
4.1 Hasil

4.1.1 Komponen pengamatan gulma

4.1.1.1 Analisis vegetasi gulma
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Gambar 1. Grafik SDR gulma 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen pengamatan gulma

Analisis vegetasi gulma

Hasil analisis vegetasi gulma pada pengamatan sebelum tanam ditunjukkan 

Diketahui bahwa SDR gulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

sebelum tanam menunjukkan perbedaan nyata setiap perlakuan. Pada 

Tanpa Olah Tanah dan Tanpa Penyiangan (T0M0), spesies gulma 

Cynodon dactylon dengan SDR 33,39%.

Grafik SDR gulma sebelum tanam pada pertanaman kedelai

Pada perlakuan Tanpa Olah Tanah dengan Waktu Penyiangan 24 hst (T

dan perlakuan Tanpa Olah Tanah dengan Waktu Penyiangan 24 dan 44 hst 

spesies gulma didominasi oleh Imperata cylindrica dengan SDR 28,88%. 

Pada perlakuan Olah Tanah Minimal dan Tanpa Penyiangan (T

gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 36,47%. Pada perlakuan Olah 

Tanah Minimal dengan Waktu Penyiangan 24 hst (T1M1), spesies gulma 

I. cylindrica dengan SDR 43,33%. Pada perlakuan Olah Tanah 

dengan Waktu Penyiangan 24 dan 44 hst (T1M2), spesies gulma 

I. cylindrica dengan SDR 43,94%. Pada perlakuan Olah Tanah 

Imperata cylindrica

Cyperus rotundus

Cynodon dactylon

Mimosa pudica

Digitaria sanguinalis

Paspalum conjugatum

Ageratum conyzoides

Ipomoea triloba

Phyllanthus niruri

Euphorbia hirta

Helitropium indicum

Hasil analisis vegetasi gulma pada pengamatan sebelum tanam ditunjukkan 

ulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

setiap perlakuan. Pada 

), spesies gulma 

pada pertanaman kedelai
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Maksimal dan Tanpa Penyiangan (T

cylindrica dengan SDR 52,90%. Pada perlakuan Olah 

Waktu Penyiangan 24 hst (T

dengan SDR 53,71%. Pada perlakuan Olah Tanah Maksimal dengan Waktu 

Penyiangan 24 dan 44 hst (

dengan SDR 77,59%.

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 14 hst ditunjukkan 

pada Gambar 2. Diketahui

umur pengamatan 14 hst menunjukkan per

Gambar 2. Grafik SDR gulma pengamata
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Maksimal dan Tanpa Penyiangan (T2M0), spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 52,90%. Pada perlakuan Olah Tanah Maksimal dengan 

Waktu Penyiangan 24 hst (T2M1), spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 53,71%. Pada perlakuan Olah Tanah Maksimal dengan Waktu 

Penyiangan 24 dan 44 hst (T2M2), spesies gulma didominasi oleh 

77,59%.

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 14 hst ditunjukkan 

Diketahui bahwa SDR gulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

umur pengamatan 14 hst menunjukkan perbedaan nyata setiap perlakuan.

Grafik SDR gulma pengamatan 14 hst pada pertanaman kedelai

Pada perlakuan T0M0, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica

SDR 56,80%. Pada perlakuan T0M1, spesies gulma didominasi oleh

dengan SDR 41,42%. Pada perlakuan T0M2, spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 71,54%. Pada perlakuan T1M0, spesies gulma didominasi 

dengan SDR 42,43%. Pada perlakuan T1M1

I. cylindrica dengan SDR 43,59%. Pada perlakuan T

gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 36,94%. Pada perlakuan T

spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 48,75%. Pada perlakuan 
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), spesies gulma didominasi oleh I. 
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T2M1, spesies gulma didominasi oleh 

perlakuan T2M2, spesies gulma didominasi oleh 

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 24 hst ditunjukkan 

pada Gambar 3. Diketahui

umur pengamatan 24 hst menunjukkan per

perlakuan T0M0, spesies gulma didominasi oleh 

52,24%. Pada perlakuan T

dengan SDR 48,46%. Pada perlakuan T

cylindrica dengan SDR 51,67%.

Gambar 3. Grafik SDR 

Pada perlakuan T

SDR 58,75%. Pada perlakuan T

dengan SDR 51,36%. Pada perlakuan T

cylindrica dengan SDR 44,72%. Pada perlakuan T

oleh I. cylindrica dengan SDR 31,44%. Pada perlakuan T
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, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 25,53%. Pada 

, spesies gulma didominasi oleh C. dactylon dengan SDR 30,36%.

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 24 hst ditunjukkan 

Diketahui bahwa SDR gulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

umur pengamatan 24 hst menunjukkan perbedaan nyata setiap perlakuan. Pada 

, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica

52,24%. Pada perlakuan T0M1, spesies gulma didominasi oleh

dengan SDR 48,46%. Pada perlakuan T0M2, spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 51,67%.

Grafik SDR gulma pengamatan 24 hst pada pertanaman kedelai

Pada perlakuan T1M0, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica

SDR 58,75%. Pada perlakuan T1M1, spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 51,36%. Pada perlakuan T1M2, spesies gulma didominasi oleh 
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dengan SDR 25,53%. Pada 

dengan SDR 30,36%.
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didominasi oleh Cyperus rotundus 

spesies gulma didominasi oleh 

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 34 hst ditunjukkan 

pada Gambar 4. Diketahui

umur pengamatan 34 hst menunjukkan per

perlakuan T0M0, spesies gulma didominasi oleh 

60,27%. Pada perlakuan T

dengan SDR 77,00%. Pada perlakuan T

cylindrica dengan SDR 85,58%.

Gambar 4. Grafik SDR gulma pengamatan 34 hst

Pada perlakuan T

SDR 48,11%. Pada perlakuan T

dengan SDR 63,65%. Pada perlakuan T

cylindrica dengan SDR 36,11%. Pada perlakuan T

oleh I. cylindrica dengan SDR 50,15%. Pada perlakuan T
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Cyperus rotundus dengan SDR 27,02%. Pada perlakuan T

spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 36,78%.

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 34 hst ditunjukkan 

Diketahui bahwa SDR gulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

umur pengamatan 34 hst menunjukkan perbedaan nyata setiap perlakuan. Pada 

, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica

60,27%. Pada perlakuan T0M1, spesies gulma didominasi oleh

dengan SDR 77,00%. Pada perlakuan T0M2, spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 85,58%.

Grafik SDR gulma pengamatan 34 hst pada pertanaman kedelai

Pada perlakuan T1M0, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica

SDR 48,11%. Pada perlakuan T1M1, spesies gulma didominasi oleh 

%. Pada perlakuan T1M2, spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 36,11%. Pada perlakuan T2M0, spesies gulma didominasi 

dengan SDR 50,15%. Pada perlakuan T2M1
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didominasi oleh C. rotundus 

gulma didominasi oleh 

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 44 hst ditunjukkan 

pada Gambar 5. Diketahui

umur pengamatan 44 hst menunjuk

Gambar 5. Grafik SDR gulma pengamatan 44 hst

Pada perlakuan

SDR 63,48%. Pada perlakuan T
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C. rotundus dengan SDR 50,00%. Pada perlakuan T

gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 37,40%.

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 44 hst ditunjukkan 

Diketahui bahwa SDR gulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

umur pengamatan 44 hst menunjukkan perbedaan nyata setiap perlakuan.

Grafik SDR gulma pengamatan 44 hst pada pertanaman kedelai

Pada perlakuan T0M0, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica

SDR 63,48%. Pada perlakuan T0M1, spesies gulma didominasi oleh

dengan SDR 70,39%. Pada perlakuan T0M2, spesies gulma didominasi oleh 

dengan SDR 64,72%. Pada perlakuan T1M0, spesies gulma didominasi 

dengan SDR 50,00%. Pada perlakuan T1M1

I. cylindrica dengan SDR 53,98%. Pada perlakuan T

gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 44,97%. Pada perlakuan T
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Pada perlakuan T2M2, spesies 
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spesies gulma didominasi oleh 

T2M1, spesies gulma didominasi oleh 

perlakuan T2M2, spesies gulma didominasi oleh 

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 54 hst ditunjukkan 

pada Gambar 6. Diketahui

umur pengamatan 54 hst menunjukkan per

perlakuan T0M0, spesies gulma didominasi oleh 

61,43%. Pada perlakuan T

dengan SDR 65,18%. Pada perlakuan T

cylindrica dengan SDR 80,36%.

Gambar 6. Grafik SDR gulma pengamatan 54 hst
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spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 44,75%. Pada perlakuan 

, spesies gulma didominasi oleh C. rotundus dengan SDR 40,00%. Pada 

, spesies gulma didominasi oleh C. rotundus dengan SDR 43,75%.

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 54 hst ditunjukkan 
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Grafik SDR gulma pengamatan 54 hst pada pertanaman kedelai
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perlakuan T1M2, spesies gulma yang dominan ialah 

cylindrica (48,61%). Pada perlakuan T

cylindrica (37,71%), 

niruri (10,14%). Pada perlakuan T

cylindrica (44,41%) dan 

gulma yang dominan ialah 

Hasil analisis vegetasi gulma pada umur pengamatan 64 hst ditunjukkan 

pada Gambar 7. Diketahui

umur pengamatan 64 hst menunjuk

Gambar 7. Grafik SDR gulma pengamatan 64 hst
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, spesies gulma yang dominan ialah C. rotundus 

(48,61%). Pada perlakuan T2M0, spesies gulma yang dominan

(37,71%), C. rotundus (22,71%), I. triloba (10,14) dan

(10,14%). Pada perlakuan T2M1, spesies gulma yang dominan ialah 

(44,41%) dan C. rotundus (31,67%). Pada perlakuan T

gulma yang dominan ialah I. cylindrica (60,26%) dan C. rotundus 
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Diketahui bahwa SDR gulma (Lampiran 6) yang tumbuh pada 

umur pengamatan 64 hst menunjukkan perbedaan nyata setiap perlakuan.

Grafik SDR gulma pengamatan 64 hst pada pertanaman kedelai
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C. rotundus (51,39%) dan I. 

, spesies gulma yang dominan ialah I. 
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cylindrica dengan SDR 80,83%. Pada perlakuan T1M0, spesies gulma didominasi 

oleh I. cylindrica dengan SDR 50,20%. Pada perlakuan T1M1, spesies gulma 

didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 51,49%. Pada perlakuan T1M2, spesies 

gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 51,60%. Pada perlakuan T2M0, 

spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 32,86%. Pada perlakuan 

T2M1, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 49,43%. Pada 

perlakuan T2M2, spesies gulma didominasi oleh I. cylindrica dengan SDR 

59,73%.

4.1.1.2 Bobot kering total gulma

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada bobot kering total 

gulma (Lampiran 5). Sistem olah tanah hanya berpengaruh nyata pada umur 

pengamatan 24 dan 34 hst. Sedangkan waktu penyiangan berpengaruh nyata pada 

umur pengamatan 34 hingga 64 hst. Rerata bobot kering total gulma akibat 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rerata bobot kering total gulma (g 0,25 m-2) akibat perlakuan sistem olah 
tanah dan waktu penyiangan.

Perlakuan
Rerata bobot kering total gulma pada umur pengamatan (hst):

0 14 24 34 44 54 64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 26,61 2,50 6,23 b 3,93 ab 6,30 3,03 3,28

Olah tanah minimal (T1) 26,26 1,59 2,98 a 5,14 b 4,80 4,16 4,31

Olah tanah maskimal (T2) 26,38 0,61 1,71 a 2,01 a 2,98 3,63 3,77

BNT 5% tn tn 2,20 2,33 tn tn tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 26,28 1,69 4,00 9,98 b 9,70 b 7,69 c 7,91 c

Penyiangan 24 hst (M1) 26,42 1,46 3,02 0,50 a 2,22 a 2,92 b 3,18 b

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 26,54 1,56 3,90 0,61 a 2,16 a 0,21 a 0,27 a

BNT 5% tn tn tn 2,71 2,50 2,22 2,17
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada umur 24 hst, perlakuan Tanpa Olah 

Tanah (T0) nyata menghasilkan rata-rata bobot kering total gulma tertinggi 
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dibandingkan dengan perlakuan Olah Tanah Minimal (T1) dan perlakuan Olah 

Tanah Maksimal (T2), tetapi perlakuan T1 menghasilkan rata-rata bobot kering 

total gulma yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan T2. Pada umur 34 hst, 

perlakuan T1 nyata menghasilkan rata-rata bobot kering gulma tertinggi 

dibandingkan dengan perlakuan T0 dan perlakuan T2, tetapi perlakuan T0

menghasilkan rata-rata bobot kering total gulma yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan T1 dan perlakuan T2.

Pada umur 34 dan 44 hst perlakuan Tanpa Penyiangan (M0) menghasilkan 

bobot kering total gulma tinggi dibandingkan dengan perlakuan Penyiangan 24 hst 

(M1) dan perlakuan Penyiangan 24 dan 44 hst (M2), tetapi perlakuan M1

menghasilkan rata-rata bobot kering total gulma yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan M2. Pada umur 54 dan 64 hst perlakuan M0 nyata menghasilkan rata-

rata bobot kering total gulma tertinggi dibandingkan dengan perlakuan M1 dan 

perlakuan M2.

4.1.2 Komponen pertumbuhan kedelai

4.1.2.1 Tinggi tanaman

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada rerata tinggi tanaman 

(Lampiran 5). Sistem olah tanah hanya berpengaruh nyata pada umur pengamatan 

24 hst. Sedangkan waktu penyiangan berpengaruh nyata pada umur pengamatan 

34 hst. Rerata tinggi tanaman akibat perlakuan sistem olah tanah dengan waktu 

penyiangan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada umur 24 hst perlakuan T2 menghasilkan 

rata-rata tinggi tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan T0 dan 

perlakuan T1, tetapi perlakuan T2 menghasilkan rata-rata tinggi tanaman yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan T1.

Pada umur 34 hst perlakuan M2 menghasilkan rata-rata tinggi tanaman lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan perlakuan M1, tetapi perlakuan M2

menghasilkan rata-rata tinggi tanaman yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

M1.
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Tabel 3. Rerata tinggi tanaman (cm) akibat perlakuan sistem olah tanah dan waktu 
penyiangan.

Perlakuan
Rerata tinggi tanaman pada umur pengamatan (hst):

14 24 34 44 54 64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 8,13 16,43 a 28,22 36,83 38,72 39,22

Olah tanah minimal (T1) 8,43 16,74 b 29,21 37,56 39,11 39,44

Olah tanah maskimal (T2) 8,75 16,83 b 30,14 38,56 39,44 39,78

BNT 5% tn 0,25 tn tn tn tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 7,96 16,42 27,53 a 37,22 37,44 37,83

Penyiangan 24 hst (M1) 8,39 16,51 29,68 b 37,50 39,22 39,56

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 8,97 17,08 30,37 b 38,22 40,61 41,06

BNT 5% tn tn 1,52 tn tn tn
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

4.1.2.2 Luas daun

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada rerata luas daun 

(Lampiran 5). Waktu penyiangan hanya berpengaruh nyata pada umur 

pengamatan 54 dan 64 hst. Rerata luas daun akibat perlakuan sistem olah tanah 

dengan waktu penyiangan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 dapat diketahui bahwa pada umur 54 hst perlakuan M2

menghasilkan rata-rata luas daun tinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan 

M1, tetapi perlakuan M2 menghasilkan rata-rata luas daun yang tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan M1 dan perlakuan M1 menghasilkan rata-rata luas daun 

yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan M0. Pada umur 64 hst perlakuan M2

menghasilkan rata-rata luas daun tertinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan 

perlakuan M1.
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Tabel 4. Rerata luas daun (cm2) akibat perlakuan sistem olah tanah dan waktu 
penyiangan.

Perlakuan
Rerata luas daun pada umur pengamatan (hst):

54 64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 1426,91 1486,91

Olah tanah minimal (T1) 1453,33 1497,21

Olah tanah maskimal (T2) 1715,43 1773,10

BNT 5% tn tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 1303,97 a 1356,08 a

Penyiangan 24 hst (M1) 1489,87 ab 1524,87 a

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 1801,83 b 1876,27 b

BNT 5% 320,63 295,15
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

4.1.2.3 Indeks luas daun

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada rerata indeks luas 

daun (Lampiran 5). Waktu penyiangan hanya berpengaruh nyata pada umur 

pengamatan 54 dan 64 hst. Rerata indeks luas daun akibat perlakuan sistem olah 

tanah dengan waktu penyiangan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 dapat diketahui bahwa pada umur 54 hst perlakuan M2

menghasilkan rata-rata indeks luas daun tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

M0 dan M1, tetapi perlakuan M2 menghasilkan rata-rata indeks luas daun yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan M1 dan perlakuan M1 menghasilkan indeks 

luas daun yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan M0. Pada umur 64 hst 

perlakuan M2 menghasilkan rata-rata indeks luas daun tertinggi dibandingkan 

dengan perlakuan M0 dan perlakuan M1.



26

Tabel 5. Rerata indeks luas daun akibat perlakuan sistem olah tanah dan waktu 
penyiangan.

Perlakuan
Rerata indeks luas daun pada umur pengamatan (hst):

54 64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 2,38 2,48

Olah tanah minimal (T1) 2,42 2,50

Olah tanah maskimal (T2) 2,86 2,96

BNT 5% tn tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 2,17 a 2,26 a

Penyiangan 24 hst (M1) 2,48 ab 2,54 a

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 3,00 b 3,13 b

BNT 5% 0,54 0,49
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

4.1.2.4 Jumlah daun

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada rerata jumlah daun 

(Lampiran 5). Sistem olah tanah hanya berpengaruh nyata pada umur pengamatan 

24, 54 dan 64 hst. Sedangkan waktu penyiangan berpengaruh nyata pada umur 

pengamatan 34 hingga 64 hst. Rerata jumlah daun akibat perlakuan sistem olah 

tanah dengan waktu penyiangan disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 dapat diketahui bahwa pada umur 24 hst perlakuan T2 menghasilkan 

rata-rata jumlah daun tinggi dibandingkan dengan perlakuan T0 dan T1, tetapi 

perlakuan T2 menghasilkan rata-rata jumlah daun yang tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan T1. Pada umur 54 dan 64 hst perlakuan T2 nyata menghasilkan 

rata-rata jumlah daun tertinggi dibandingkan dengan perlakuan T0 dan perlakuan 

T1, tetapi pada perlakuan T0 dan perlakuan T1 menghasilkan rata-rata jumlah daun 

yang tidak berbeda nyata.
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Tabel 6. Rerata jumlah daun akibat perlakuan sistem olah tanah dan waktu 
penyiangan.

Perlakuan
Rerata jumlah daun pada umur pengamatan (hst):

14 24 34 44 54 64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 1,67 3,33 a 7,00 10,11 11,67 a 12,11 a

Olah tanah minimal (T1) 1,78 4,00 b 7,33 10,89 12,11 a 12,67 a

Olah tanah maskimal (T2) 1,78 4,22 b 7,89 10,56 13,33 b 13,78 b

BNT 5% tn 0,40 tn tn 1,05 0,96

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 1,78 3,78 7,00 a 9,67 a 10,44 a 11,11 a

Penyiangan 24 hst (M1) 1,78 3,89 7,00 a 10,56 ab 12,11 a 12,44 a

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 1,67 3,89 8,22 b 11,33 b 14,56 b 15,00 b

BNT 5% tn tn 0,90 1,06 2,25 1,78
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

Pada umur 34 hst perlakuan M2 nyata menghasilkan rata-rata jumlah daun 

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan perlakuan M1, tetapi perlakuan 

M0 menghasilkan rata-rata jumlah daun yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan M1. Pada umur 44 hst, perlakuan M2 menghasilkan rata-rata jumlah 

daun tinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan perlakuan M1, tetapi 

perlakuan M2 menghasilkan rata-rata jumlah daun yang tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan M1. Pada umur 54 dan 64 hst perlakuan M2 nyata menghasilkan 

rata-rata jumlah daun tertinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan perlakuan 

M1, tetapi perlakuan M0 dan perlakuan M1 menghasilkan rata-rata jumlah daun 

yang tidak berbeda nyata.

4.1.2.5 Bobot kering tanaman

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terjadi interaksi antara perlakuan 

sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada umur 44 hst, tetapi tidak terjadi 

interaksi pada umur 14, 24, 34, 54 dan 64 hst (Lampiran 5). Sistem olah tanah 

hanya berpengaruh nyata pada umur pengamatan 24 dan 34 hst. Sedangkan waktu 

penyiangan berpengaruh nyata pada umur pengamatan 34, 54 dan 64 hst. Rerata 

bobot kering tanaman akibat perlakuan sistem olah tanah dengan waktu 

penyiangan disajikan pada Tabel 7 dan Tabel 8.
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Tabel 7. Rerata bobot kering tanaman (g) akibat perlakuan sistem olah tanah dan 
waktu penyiangan.

Perlakuan
Rerata bobot kering tanaman pada umur pengamatan 

(hst):

14 24 34 54 64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 0,63 1,59 a 7,23 a 23,71 23,77

Olah tanah minimal (T1) 0,68 1,66 ab 8,04 ab 24,42 24,51

Olah tanah maskimal (T2) 0,68 1,69 b 8,72 b 24,57 24,77

BNT 5% tn 0,07 1,09 tn tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 0,63 1,62 6,64 a 16,63 a 16,71 a

Penyiangan 24 hst (M1) 0,66 1,63 8,46 b 24,70 b 24,88 b

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 0,70 1,68 8,90 b 31,37 c 31,46 c

BNT 5% tn tn 0,63 0,58 0,53
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

Tabel 7 dapat diketahui bahwa pada umur 24 dan 34 hst perlakuan T2

menghasilkan rata-rata bobot kering tanaman tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan T0 dan perlakuan T1, tetapi perlakuan T2 menghasilkan rata-rata bobot 

kering tanaman yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan T1 dan perlakuan T1

menghasilkan rata-rata bobot kering tanaman yang tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan T0.

Pada umur 34 hst perlakuan M0 menghasilkan rata-rata bobot kering 

tanaman terendah dibandingkan dengan perlakuan M1 dan perlakuan M2, tetapi 

perlakuan M1 menghasilkan rata-rata bobot kering tanaman yang tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan M2. Pada umur 54 dan 64 hst perlakuan M2 menghasilkan 

rata-rata bobot kering tanaman tertinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan 

perlakuan M1.

Tabel 8 dapat diketahui bahwa pada kombinasi perlakuan T2M2 nyata 

menghasilkan rata-rata bobot kering tanaman tertinggi dibandingkan dengan 

kombinasi perlakuan lainnya. Pada kombinasi perlakuan T0M0 nyata 

menghasilkan rata-rata bobot kering tanaman terendah dibandingkan dengan 

kombinasi perlakuan lainnya. Pada kombinasi perlakuan T1M0 nyata 

menghasilkan rata-rata bobot kering tanaman yang tidak berbeda nyata dengan 
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kombinasi perlakuan T1M2 dan kombinasi perlakuan T1M1 nyata menghasilkan 

rata-rata bobot kering tanaman yang tidak berbeda nyata dengan kombinasi 

perlakuan T0M2 dan perlakuan T1M1.

Tabel 8. Rerata bobot kering tanaman (g) akibat interaksi perlakuan sistem olah 
tanah dan waktu penyiangan.

Umur

Sistem Olah Tanah

Waktu Penyiangan

Pengamatan Tanpa Penyiangan Penyiangan

(hst)
Penyiangan

(M0)
24 hst
(M1)

24 dan 44 hst
(M2)

44

Tanpa olah tanah (T0) 13,13 a 15,23 c 16,03 d

Olah tanah minimal (T1) 14,13 b 16,03 d 16,33 d

Olah tanah maksimal (T2) 14,57 b 16,97 e 18,40 f

BNT 5% 0,50
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

BNT 5%.

4.1.2.6 Laju pertumbuhan relatif tanaman

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dengan waktu penyiangan pada rerata laju 

pertumbuhan relatif tanaman (Lampiran 5). Sistem olah tanah hanya berpengaruh 

nyata pada umur pengamatan 44 - 54 hst. Sedangkan waktu penyiangan 

berpengaruh nyata pada umur pengamatan 24 - 34 hst dan 44 - 64 hst. Rerata laju 

pertumbuhan relatif tanaman akibat perlakuan sistem olah tanah dengan waktu 

penyiangan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 dapat diketahui bahwa pada umur 44 - 54 hst perlakuan T0

menghasilkan rata-rata laju pertumbuhan relatif tanaman terendah dibandingkan 

dengan perlakuan T1 dan perlakuan T2, tetapi perlakuan T1 menghasilkan rata-rata 

laju pertumbuhan relatif tanaman yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan T2.

Pada umur 24 - 34 hst perlakuan M0 menghasilkan rata-rata laju 

pertumbuhan relatif tanaman terendah dibandingkan dengan perlakuan M1 dan 

perlakuan M2, tetapi pada perlakuan M1 menghasilkan rata-rata laju pertumbuhan 

relatif tanaman yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan M2. Pada umur 44 –

54 hst perlakuan M2 nyata menghasilkan rata-rata laju pertumbuhan relatif 

tanaman tertinggi dibandingkan dengan perlakuan M0 dan perlakuan M1.
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Tabel 9. Rerata laju pertumbuhan relatif tanaman (g hari-1) akibat perlakuan 
sistem olah tanah dan waktu penyiangan.

Perlakuan
Rerata laju pertumbuhan tanaman pada umur pengamatan (hst)

14 - 24 24 - 34 34 - 44 44 - 54 54 -64

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 0,10 0,56 0,76 0,89 a 0,01

Olah tanah minimal (T1) 0,10 0,64 0,75 0,89 b 0,01

Olah tanah maskimal (T2) 0,10 0,70 0,79 0,79 b 0,02

BNT 5% tn tn tn 0,07 tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 0,10 0,50 a 0,73 0,27 a 0,01

Penyiangan 24 hst (M1) 0,10 0,68 b 0,76 0,86 b 0,02

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 0,10 0,72 b 0,80 1,44 c 0,01

BNT 5% tn 0,06 tn 0,07 tn
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada faktor perlakuan dan umur  yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%; hst = hari setelah tanam; tn = tidak 
berbeda nyata.

4.1.3 Komponen hasil kedelai

Komponen hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh pertumbuhan tanaman 

pada fase vegetatif, dengan demikian apabila pertumbuhan vegetatif suatu 

tanaman baik, maka diharapkan biji yang dihasilkan baik pula. Pengamatan yang 

dilakukan pada komponen hasil ialah jumlah polong isi/tanaman, jumlah 

biji/tanaman, bobot 100 biji dan hasil biji ton ha-1.

4.1.3.1 Jumlah polong isi/tanaman

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dan waktu penyiangan pada parameter jumlah polong 

isi/tanaman. Rerata jumlah polong isi/tanaman akibat interaksi antara perlakuan 

sistem olah tanah dan waktu penyiangan disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10 dapat diketahui bahwa pada kombinasi perlakuan T0M0

menghasilkan rata-rata jumlah polong isi/tanaman terendah dibandingkan dengan 

kombinasi perlakuan lainnya dan kombinasi perlakuan T2M2 nyata menghasilkan 

rata-rata jumlah polong isi/tanaman tertinggi dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya. Pada kombinasi perlakuan T0M1 nyata menghasilkan rata-rata jumlah 

polong isi/tanaman yang tidak berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan T1M0

dan kombinasi perlakuan T2M1. Pada kombinasi perlakuan T0M2 nyata 
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menghasilkan jumlah polong isi/tanaman yang tidak berbeda nyata dengan 

kombinasi perlakuan T1M1 dan kombinasi perlakuan T2M1. Pada kombinasi 

perlakuan T1M2 nyata menghasilkan rata-rata jumlah polong isi/tanaman yang 

tidak berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan T1M1 dan kombinasi perlakuan 

T2M1.

Tabel 10. Rerata jumlah polong isi/tanaman akibat interaksi perlakuan sistem olah 
tanah dan waktu penyiangan.

Sistem Olah Tanah

Waktu Penyiangan

Tanpa Penyiangan Penyiangan

Penyiangan
(M0)

24 hst
(M1)

24 dan 44 hst
(M2)

Tanpa olah tanah (T0) 9,00 a 11,67 b 14,33 c

Olah tanah minimal (T1) 11,33 b 15,00 cd 15,67 d

Olah tanah maksimal (T2) 10,67 b 15,33 cd 17,67 e

BNT 5%           1,23
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

BNT 5%.

4.1.3.2 Jumlah biji/tanaman

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dan waktu penyiangan pada parameter jumlah 

biji/tanaman. Rerata jumlah biji/tanaman akibat interaksi antara perlakuan sistem 

olah tanah dan waktu penyiangan disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11. Rerata jumlah biji/tanaman akibat interaksi perlakuan sistem olah tanah 
dan waktu penyiangan.

Sistem Olah Tanah

Waktu Penyiangan

Tanpa Penyiangan Penyiangan
Penyiangan

(M0)
24 hst
(M1)

24 dan 44 hst
(M2)

Tanpa olah tanah (T0) 14,67 a 18,00 b 22,33 c

Olah tanah minimal (T1) 17,67 b 23,67 c 23,67 c

Olah tanah maksimal (T2) 25,67 d 25,67 d 30,33 e

BNT 5%           1,61
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

BNT 5%.

Tabel 11 dapat diketahui bahwa pada kombinasi perlakuan T0M0 nyata 

menghasilkan rata-rata jumlah biji/tanaman terendah dibandingkan dengan 
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kombinasi perlakuan lainnya dan kombinasi perlakuan T2M2 nyata menghasilkan 

jumlah biji/tanaman tertinggi dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya. 

Pada kombinasi perlakuan T1M0 nyata menghasilkan rata-rata jumlah biji/tanaman 

yang tidak berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan T0M1. Pada kombinasi 

perlakuan T0M2 nyata menghasilkan jumlah biji/tanaman yang tidak berbeda 

nyata dengan kombinasi perlakuan T1M1 dan kombinasi perlakuan T1M2. Pada 

kombinasi perlakuan T2M0 nyata menghasilkan rata-rata jumlah biji/tanaman yang 

tidak berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan T2M1.

4.1.3.3 Bobot 100 biji

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan tidak terjadi interaksi 

antara perlakuan sistem olah tanah dan waktu penyiangan pada parameter bobot 

100 biji. Rerata bobot 100 biji akibat perlakuan sistem olah tanah dan waktu 

penyiangan disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Rerata bobot 100 biji (g) akibat perlakuan sistem olah tanah dan waktu 
penyiangan.

Perlakuan
Hasil biji

Bobot 100 biji

Sistem olah tanah:

Tanpa olah tanah (T0) 15,28

Olah tanah minimal (T1) 15,85

Olah tanah maskimal (T2) 16,02

BNT 5% tn

Waktu penyiangan

Tanpa penyiangan (M0) 15,66

Penyiangan 24 hst (M1) 15,72

Penyiangan 24 dan 44 hst (M2) 15,92

BNT 5% tn
Keterangan: tn = tidak berbeda nyata.

Tabel 12 dapat diketahui bahwa perlakuan sistem olah tanah dan waktu 

penyiangan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata dalam parameter bobot 100 

biji.
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4.1.3.4 Hasil biji

Hasil analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan terjadi interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dan waktu penyiangan pada parameter hasil biji ton 

ha-1. Rerata hasil biji ton ha-1 akibat interaksi antara perlakuan sistem olah tanah 

dan waktu penyiangan disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Rerata hasil biji (ton ha-1) akibat interaksi perlakuan sistem olah tanah 
dan waktu penyiangan.

Sistem Olah Tanah

Waktu Penyiangan

Tanpa Penyiangan Penyiangan

Penyiangan
(M0)

24 hst
(M1)

24 dan 44 hst
(M2)

Tanpa olah tanah (T0) 0,62 b 0,74 c 0,80 e

Olah tanah minimal (T1) 0,56 a 0,77 d 0,83 f

Olah tanah maksimal (T2) 0,89 g 1,01 h 1,19 i

BNT 5%        0,0092
Keterangan: Bilangan yang didampingi huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

BNT 5%.

Tabel 13 dapat diketahui bahwa kombinasi perlakuan T0M0 nyata 

menghasilkan rata-rata hasil biji terendah dibandingkan dengan kombinasi 

perlakuan lainnya dan kombinasi perlakuan T2M2 nyata menghasilkan rata-rata 

hasil biji tertinggi dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Komponen pengamatan gulma

Hasil analisis vegetasi gulma pada sebelum tanam hingga 64 hst diketahui 

bahwa gulma yang mendominasi ialah I. cylindrica yang diikuti oleh C. rotundus

dan C. dactylon. Hal ini dapat dilihat dari nilai SDR gulma dari sebelum tanam 

hingga 64 hst, ketiga gulma tersebut memiliki nilai SDR lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai SDR gulma lainnya. Dominannya gulma tersebut dapat 

dikarenakan banyaknya biji-biji gulma yang tersimpan pada tanah pada

kedalaman 25 cm atau lebih. Biji gulma yang terbenam dalam tanah yang 

kemudian terangkat akan tumbuh menjadi gulma dan menjadi pesaing bagi 

tanaman budidaya, hal ini sesuai yang dikemukakan Moenandir (2010).
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Pada umur pengamatan 14 hingga 64 hst, banyak spesies gulma yang tidak 

tumbuh kembali pada perlakuan tertentu. Contoh spesies gulma tersebut ialah P. 

niruri, E. sonchifolia., E. hirta, I. triloba, M. pudica dan A. conyzoides. Hal ini 

disebabkan oleh pengaruh dari sistem olah tanah yang dilakukan pada masing-

masing perlakuan. Pada perlakuan T2 dan perlakuan T1 jumlah spesies gulma yang 

dapat tumbuh lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan T0. Hal ini disebabkan 

oleh adanya pencacahan atau pemotongan bagian-bagian vegetatif gulma di dalam 

tanah dan dilanjutkan oleh pembuangan bagian-bagian vegetatif tersebut, adapun 

bagian vegetatif yang tertinggal di dalam tanah jumlahnya menjadi berkurang 

sehingga potensi gulma untuk tumbuh menjadi berkurang. Olah tanah 

menyebabkan gulma yang hidup lebih dari satu tahun atau dua tahun terpotong-

potong dan terbenam di dalam tanah. Tunas-tunas baru yang muncul dari sistem 

perakaran atau rhizoma gulma juga terkendalikan dengan pengolahan tanah.

Pada setiap umur pengamatan, I. cylindrica, C. rotundus dan C. dactylon 

memiliki nilai SDR gulma tertinggi diantara nilai SDR gulma lainnya karena 

gulma tersebut memiliki ruang penyebaran yang luas, agresif dan sulit untuk 

dikendalikan, sehingga akan berdampak pada kompetisi antara gulma tersebut 

dengan tanaman kedelai. Nilai SDR gulma pada setiap umur pengamatan dan 

setiap perlakuan menunjukkan bahwa I. cylindrica, C. rotundus dan C. dactylon 

memiliki nilai SDR gulma yang tinggi. Berdasarkan nilai gangguannya, I. 

cylindrica dan C. dactylon termasuk dalam golongan gulma ganas, sedangkan C. 

rotundus termasuk dalam golongan gulma sangat ganas, hal ini sesuai dengan 

yang dijelaskan Moenandir (2010). Gulma yang termasuk dalam golongan 

tersebut akan berpengaruh negatif pada tanaman budidaya, karena gulma tersebut 

memiliki sifat yang sulit untuk dikendalikan dan memiliki ruang penyebaran yang 

luas sehingga akan tampak selalu hadir di setiap lahan budidaya. Dengan 

demikian kompetisi yang terjadi akan makin besar sehingga akan berpengaruh 

pada kualitas dan kuantitas hasil tanaman yang ditanaman. Tetapi I. cylindrica, C. 

rotundus dan C. dactylon dapat diminimalisir pertumbuhannya dengan cara olah 

tanah dan penyiangan yang tepat, sehingga dapat mengendalikan kompetisi yang 
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terjadi antara tanaman budidaya dengan gulma tersebut, hal ini sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh Purnomosidhi dan Rahayu (2000).

Efektivitas pengendalian gulma dapat dilihat dari bobot kering total gulma. 

Pengendalian dikatakan efektif bila bobot kering total gulma rendah. Bobot kering 

total gulma ialah ukuran yang tepat untuk mengetahui jumlah sumberdaya yang 

diserap oleh gulma. Pertumbuhan gulma dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, 

ialah oleh penyinaran dan naungan. Rendahnya bobot kering gulma juga 

diakibatkan tersiangnya gulma dan terbuangnya bagian-bagian vegetatif gulma 

sehingga potensi gulma untuk tumbuh makin berkurang.

4.2.2 Komponen pengamatan kedelai

Pada komponen pengamatan pertumbuhan kedelai, interaksi antara 

perlakuan sistem olah tanah dan waktu penyiangan hanya terjadi pada variabel 

bobot kering tanaman umur 44 hst.

Sistem olah tanah secara umum memberikan pengaruh yang positif pada 

pertumbuhan kedelai. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sifat fisik tanah 

dari masing-masing perlakuan. Olah tanah dapat membuat struktur tanah yang 

remah, aerase tanah yang baik dan menghambat pertumbuhan tanaman 

pengganggu, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Raifuddin, Padjung dan 

Tandi (2006). Olah tanah memang diperlukan bila tanah sudah cukup padat. 

Penggunaan sistem olah tanah maksimal secara umum menunjukkan hasil yang 

paling baik pada semua variabel pertumbuhan yang diamati. Hal ini karena tempat 

yang digunakan mempunyai jenis tanah Alfisol dengan bahan dasar endapan liat 

sehingga tanah yang diolah akan memberikan ruang gerak akar yang lebih mudah 

dan leluasa sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman. 

Struktur tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman lewat pengaruhnya pada akar 

tanaman dan pada proses-proses fisiologi akar tanaman, hal ini sesuai dengan 

yang dijelaskan oleh Muhammad (2012). Proses fisiologi akar tanaman 

dipengaruhi oleh struktur tanah termasuk absorbsi hara, absorbsi air dan respirasi. 

Selain itu olah tanah juga menyebabkan struktur tanah menjadi lebih remah 

sehingga tidak menghambat perkecambahan.
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Olah tanah menghasilkan pertumbuhan yang baik karena membentuk 

kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman. Olah tanah menciptakan struktur 

dan aerasi tanah lebih baik dibanding tanpa olah tanah. Olah tanah akan 

menyebabkan perkembangan akar tanaman lebih baik sehingga kemampuan akar 

menyerap unsur hara, air dan O2 lebih besar. Tanaman dalam pertumbuhannya 

memerlukan cukup O2 untuk respirasi. Jika rata-rata masukan O2 ke permukaan 

tanah terbatas maka pertumbuhan tanaman akan terhambat. Olah tanah sangat 

berpengaruh pada aerasi tanah dengan besarnya perubahan pada keadaan tanah 

awal. Olah tanah pada tanah padat dengan aerasi yang miskin dapat memperbaiki 

masalah aerasi secara berangsur-angsur, hal ini sesuai dengan yang ditulis oleh 

Pratama (2011).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan T0M0

menghasilkan pertumbuhan kedelai yang rendah dibandingkan lainnya,  hal ini 

diakibatkan karena adanya persaingan antara kedelai dengan gulma. Gulma 

dengan tanaman budidaya yang tumbuh berdekatan dan bersamaan akan saling 

mengadakan persaingan. Apabila pada saat fase vegetatif tanaman tumbuh 

bersama dengan gulma, maka akan terjadi suatu interaksi yang negatif dalam 

memperebutkan air, cahaya dan unsur hara, sehingga pertumbuhan kedelai akan 

terhambat oleh karena keberadaan gulma, hal ini sesuai dengan yang diuraikan 

oleh Moenandir (2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel indeks luas daun pada 

umur 54 dan 64 hst yang diperoleh dari tanaman dengan kombinasi perlakuan 

T2M2 mendapatkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan kombinasi 

perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan indeks luas daun 

dengan produksi biomassa tanaman pada sistem olah tanah maksimal terjalin 

melalui proses fotosintesis. Sedangkan penyiangan yang dilakukan pada saat 

tanaman akan memasuki fase kritis mampu mengurangi adanya persaingan pada 

faktor-faktor tumbuh akibat keberadaan gulma. Bila tidak dikendalikan, 

pertumbuhan tanaman pengganggu ini dapat menurunkan hasil panen hingga lebih 

dari 50%, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad (2012).
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Aplikasi waktu penyiangan pada pertanaman kedelai memberikan pengaruh 

positif pada pertumbuhan kedelai. Dari interaksi yang terjadi antara perlakuan 

sistem olah tanah dan waktu penyiangan yang terjadi pada variabel-variabel 

pengamatan tersebut, hasil terbaik diperoleh dari perlakuan tanaman yang 

menggunakan sistem olah tanah, baik perlakuan T1 maupun perlakuan T2 yang 

dikombinasikan dengan perlakuan M1 dan perlakuan M2. Hal ini disebabkan 

waktu penyiangan yang tepat dimana penyiangan dilakukan pada saat kedelai 

dalam fase kritis sehingga gulma tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan 

kedelai, seperti yang dikemukakan oleh Moenandir (2010). Penyiangan yang lebih 

cepat atau penyiangan pertama dapat mempengaruhi populasi gulma berikutnya 

sehingga kehilangan hasil pada tanaman kedelai lebih kecil. Pertumbuhan kedelai

tidak terganggu bila tidak ada gulma pada masa pertumbuhan, terutama pada masa 

pertumbuhan tercepat atau fase kritis. Perlakuan M2 memberikan pengaruh pada 

bobot kering gulma pada umur 34 hingga 64 hst dengan makin berkurangnya 

bobot kering gulma sehingga kompetisi yang terjadi makin berkurang. 

Pembentukan polong dan isi dipengaruhi oleh keberadaan bebas gulma pada fase 

generatif, seperti yang diuraikan oleh Irwan (2006).

Perlakuan sistem olah tanah secara nyata dapat meningkatkan parameter 

pertumbuhan tanaman kedelai yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sistem olah tanah secara nyata dapat menghasilkan nilai pertumbuhan tanaman 

kedelai terbaik meliputi jumlah daun, tinggi tanaman, luas daun dan bobot kering 

total tanaman. Pada variabel jumlah daun, perlakuan T2 nyata menghasilkan rata-

rata nilai tertinggi dibandingkan dengan perlakuan T0 dan perlakuan T1 pada umur 

pengamatan 24 hingga 64 hst. Pada variabel tinggi tanaman, perlakuan T2 nyata 

menghasilkan rata-rata nilai tertinggi pada umur pengamatan 24 hst. Pada variabel 

luas daun, perlakuan T2 nyata menghasilkan rata rata nilai tertinggi pada umur 

pengamatan 54 dan 64 hst. Pada variabel bobot kering total tanaman, T2 nyata

menghasilkan nilai tertinggi pada umur pengamatan 24 hingga 34 hst. Hal ini 

disebabkan karena sistem olah tanah maksimal menyebabkan perkembangan akar 

tanaman lebih baik sehingga kemampuan akar menyerap unsur hara, air dan O2

lebih besar. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Muhammad (2012).
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Akibatnya sistem perakaran tanaman menjadi lebih baik sehingga absorbsi unsur 

hara lebih sempurna dan tanaman dapat tumbuh dan memberi hasil yang lebih 

tinggi. 

4.2.3 Komponen hasil kedelai

Komponen hasil dipengaruhi oleh pengelolaan, genotipe dan lingkungan. 

Lingkungan mempengaruhi kemampuan tumbuhan tersebut untuk 

mengekspresikan potensial genetisnya. Faktor pengelolaan ialah kemampuan 

pengelolaan tanaman untuk menyediakan lingkungan yang mendukung 

pertumbuhan agar tercapai hasil panen yang maksimal. Pada komponen 

pengamatan hasil kedelai, interaksi antara perlakuan sistem olah tanah dan waktu 

penyiangan terjadi pada variabel jumlah polong isi/tanaman, jumlah biji/tanaman

dan hasil biji ton ha-1.

Pada variabel jumlah polong isi/tanaman, perlakuan kombinasi T2M2 nyata 

menghasilkan jumlah polong isi/tanaman tertinggi 17,67 polong isi/tanaman. Pada 

variabel jumlah biji/tanaman, perlakuan kombinasi T2M2 nyata menghasilkan 

jumlah biji/tanaman tertinggi 30,33 biji/tanaman. Pada variabel hasil biji, 

perlakuan kombinasi T2M2 nyata menghasilkan hasil biji tertinggi 1,19 ton ha-1.

Hal ini disebabkan oleh kombinasi kedua perlakuan yang berpengaruh positif 

pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kedelai dan berperngaruh pula 

pada jumlah polong isi/tanaman. T2 mempengaruhi sifat fisik tanah, memberbaiki 

aerasi tanah sehingga aliran udara dalam tanah dapat berjalan lancar, hal tersebut 

akan membuat akar tanaman dapat berespirasi dengan optimal. Olah tanah juga 

memperbaiki struktur menjadi lebih remah sehingga akar tanaman dapat tumbuh 

dengan berkembang dengan optimal, hal sesuai dengan yang dijelaskan oleh

Raifuddin, Padjung dan Tandi (2006). Olah tanah memberikan hasil yang lebih 

tinggi dibanding tanpa olah tanah. Hubungannya dengan sifat fisik tanah ialah 

perbaikan pertumbuhan tanaman kedelai pada tanah diolah disebabkan karena 

olah tanah menurunkan berat isi tanah sehingga meningkatkan porositas tanah. 

Akibatnya sistem perakaran tanaman menjadi lebih baik sehingga absorbsi unsur 

hara lebih sempurna dan tanaman dapat tumbuh dan memberi hasil yang lebih 
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tinggi, juga perlakuan penyiangan berpengaruh pada hasil tanaman kedelai, seperti 

yang dijelaskan oleh Manurung dan Syam’un (2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil biji kedelai tertinggi yang 

didapat dari perlakuan T2M2 sebesar 1,19 ton ha-1 masih di bawah potensi hasil 

biji kedelai var. Grobogan yang dapat mencapai 3,4 ton ha-1 dan hasil biji rata-rata 

dapat mencapai 2,77 ton ha-1 (Lampiran 1). Hal ini mungkin disebabkan oleh 

faktor gulma I. Cylindrica, C. rotundus dan C. dactylon yang masih sulit 

dikendalikan sehingga menurunkan hasil dari kedelai. Tanaman kedelai yang 

tumbuh bersaing dengan gulma hasilnya akan menurun sebesar 18% - 76%. Hal 

ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Manurung dan Syam’un (2003).


