk membangkitkan minat petani untuk menanam

kedelai ialah dengan cara meningkatkan produktivitas lahan. Cara yang paling

sering digunakan petani untuk meningkatkan produktivitas lahan ialah penanaman

dengan sistem tumpang sari, yaitu tanaman kedelai ditanaman bersamaan dengan

tanaman lain. Dengan sistem ini petani dapat memanfaatkan lahan secara optimal

dan mendapatkan hasil panen tidak hanya dari kedelai itu saja tapi juga dari

komoditas lain. Dengan demikian petani dapat memperoleh pertambahan dari

jenis komoditas yang ditumpangsarikan. Pengusahaan beberapa jenis tanaman

pangan baik berupa rotasi, tumpangsari, sisipan maupun berurutan akan menjamin

keberhasilan usaha tani.  Penanaman ganda atau tumpangsari merupakan salah

satu pilihan dalam meningkatkan efisiensi produktifitas lahan, air dan sinar

matahari.

Penelitian tentang tumpangsari kedelai dengan tebu merupakan salah satu

usaha untuk membantu peningkatan produksi pangan melalui diversifikasi

tanaman yaitu dengan cara memanfaatkan ruang kosong pada lahan tebu

(Soejono,2003). Dalam penanaman kedelai pada lahan tebu, unsur hara dan air

bukan merupakan faktor pembatas karena dapat dipenuhi dari pupuk yang cukup

dan air dari hujan. Masalah yang muncul adalah kebutuhan cahaya bagi tanaman

kedelai menjadi terbatas karena tebu berhabitus tinggi sehinggi dapat menaungi

tanaman yang lebih rendah. Pengaturan saat tanam tanaman kedelai pada tebu

dimaksudkan agar tanaman kedelai yang ditanam lebih awal mendapatkan cahaya

matahari cukup, karena tebu masih kecil sehingga ruang tumbuh masih terbuka.

Sebaliknya bila tanaman kedelai yang ditanam lebih lambat, cahaya matahari yang

dibutuhkan berkurang karena mendapatkan naungan dari tajuk tebu yang semakin

lebat. Selain itu pengaturan jarak tanam yang lebar akan menghasilkan kerapatan

populasi yang rendah, dan jarak tanam yang rapat akan menghasilkan kerapatan

populasi yang tinggi. Dengan jarak tanam yang bervariasi tersebut memberikan

pengaruh yang berbeda-beda terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman.
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1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mempelajari dan mengetahui pengaruh jarak tanam dan waktu tanam

kedelai terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada baris antar

tebu.

2. Menentukan jarak tanam kedelai dan waktu tanam kedelai yang tepat pada

baris antar tebu.

1.3 Hipotesis

1. Pengaturan jarak tanam dan waktu tanam kedelai yang tepat pada baris antar

tebu akan menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai yang

terbaik

2. Jarak tanam kedelai 30 cm x 30 cm pada baris antar tebu dapat

menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai terbaik

3. Waktu tanam kedelai 2 minggu sebelum tanam tebu pada baris antar tebu

dapat menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai terbaik


