
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai var. Grobogan

Kedelai var. Grobogan ialah varietas kedelai yang dilepas tahun 2008. 

Kedelai tersebut berasal dari hasil pemurnian populasi Lokal Malabar Grobogan. 

Grobogan memiliki tinggi tanaman 50 - 60 cm, daun berwarna hijau agak tua 

dengan bentuk daun lanceolet, bunga berwarna ungu yang akan muncul pada 

umur 30 - 32 hari setelah tanam, warna kulit biji coklat dan polong masak pada 

umur 76 hari setelah tanam yang ditandai dengan warna polong menjadi coklat 

tua. Grobogan yang dilepas pada tahun 2008 ini memiliki potensi hasil 3,40 ton 

ha-1. Bobot biji rata-rata 15 g/100 biji dan memiliki kadar protein 43,9% dan 

kandungan lemak 18,4%. Selain itu, keunggulan Grobogan dapat beradaptasi 

dengan baik pada lingkungan tumbuh yang berbeda cukup besar, pada musim 

hujan dan daerah beririgasi baik (Anonymous, 2008).

Pertumbuhan tanaman kedelai terdiri dari stadia vegetatif dan stadia 

generatif. Stadia vegetatif ditandai dari munculnya tanaman dipermukaan tanah 

sampai terbentuk bunga pertama sedangkan untuk stadia generatif ditandai dari 

sejak waktu berbunga hingga perkembangan polong, perkembangan biji dan saat 

matang (Irwan, 2006). Lama stadia pertumbuhan tanaman kedelai berbeda dari 

tempat satu ke tempat yang lain dan juga berbeda antara varietas yang satu dengan 

varietas lain. Menurut Cahyono (2007), berdasarkan tipe pertumbuhan batang,

kedelai dibedakan menjadi tiga kelompok, ialah tipe determinit, tipe indeterminit

dan tipe semideterminit.

Tipe determinit dicirikan dengan ujung batang memiliki ukuran hampir 

sama dengan batang bagian tengah, berbunga serempak, pertumbuhan vegetatif 

berhenti setelah tanaman berbunga, tinggi tanaman pendek hingga sedang, daun 

berukuran seragam mulai dari daun teratas hingga daun terbawah dan tanaman 

tumbuh tegak. Untuk tipe inderteminit dicirikan dengan ujung batang memiliki 

ukuran lebih kecil daripada batang tengah, batang agak melilit, ruas batang 

panjang, tanaman berbunga secara bertahap mulai dari bagian pangkal batang 

terus ke bagian ujung batang pertumbuhan vegetatif terus berlanjut walaupun 

tanaman telah bebunga, tinggi tanaman sedang hingga tinggi, daun berukuran 
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tidak seragam dimana daun teratas memiliki ukuran lebih kecil daripada daun 

bagian tengah dan terbawah. Tipe semideterminit memiliki ciri-ciri yang 

merupakan perpaduan dari tipe determinit dan indeterminit (Cahyono, 2007).

Eprim (2006) menambahkan bahwa pada tipe semideterminit pembungaan 

berlangsung diantara tipe pertumbuhan determinit dan indeterminit.

Hasil penelitian Eprim (2006) menyebutkan bahwa berdasarkan peubah 

produksi kedelai saat panen, periode kritis tanaman kedelai terjadi pada 2 hingga 

6 minggu setelah tanam. Penurunan hasil kedelai apabila gulma dibiarkan berada 

pada areal pertanaman kedelai mulai dari awal tanam hingga panen ialah 45,28% 

pada jarak tanam 60 cm x 10 cm, 43,18% pada jarak tanam 40 cm x 15 cm dan 

33,91% pada jarak tanam 30 cm x 20 cm. Tanaman kedelai ialah tanaman hari 

pendek, tidak akan berbunga bila lama penyinaran (panjang hari) melampui batas 

kritis, ialah 15 jam/hari. Lama penyinaran kurang dari batas kritis maka tanaman 

kedelai akan berbunga dan apabila lama penyinaran melebihi periode kritis, 

tanaman akan meneruskan pertumbuhan vegetatif tanpa pembungaan (Irwan, 

2006).

2.2 Sistem olah tanah

Olah tanah ialah tindakan pembalikan, pemotongan, penghancuran dan 

perataan tanah. Struktur tanah yang semula padat diubah menjadi gembur, 

sehingga sesuai bagi perkecambahan benih dan perkembangan akar tanaman. 

Olah tanah juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi tanah untuk penetrasi akar, 

infiltrasi air dan peredaran udara (aerasi), menyiapkan tanah untuk irigasi 

permukaan dan pengendalian hama serta menghilangkan sisa-sisa tanaman yang 

mengganggu pertumbuhan tanaman dan pengendalian erosi (olah tanah minimal). 

Ada beberapa cara olah tanah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut 

Jug et al. (2006), ialah tanpa olah tanah, olah tanah minimal dan olah tanah 

maksimal. Tanpa olah tanah ialah tanpa membajak atau membalikkan tanah

dengan kata lain tanah secara alami mengolah dirinya sendiri melalui penetrasi 

akar-akar tumbuhan, aktivitas mikro organisme, binatang-binatang kecil dan 

cacing tanah (Kamagi dan Kumolontang, 2009). Olah tanah minimal atau olah 

tanah terbatas ialah olah tanah yang hampir sama dengan sistem tanpa olah tanah. 
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Menurut Raifuddin, Padjung dan Tandi (2006), dalam sistem ini, tanah dibiarkan 

tidak terganggu kecuali pada alur dan lubang tugalan untuk penempatan benih. 

Sisa tanaman dibiarkan menutupi permukaan tanah untuk mengurangi evaporasi, 

melindungi kehidupan organisme tanah dan mempertahankan kandungan unsur 

hara tanah. Olah tanah maksimal ialah pelaksanaan olah tanah semaksimal 

mungkin dengan mengadakan pembajakan dua kali, penggaruan dua kali dengan 

tujuan membuka aerasi pada tanah (Rodrigues et al., 2009).

Raifuddin, Padjung dan Tandi (2006) menyatakan bahwa olah tanah yang 

intensif (maksimal) dapat menyebabkan degradasi lahan yang menyebabkan daya 

dukung dan produktivitas lahan makin menurun. Sistem olah tanah yang selama 

ini digunakan pada pertanian di Indonesia ialah sistem olah tanah maksimal. Akan 

tetapi, manfaat dari pengolahan tanah ini hanya bersifat sementara. Manurung dan 

Syam’un (2003) menyatakan bahwa curah hujan yang tinggi dan suhu yang 

hangat sepanjang tahun menyebabkan sistem olah tanah maksimal di lahan kering 

memacu erosi, pencucian hara, mempercepat pelapukan bahan organik dan 

meningkatkan polusi air sungai sehingga luas lahan kritis makin meningkat. 

Selain itu, sistem olah tanah maksimal juga memerlukan energi tenaga kerja dan 

waktu yang cukup besar. Pengolahan lahan kering berkelanjutan perlu diawali 

dari teknologi persiapan lahan yang bertumpu pada pendaur-ulangan sumberdaya 

internal tanpa menambang tanah secara berlebihan.

2.3 Pengaruh gulma pada tanaman kedelai

Salah satu penyebab rendahnya produksi tanaman pertanian ialah gulma. 

Gangguan gulma pada tanaman dapat terjadi karena adanya persaingan atau 

kompetisi dengan tanaman budidaya dalam mendapatkan kebutuhan sarana 

tumbuh, ialah air, unsur hara, cahaya, CO2 dan ruang tumbuh. Menurut Cahyono 

(2007), tanaman kedelai kurang mampu bersaing dengan gulma dan rumput 

sehingga apabila gulma dan rumput tidak dikendalikan dapat menurunkan hasil 

panen kedelai yang mencapai 80%.

Moenandir (2010) menambahkan bahwa hadirnya gulma di sekitar pertanian 

kedelai dapat menurunkan produksi 30 - 50% (dari 600 - 850 kg ha-1). Kondisi 

lingkungan yang baik untuk tanaman budidaya juga dapat menstimulir 
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pertumbuhan gulma. Menurut Mas’ud (2009), gulma lahan kering merupakan 

faktor penting dalam penurunan produksi pertanian karena bersaing efektif selama 

seperempat hingga sepertiga umur tanaman pangan dan menurunkan hasil 12% –

80%.

Menurut Jumin (2005), kerugian yang ditimbulkan gulma ialah mengurangi 

hasil yang diperoleh (10% - 20%), mengurangi kualitas hasil tanaman, menjadi 

host (inang) penyakit atau hama, keracunan bagi tanaman (allelopati) karena ada 

sebagian gulma mengeluarkan eksudat yang membahayakan dan mengganggu 

pengairan. Manurung dan Syam’un (2003) menambahkan bahwa kerugian yang 

ditimbulkan oleh gulma relatif besar, hanya saja tidak mudah dilihat karena 

terjadinya secara perlahan. Tanaman kedelai yang tumbuh bersaing dengan gulma 

hasilnya menurun sebesar 18% - 76%. Pengendalian gulma yang terus menerus 

sepanjang pertumbuhan tanaman selain dapat menimbulkan erosi, juga merupakan 

suatu tindakan pengendalian yang tidak efisien, baik dari segi waktu, tenaga, 

maupun biaya. Karenanya, pengendalian gulma dan rumput harus dilakukan 

dengan baik.

2.4 Pengaruh penyiangan pada pertumbuhan tanaman kedelai

Cara pengendalian dengan penyiangan ialah pengendalian gulma secara 

fisik. Penyiangan dimaksudkan untuk membersihkan/menghilangkan tumbuhan 

pengganggu (gulma) yang dapat merugikan pertumbuhan tanaman kedelai.

Pengendalian ini dilakukan dengan cara merusak gulma dan melepaskannya dari 

tanah tempat tanaman budidaya tumbuh. Penyiangan pertama kali dilakukan pada 

waktu tanaman kedelai berumur kira-kira 15 hari setelah tanam. Pada umur 

tersebut biasanya sudah ada gulma yang dapat merugikan tanaman kedelai. 

Penyiangan kedua dilakukan pada saat tanaman kedelai berumur 3 - 4 minggu 

setelah tanam. Hal ini ada hubungannya dengan faktor periode kritis tanaman 

kedelai, karena menurut hasil penelitian Eprim (2006) periode kritis tanaman 

kedelai pada kompetisi gulma terjadi pada 2 – 6 minggu setelah tanam. Jika dalam 

masa kritis tanaman kedelai tidak terbebas dari gulma, maka akan menurunkan 

hasil panen dari tanaman kedelai itu sendiri. Pada budidaya kedelai tanpa 

menggunakan mulsa jerami, pengendalian gulma dan rumput dapat dilakukan 
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ketika tanaman berumur 2 minggu dan 45 hari. Apabila gulma dan rumput 

tumbuh banyak, penyiangan dapat dilakukan lebih sering. Tanaman kedelai dapat 

tumbuh baik dan produksinya tinggi apabila tanaman terbebas dari gulma 

semenjak umur 1 - 40 hari setelah tanam (Cahyono, 2007).

Penyiangan gulma di sekitar tanaman dilakukan pada saat periode kritis, 

sehingga pengendalian gulma pada budidaya tanaman dapat lebih efektif dan 

efisien. Keramati et al. (2008) menyebutkan bahwa periode kritis tanaman kedelai 

ialah pada fase pertumbuhan V2 (stadium vegetatif 2 atau 26 hst) hingga fase R1 

(stadium reproduksi awal atau 63 hst). Apabila terdapat gangguan dalam periode 

ini akan berakibat berkurangnya hasil. Tanaman kedelai cenderung berproduksi 

tinggi bila bebas gulma selama pertumbuhan dan masa produksi biji kering, hal 

ini dapat dicapai pada tanaman bebas gulma 21 hari pertama. Penyiangan atau 

pengendalian yang dilakukan pada saat periode kritis mempunyai beberapa 

keuntungan. Misalnya frekuensi pengendalian menjadi berkurang karena terbatas 

di antara periode kritis tersebut dan tidak harus dalam seluruh siklus hidupnya.

2.5 Hubungan sistem olah tanah dan waktu penyiangan

Pengolahan tanah seringkali tidak mampu mengendalikan keberadaan gulma 

karena selama pengolahan tanah terjadi proses penyebaran organ-organ vegetatif 

gulma seperti stolon, rhizome dan akar yang terpotong oleh alat pertanian 

sehingga populasi gulma meningkat yang nantinya akan menyebabkan hasil dari 

tanaman kedelai rendah. Hal ini dibuktikan pada penelitian Manurung dan 

Syam’un (2003), yang menunjukkan bahwa tanah dengan perlakuan olah tanah 

minimal menghasilkan hasil biji kedelai yang lebih rendah dibandingkan dengan 

sistem tanpa olah tanah dan sistem olah tanah maksimal. Hasil biji kedelai yang 

lebih rendah pada olah tanah minimal dan makin lama tanaman berasosiasi 

dengan gulma disebabkan karena olah tanah ini tidak mampu menekan 

pertumbuhan gulma sehingga tingkat kompetisi menjadi lebih besar.


