
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kedelai ialah komoditas tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi. 

Tanaman kedelai ialah tanaman palawija leguminosae yang memiliki kandungan 

protein tinggi. Pemanfaatan kedelai disamping sebagai bahan pangan juga sebagai 

bahan baku industri dan makanan ternak. Kebutuhan kedelai meningkat setiap 

tahunnya seiring meningkatkanya minat masyarakat untuk menkonsumsi protein 

nabati rendah lemak dan kebutuhan bahan baku untuk industri yang terus 

meningkat. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa produksi kedelai pada 

tahun 2008 dan 2009 ialah sebesar 775.710 ton dan 972.945 ton. Produksi kedelai 

mengalami peningkatan sebesar 197.240 ton (25, 43 %) dari tahun 2008 hingga 

2009 (Anonymous, 2011), sedangkan konsumsi kedelai nasional pada tahun 2008 

sebesar 2.095.000 ton, sehingga terjadi defisit produksi kedelai sebesar 1.131.290 

ton untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional meskipun produksi nasional 

mengalami peningkatan pada tahun 2009. Oleh karena itu pemerintah Indonesia 

mengambil kebijakan untuk melakukan impor guna memenuhi kesenjangan antara 

produksi dan konsumsi dalam negeri. 

Satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya produksi 

kedelai nasional ialah gulma. Kehadiran gulma pada pertanaman kedelai tidak 

dapat dihindarkan, sehingga terjadi kompetisi antara keduanya. Gulma menjadi 

tumbuhan pengganggu yang menjadi pesaing bagi tanaman budidaya, baik dalam 

hal pemanfaatan ruang, cahaya maupun dalam hal penyerapan air dan nutrisi, 

sehingga dapat menurunkan hasil panen dari tanaman yang dibudidayakan. 

Penurunan hasil akibat gulma pada tanaman kedelai dapat mencapai 18% - 76% 

(Manurung dan Syam’un, 2003).  Oleh karena itu dibutuhkan suatu usaha untuk 

peningkatan produksi kedelai nasional melalui pengendalian gulma secara efektif 

dan efisien.

Sistem olah tanah ialah suatu usaha pencegahan tumbuhnya gulma pada 

areal budidaya tanaman. Sistem olah tanah dikelompokkan menjadi 3, ialah sistem 

tanpa olah tanah, sistem olah tanah minimal dan sistem olah tanah maksimal (Jug 

et al., 2006). Di lahan pertanian Indonesia sendiri, petani sering menggunakan 
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sistem olah tanah maksimal. (Raifuddin, Padjung dan Tandi, 2006). Kemudian, 

salah satu metode pengendalian gulma lainnya ialah dengan penyiangan. 

Penyiangan gulma dilakukan untuk membersihkan tanaman budidaya dari 

tumbuhan gulma yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman budidaya 

tersebut sehingga tanaman budidaya dapat tumbuh dan berkembang dengan 

optimal (Cahyono, 2007).

1.2 Titik berat penelitian

1) Mempelajari pengaruh sistem olah tanah dan waktu penyiangan gulma 

sebagai pengendalian gulma pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai 

(Glycine max. L).

2) Memperoleh kombinasi sistem olah tanah dengan waktu penyiangan gulma 

sebagai pengendalian gulma pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. 

(Glycine max. L).

1.3 Hipotesis

Sistem olah tanah maksimal dengan waktu penyiangan 24 dan 44 hst dapat 

mengendalikan gulma lebih baik pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai.


