
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Tinggi Tanaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai hanya berpengaruh terhadap tinggi 

tanaman umur 42 HST, 49HST, 56 HST dan 63 HST (Lampiran 4).  Secara rinci 

rata – rata tinggi tanaman pada berbagai perlakuan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata – rata Tinggi Tanaman Kedelai pada Berbagai Umur Pengamatan 

Akibat Perlakuan Interval Waktu dan Tingkat Pemberian Air  

Perlakuan 
Tinggi Tanaman Pada Umur (HST) 

14 21 28 35 42 49 56 63 

A0 (0-75; 

sesuai KL) 
19,0 32,3 40,7 52,4  59,3 c 64,2 b 67,4 bc  72,4 b 

A1 (0-60;  

1 minggu) 
18,8 34,3 40,7 50,1 56,2 bc 63,7 b 68,9 c 71,9 b 

A2 (0-40;  

2 minggu) 
19,4 33,5 39,7 47,3 54,0 ab 57,2 a 61,8 ab 67,4 b 

A3 (0-40;  

1 minggu) 
19,0 32,9 37,2 47,8 53,8 ab 61,5 ab 64,3 bc 68,2 b 

A4 (0-20;  

2 minggu) 
19,6 30,5 38,9 47,1 49,5 a 55,8 a 56,6 a 58,5 a 

A5 (0-20;  

1 minggu) 
19,1 33,6 38,8 46,4 50,8 a 61,4 ab 63,0 abc 65,7 b 

BNT 5% tn tn tn tn 4,7 5,9 6,7 6,7 

KK % 4,8 10,2 11,4 9,0 5,8 6,4 7,0 6,6 
     Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang,  tn: tidak nyata 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada umur 14 – 35 HST perlakuan interval 

waktu dan tingkat pemberian air pada pengamatan tinggi tanaman belum 

memberikan hasil yang nyata. Barulah pada umur pengamatan 42 HST perlakuan 

A0 memiliki nilai yang nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan perlakuan A2, 

A3, A4 dan A5, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan A1.  Pemberian air 

pada perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 

1 minggu sekali sampai panen (A1) mulai menurunkan tinggi tanaman sebesar 

5,2%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 
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kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) menurunkan tinggi tanaman sebesar 

9%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) menurunkan tinggi tanaman sebesar 

9,93%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) menurunkan tinggi tanaman sebesar 

16,5%. dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi 

air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) menurunkan tinggi tanaman 

sebesar 14,3%.  

Pada umur 49 HST A0 memiliki tinggi tanaman nyata lebih tinggi dari 

perlakuan lain dan yang memiliki nilai nyata lebih rendah diperoleh perlakuan A4. 

Pada umur 56 HST A1 mempunyai nilai nyata lebih tinggi dari perlakuan lainnya 

dan A4 memiliki nilai nyata lebih pendek dari perlakuan lain. Sedangkan pada 

umur 63 HST perlakuan A4 mempunyai rata – rata tinggi tanaman yang nyata 

lebih pendek bila dibandingkan dengan perlakuan lain. Pemberian air pada 

perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 

minggu sekali sampai panen (A1) mulai menurunkan tinggi tanaman sebesar 

0,8%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) menurunkan tinggi tanaman sebesar 

7%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) menurunkan tinggi tanaman sebesar 

5,8%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) menurunkan tinggi tanaman sebesar 

19,2% dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi 

air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) menurunkan tinggi tanaman 

sebesar 9,2%. Semakin berkurang air yang diberikan akan semakin besar 

pengaruh yang ada. 

4.1.2 Jumlah Daun 

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan tingkat 

pemberian air pada tanaman kedelai hanya berpengaruh terhadap jumlah daun dari 

umur 35 sampai 63 HST (Lampiran 7). Secara rinci rata-rata jumlah daun pada 

berbagai perlakuan disajikan pada Tabel . 
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Tabel 2. Rata – rata Jumlah Daun Tanaman Kedelai Berbagai Umur Pengamatan 

Akibat Perlakuan Interval Waktu dan Tingkat Pemberian Air. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada perlakuan interval waktu dan tingkat 

pemberian air pada umur 14 – 28 HST masih belum memberikan pengaruh nyata 

pada pengamatan jumlah daun. Pada umur pengamatan 35 dan 42 HST perlakuan 

A0 mempunyai rata – rata jumlah daun yang lebih banyak dibandingkan dengan 

perlakuan A3, A4 dan A5 namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan A1 dan 

A2. Demikian pula dengan pengamatan 49 dan 56 HST perlakuan A0 mempunyai 

rata – rata jumlah daun yang lebih banyak bila dibandingkan dengan perlakuan A4 

dan A5 namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan A1, A2 dan A3. Sedangkan 

pada pengamatan 63 HST perlakuan A4 dan A5 mempunyai rata – rata jumlah 

daun yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

Pemberian air pada perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; 

setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) mulai 

menurunkan jumlah daun sebesar 3%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) 

menurunkan jumlah daun sebesar 6%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) 

Perlakuan 
Jumlah Daun Pada Umur (HST) 

14  21 28 35 42 49 56 63 

A0 (0-75; 

sesuai KL) 
5,3 6,1 7,1 10,2 b 12,0 c 14,9 b  23,8 c 24,2 b 

A1 (0-60;  

1 minggu) 
5,3 5,9 7,3 9,4 ab 10,8 bc 14,1 ab  22,3 c 23,5 b 

A2 (0-40;  

2 minggu) 
5,1 6,0 6,8 9,5 ab 10,9 bc  14,8 b 21,3 bc 22,7 b 

A3 (0-40;  

1 minggu) 
5,0 5,3 6,4 8,5 a  9,9 ab 13,7 ab 20,4 bc 21,9 b 

A4 (0-20;  

2 minggu) 
5,2 5,9 6,9 8,3 a  9,8 ab  12,3 a 17,5 ab 19,0 a 

A5 (0-20;  

1 minggu) 
5,0 6,0 6,8 8,4 a 9,0 a  12,2 a  15,2 a 18,4 a 

BNT 5% tn tn tn 1,2 1,5 2,0 3,9 2,6 

KK % 6,9 8,4 10,8 9,3 9,9 9,7 12,9 8,0 
 Keterangan: - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 



18 

menurunkan jumlah daun sebesar 9,4%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) 

menurunkan jumlah daun sebesar 21,3% dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) 

menurunkan tinggi tanaman sebesar 24%.  

4.1.3 Saat Muncul Bunga 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap saat muncul bunga (Lampiran 5) disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Rata – rata Saat Muncul Bunga pada Tanaman Kedelai Akibat Perlakuan 

Interval Waktu dan Tingkat Pemberian Air 

Perlakuan Saat Muncul Bunga (HST) 

A0 (0-75/panen; sesuai KL)                     32,0 

A1 (0-60 hari; 1 minggu)                     31,7  

A2 (0-40 hari; 2 minggu)                     31,3 

A3 (0-40 hari; 1 minggu)                     31,0 

A4 (0-20 hari; 2 minggu)                     31,0 

A5 (0-20 hari; 1 minggu)                     31,0 

BNT 5% tn 

KK % 1,26 
 Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 

Perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air pada tanaman kedelai 

tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pengamatan saat muncul bunga. Rata 

– rata muncul bunga pada umur 31 HST. 

4.1.3 Jumlah Bunga 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai berpengaruh nyata terhadap jumlah 

bunga  (Lampiran 6). Rata – rata jumlah bunga disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Rata – rata Jumlah Bunga Tanaman Kedelai Akibat Perlakuan Interval 

Waktu dan Tingkat Pemberian Air 

Perlakuan 
Jumlah Bunga Pada Umur (HST) 

35 42 49 56 

A0 (0-75/panen; sesuai KL) 5,1 28,8  51,2 ab 65,1 b 

A1 (0-60 hari; 1 minggu) 4,2 31,0  55,5 b 68,5 b 

A2 (0-40 hari; 2 minggu) 4,9 27,5  47,4 ab 53,4 a 

A3 (0-40 hari; 1 minggu) 3,6 24,6  44,3 a 50,9 a 

A4 (0-20 hari; 2 minggu) 4,8 27,7  42,0 a 46,6 a 

A5 (0-20 hari; 1 minggu) 2,2 26,9  42,3 a 48,8 a 

BNT 5% tn tn    9,4 8,3 

KK % 19,7 19,5 13,3 9,9 
 Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada umur pengamatan 35 HST dan 42 HST 

perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air belum menunjukkan 

perbedaan nyata terhadap pengamatan jumlah bunga. Pada 49 HST perlakuan A3, 

A4 dan A5 mempunyai rata – rata jumlah bunga yang lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan perlakuan lain.  Pada pengamatan jumlah bunga perlakuan 

0-60 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu 

sekali sampai panen (A1) mempunyai jumlah bunga lebih banyak dari perlakuan 

lainya yaitu sebesar 55,5 dan nilai terendah ada pada perlakuan 0-20 HST diberi 

air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen 

(A4) yang mempunyai jumlah bunga sebesar 42,0. Sedangkan pada umur 56 HST 

perlakuan A1 memiliki jumlah bunga yang meningkat lebih banyak daripada 

perlakuan A2, A3, A4 dan A5 secara nyata, tetapi tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan A0. Jumlah bunga yang ada pada perlakuan 0-60 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) 

yaitu sebesar 68,5 dan nilai terendah tetap ada pada perlakuan 0-20 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) 

yaitu 46,6. 
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4.1.5 Luas Daun 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai berpengaruh terhadap luas daun pada 

umur 42 HST, 56 HST dan 70 HST (Lampiran 8). Secara rinci rata – rata luas 

daun pada berbagai perlakuan disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5. Rata – rata Luas Daun pada Tanaman Kedelai Akibat Perlakuan Interval 

Waktu dan Tingkat Pemberian Air 

Perlakuan 

Luas Daun (Cm2) 

14 HST 28 HST 42 HST 56 HST 70 HST 

A0 (0-75; 

sesuai KL) 
57,2 445,6 2457,5 bc  3137,0 d  3310,5 c 

A1 (0-60;     

1 minggu) 
55,4 427,0 2359,6 ab  2716,7 c  3181,1 c 

A2 (0-40;     

2 minggu) 
57,0 423,2 2626,6 bc  2551,2 bc  2563,0 b 

A3 (0-40;      

1 minggu) 
56,7 427,0 2723,4 c  2528,2 bc  2632,3 b 

A4 (0-20;     

2 minggu) 
55,4 386,9 2078,9 a  2193,4 a  1921,2 a 

A5 (0-20;     

1 minggu) 
57,0 410,9 2335,3 ab  2355,9 ab  2070,1 a 

BNT 5% tn tn 334,2     323,2   362,1 

KK % 6,2 8,3 9,1 8,3 9,2 
Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada umur 14 HST dan 28 HST perlakuan 

interval waktu dan tingkat pemberian air belum memberikan pengaruh yang nyata 

pada pengamatan luas daun. Pada umur pengamatan 42 HST dan 56 HST 

perlakuan A4 mempunyai rata – rata luas daun yang lebih sempit bila 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Pada pengamatan umur 42 HST 

perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah tu diberi air kembali 1 

minggu sekali sampai panen (A3) mempunyai nilai luas daun yang lebih luas 

dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu sebesar 2723,4. Dan perlakuan 0-20 

HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali 

sampai panen (A4) mempunyai luas daun yang lebih sempit yaitu 2078,9.  Dan 

pada pengamatan 56 HST perlakuan 0-75 HST diberi air kapasitas lapang sampai 
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panen (A0) mempunyai nilai luas daun lebih luas dari perlakuan lain yaitu sebesar 

3137,0 dan perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) mempunyai luas daun yang lebih 

sempit dari perlakuan lainnya yaitu sebesar 2193,4. Sedangkan pada pengamatan 

70 HST perlakuan A1 mempunyai rata – rata luas daun yang lebih luas dari 

perlakuan A2, A3, A4 dan A5 tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A0.  

Perlakuan 0-75 HST diberi air kapasitas lapang sampai panen (A0) mempunyai 

luas daun paling lebar dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu sebesar 3310,5.  

Pemberian air pada perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; 

setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) mulai 

menurunkan luas daun sebesar 3,91%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) 

menurunkan luas daun sebesar 22,57%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) 

menurunkan luas daun sebesar 20,49%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) 

menurunkan luas daun sebesar 41,97% dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) 

menurunkan tinggi tanaman sebesar 37,48%. 

4.1.6 Bobot Kering Total Tanaman 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai hanya berpengaruh terhadap bobot 

kering total tanaman pada umur 56 HST dan 70 HST (Lampiran 9). Secara rinci 

rata – rata bobot kering total tanaman berbagai perlakuan disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rata – rata Bobot Kering Total Tanaman Kedelai Akibat Perlakuan 

Interval Waktu dan Tingkat Pemberian Air. 

Perlakuan 
Bobot Kering Total Tanaman (g tan-1) 

14 HST 28 HST 42 HST 56 HST 70 HST 

A0 (0-75; 

sesuai KL) 
0,3  4,3     18,6    24,9 c   31,1 e 

A1 (0-60;       

1 minggu) 
0,3  4,5     16,4    21,3 b   28,1 de 

A2 (0-40;     

2 minggu) 
0,3  4,1     18,9    20,1 b   22,4 bc 

A3 (0-40;     

1 minggu) 
0,3  5,4     19,0    20,5 b   25,6 cd 

A4 (0-20;     

2 minggu) 
0,3  3,4     15,8    16,9 a   17,4 a 

A5 (0-20;     

1 minggu) 
0,3  3,8     17,8    18,5 ab   19,0 ab 

BNT 5% tn tn tn 3,0 3,6 

KK % 11,0 14,3 9,7 10,0 10,0 
Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 

Tabel 6 menunjukkan pada umur 14 – 42 HST perlakuan interval waktu 

dan tingkat pemberian air belum memberikan pengaruh nyata terhadap bobot 

kering total tanaman.  Sedangkan pada umur 56 HST dan 70 HST perlakuan A4 

menunjukkan rata – rata bobot kering total tanaman yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan A0, A1, A2 dan A3, tetapi tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan A5 dan perlakuan A0 menunjukkan rata – rata bobot kering 

total tanaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 

Pemberian air pada perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; 

setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) mulai 

menurunkan luas daun sebesar 14,3%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) 

menurunkan luas daun sebesar 19,5%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) 

menurunkan luas daun sebesar 18%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas 

lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) 

menurunkan luas daun sebesar 32% dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) 

menurunkan tinggi tanaman sebesar 26%. 
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4.1.7 Laju Pertumbuhan Relatif 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan relatif (LPR) pada umur 42 – 56 HST dan 56 – 70 HST (Lampiran 

10). Secara rinci rata – rata jumlah Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) pada berbagai 

perlakuan disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata – rata laju pertumbuhan relatif (LPR) akibat interaksi antara 

perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air  

Perlakuan 
Laju Pertumbuhan Relatif (gg-1hari-1) 

14 - 28 HST 28 - 42 HST 42 - 56 HST 56 - 70 HST 

A0 (0-75;         

sesuai KL) 
0,17 0,11 0,04 b  0,04 c 

A1 (0-60;                

1 minggu) 
0,17 0,09 0,05 b  0,05 c 

A2 (0-40;                

2 minggu) 
0,18 0,11 0,05 b   0,02 ab 

A3 (0-40;                

1 minggu) 
0,19 0,10 0,03 ab   0,03 bc 

A4 (0-20;                

2 minggu) 
0,16 0,11 0,01 a  0,01 a 

A5 (0-20;                

1 minggu) 
0,18 0,11 0,02 a  0,01 a 

BNT 5% tn tn 0,021 0,015 

KK 10,78 18,64 17,33 18,80 

Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 

Tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan tingkat 

pemberian air berpengaruh nyata pada laju pertumbuhan relatif pada umur 

pengamatan 42 – 56 HST dan 56 -70 HST. Sedangkan pada pengamatan 14 – 28 

HST dan 28 – 42 HST tidak memberikan pengaruh nyata terhadap laju 

pertumbuhan tanaman kedelai. Pada umur 42 – 56 HST perlakuan 0 – 60 HST 

diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai 

panen (A1) dan perlakuan 0 – 40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu 

diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) mempunyai nilai laju 

pertumbuhan tanaman yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain yaitu sebesar 

0,05 dan perlakuan 0 – 20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 
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kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) mempunyai nilai laju pertumbuhan 

relatif paling rendah dibanding perlakuan lain yaitu 0,01.  

Pada pengamatan 56 – 70 HST perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas 

lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) dan 

perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 

minggu sekali sampai panen (A5) memiliki laju pertumbuhan relatif (LPR) lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan lain yaitu sebesar 0,01, sedangkan pada 

perlakuan 0-75 HST diberi air sesuai kapasitas lapang sampai panen (A0) 

memiliki laju pertumbuhan relatif (LPR) lebih tinggi dibandingkan perlakuan A2, 

A4 dan A5 secara nyata, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan A1 dan A3. 

  

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Relatif Akibat Perlakuan Interval Waktu dan 

Tingkat Pemberian Air 

Pada Gambar 2 Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) diketahui bahwa LPR 

tanaman kedelai akibat perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air 

menurunkan LPR dikarenakan air yang diterima tanaman kedelai kurang dan akan 

mengakibatkan pertumbuhan dan hasil tidak maksimal. Pada umur 14 – 28 HST 

LPR yang ada nilainya tinggi diantaranya A0, A1, A2, A3, A4 dan A5 yaitu 0,17; 

0,17; 0,18; 0,19; 0,16; 0,18 semakin menurun sampai hari ke 41 – 56 HST. 

Sedangkan pada hari 42 – 56 HST menuju 56 – 70 HST LPR mengalami nilai 

yang konstan. 
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4.1.8 Jumlah Polong Pertanaman, Bobot Polong Pertanaman, Jumlah Biji 

Pertanaman, , dan Bobot 100 Biji 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air pada tanaman kedelai memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap peubah jumlah biji per tanaman, jumah polong per tanaman dan 

bobot polong per tanaman sedangkan untuk peubah bobot 100 biji menunjukan 

tidak berpengaruh nyata (lampiran 11). Nilai rata – rata dari peubah – peubah 

tersebut tersaji dalam Tabel 8. 

Tabel 8. Rata – rata jumlah polong per tanaman, bobot polong per tanaman, 

jumlah biji per tanaman dan bobot 100 biji tanaman kedelai akibat 

perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air 

Perlakuan 
Jumlah Polong Bobot Polong Jumlah Biji Bobot 100 biji 

(polong tan-1) (g tan-1) (biji tan-1) (g tan-1) 

A0 (0-75; 

sesuai KL) 
134,3 d 43,6 d 273,0 f 12,7 

A1 (0-60;       

1 minggu) 
124,9 d 41,4 d 250,5 e 11,7 

A2 (0-40;       

2 minggu) 
76,6 b 29,6 b 162,7 c 11,8 

A3 (0-40;       

1 minggu) 
94,5 c 35,3 c 197,5 d 12,5 

A4 (0-20;       

2 minggu) 
43,0 a 18,0 a 104,6 a 12,0 

A5 (0-20;       

1 minggu) 
48,5 a 18,6 a 124,8 b 12,7 

BNT 5% 14,3 4,3 19,8 tn 

KK %  10,9 9,3 7,0 6,1 
Keterangan:   - Angka yang didampingi huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT pada taraf 5%. 

 - HST: hari setelah tanam, KL: Kapasitas Lapang, tn: tidak nyata 

Tabel 8 menunjukkan bahwa variabel jumlah polong per tanaman, 

perlakuan A4 dan A5 menunjukan rata – rata jumlah polong yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan perlakuan lain. Dan pada perlakuan A0 dan A1 

menunjukkan jumlah polong yang lebih banyak dari perlakuan lain.  Pemberian 

air pada perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) mulai menurunkan jumlah polong 

sebesar 7%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu 

diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) menurunkan jumlah polong 

sebesar 43%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu 

diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) menurunkan jumlah polong 
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sebesar 29,6%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu 

diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) menurunkan jumlah polong 

sebesar 68% dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu 

diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) menurunkan jumlah polong 

sebesar 64%. 

Kemudian pada variabel bobot polong per tanaman A0 memiliki rata – 

rata bobot yang lebih besar dibandingkan dengan perlakuan A2, A3, A4 dan A5 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan A1. Pada perlakuan A4 dan A5 

masih menjadi yang terendah dalam pengamatan bobot polong.  Pemberian air 

pada perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 

1 minggu sekali sampai panen (A1) mulai menurunkan bobot polong sebesar 

5,2%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 2 minggu sekali sampai panen (A2) menurunkan bobot polong sebesar 

31%. Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3) menurunkan bobot polong sebesar 

19%. Pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) menurunkan bobot polong sebesar 

58,7% dan pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi 

air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A5) menurunkan bobot polong sebesar 

57,5%. 

Sedangkan pada variabel jumlah biji per tanaman, perlakuan A4 

menunjukkan jumlah biji yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan perlakuan 

lain. Dan perlakuan tertinggi ada pada perlakuan A0.  Pemberian air pada 

perlakuan 0-60 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 

minggu sekali sampai panen (A1) mulai menurunkan jumlah biji sebesar 8,3%. 

Pada perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 

2 minggu sekali sampai panen (A2) menurunkan jumlah biji sebesar 40,4%. Pada 

perlakuan 0-40 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 

minggu sekali sampai panen (A3) menurunkan jumlah biji sebesar 27,6%. Pada 

perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 

minggu sekali sampai panen (A4) menurunkan jumlah biji sebesar 61,7% dan 

pada perlakuan 0-20 HST diberi air kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 
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1 minggu sekali sampai panen (A5) menurunkan jumlah biji sebesar 54,3%. 

Untuk Bobot 100 biji perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air tidak 

didapatkan perbedaan nyata pada hasil tanaman kedelai. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data secara statistik diketahui bahwa perlakuan 

interval waktu dan tingkat pemberian air pada tanaman kedelai memberikan 

pengaruh adanya interaksi terhadap variabel tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah 

bunga, luas daun, bobot kering total tanaman, laju pertumbuhan relatif tanaman, 

jumlah biji per tanaman, jumlah polong per tanaman, dan bobot polong per 

tanaman. Akan tetapi, perlakuan interval waktu dan tingkat pemberian air tidak 

berpengaruh nyata terhadap variabel saat muncul bunga dan bobot 100 biji. 

Pengamatan hasil panen tanaman kedelai yaitu jumlah polong panen 

(polong/tanaman) menunjukkan bahwa perlakuan 0-60 HST diberi air sesuai 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 0-75 hari sesuai kapasitas lapang (A0) dan 

lebih baik dibandingkan dengan perlakuan lain (Tabel 8). Hal ini juga 

berpengaruh terhadap hasil bobot polong per tanaman, pengamatan bobot polong 

per tanaman menunjukkan kesamaan hasil dengan pengamatan jumlah polong 

panen (polong/tanaman) yaitu perlakuan A0 dan A1 yang hasilnya lebih baik 

dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Sedangkan pada pengamatan jumlah 

biji per tanaman menunjukkan bahwa perlakuan 0-75 hari sesuai kapasitas lapang 

(A0) mempunyai jumlah biji yang lebih tinggi daripada perlakuan interval waktu 

dan tingkat pemberian air yang lain (Tabel 8). Perlakuan 0-20 HST diberi air 

sesuai kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai 

panen (A4) menurunkan jumlah polong panen per tanaman, bobot polong panen 

per tanaman dan jumlah biji per tanaman masing – masing sebesar 32,08%, 

41,33% dan 38,33% dari tanaman kontrol. Rendahnya hasil tanaman kedelai, 

dalam hal ini (jumlah polong panen per tanaman, bobot polong panen per 

tanaman, dan jumlah biji per tanaman) merupakan respon tanaman kedelai 

terhadap kekurangan air sebagai akibat dari terhambatnya proses fotosintesis. 

Kekurangan air pada tanaman menyebabkan turgiditas sel penjaga stomata akan 

menurun sehingga menyebabkan stomata tertutup, kemudian akan mengurangi 
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laju penyerapan CO2 dan pada akhirnya akan mengurangi laju atau menghambat 

fotosintesis (Lakitan, 1996). 

Hasil tanaman sangat berhubungan dengan karakter pertumbuhan tanaman 

seperti tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga dan lainnya. Pertumbuhan 

vegetatif yang baik akan mendukung pertumbuhan generatif sehingga akan 

memberikan hasil yang baik pula. Pada pengamatan tinggi tanaman dapat dilihat 

bahwa tanaman kedelai yang mendapatkan air sesuai dengan kebutuhan air 

tanaman yaitu perlakuan 0-75 hari sesuai kapasitas lapang (A0) mempunyai tinggi 

tanaman yang lebih tinggi dari perlakuan lain yang mendapatkan air dibawah 

kebutuhan normal atau dalam kondisi kekurangan air (Tabel 1). Ariffin (2002) 

mengemukakan bahwa tanaman yang kekurangan air akan memicu pembentukan 

hormon penghambat asam absisat dan penghambat hormon perangsang 

pertumbuhan. Kondisi kekurangan air juga mengurangi ketersediaan hara bagi 

tanaman karena jumlah air dalam tanah akan memperngaruhi konsentrasi hara 

dalam larutan tanah dan laju pergerakan hara ke akar melalui difusi dan transpor 

massa (Harjadi dan Yahya, 1988). 

Kondisi kekurangan air (cekaman air) yang terjadi pada tanaman kedelai 

saat fase pertumbuhan vegetatif tidak memberikan pengaruh terhadap saat muncul 

bunga pada semua perlakuan (Tabel 2). Adanya kekurangan ini mempercepat 

umur bunga tanaman, bahkan lebih cepat dari umur berbunga yang tercantum 

pada deskripsi varietas. Tanaman yang kekurangan air akan memproduksi hormon 

ABA yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Prawiranata, Harran 

dan Tjondronegoro (1994), kenaikan konsentrasi hormon ABA menyebabkan sel 

– sel penjaga kehilangan air dan stomata mulai menutup, dengan menutupnya 

stomata laju transpirasi berkurang dan tanaman dapat menghemat air yang ada di 

dalam tubuhnya sehingga tanaman dapat mempertahankan hidupnya. Selanjutnya 

dengan konsentrasi hormon ABA yang tinggi akan menghambat aktivitas auksin 

dan sitokinin sehingga pertumbuhan vegetatif akan terhambat. Dengan demikian 

hasil fotosintesis tidak dapat digunakan untuk perkembangan vegetatif, oleh sebab 

itu penggunaannya diarahkan untuk perkembangan organ – organ reproduktif 

seperti pembentukan bunga. 



29 

Pada pengamatan jumlah bunga dapat dilihat bahwa pengamatan 35 – 42 

HST belum memberikan pengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman kedelai. 

Pada pengamatan 49 HST perlakuan A3, A4 dan A5 mempunyai jumlah bunga 

yang lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan lain. Sedangkan pada 

pengamatan 56 HST perlakuan 0-60 HST diberi air sesuai kapasitas lapang; 

seteah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) mempunyai 

jumlah bunga yang lebih banyak dari perlakuan A2, A3, A4 dan A5 namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan A0. Hal ini disebabkan karena cekaman 

kekeringan atau kekurangan air menjelang pembungaan mempengaruhi sistem 

reproduksi dengan meningkatnya sterilitas bunga, kemudian pembungaan dan 

pembuahan akan gagal bila kekurangan air berlangsung lama (Jumin, 1988). 

Penelitian Suyamto dan Adisarwanto (1999) juga menyatakan bahwa cekaman 

kekurangan air pada saat proses pembentukan bunga tanaman kedelai akan 

mengurangi jumlah bunga yang terbentuk sehingga jumlah polong juga akan 

berkurang secara nyata. 

Pada variabel pengamatan jumlah daun, interaksi antara perlakuan interval 

waktu dan tingkat pemberian air belum memberikan pengaruh secara nyata pada 

umur 14, 21, 28 HST. Interaksi nyata terjadi pada saat tanaman berumur 35 HST. 

Pada variabel pengamatan jumlah daun, kombinasi perlakuan 0-75 hari sesuai 

kapasitas lapang (A0) menghasilkan jumlah daun lebih banyak dibandingkan 

perlakuan lainnya. Hal ini sebagai akibat dari cukupnya tingkat ketersediaan air 

bagi tanaman. Bagi tanaman air berfungsi sebagai pelarut, yaitu untuk melarutkan 

unsur – unsur hara yang diberikan maupun yang tersedian di dalam tanah, yang 

selanjutnya digunakan untuk proses fotosintesis. Dengan cukupnya ketersediaan 

hara, maka fotosintesis berlangsung dengan baik dan fotosintat yang dihasilkan 

juga banyak dan diantara fotosintat tersebut selanjutnya digunakan untuk 

pembentukan daun. Namun banyaknya jumlah daun ini tidak disertai dengan 

meningkatnya luas daun (Tabel 5) hal ini diduga sebagai akibat dari fokus 

pertumbuhan tanaman yang mengarah ke jumlah daun (Tabel 4). Lebih lanjut 

Ritche dalam Mapegau (2006) menyatakan bahwa proses yang sensitif bisa terjadi 

sebagai dampak dari kekurangan air ialah pembelahan sel. Hal ini dapat diartikan 

bahwa pertumbuhan tanaman sengat peka terhadap defisit (cekaman) air karena 
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dapat menghentikan pembelahan sel dan mengakibatkan tanaman lebih kecil. 

Penelitian sebelumnya oleh Minor dalam Mapegau (2006), bahwa pengaruh 

cekaman kekurangan air pada pertumbuhan tanaman dicerminkan oleh daun – 

daun yang lebih kecil. 

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa pengaruh air sangat memberikan 

pengaruh nyata terhadap bobot kering total tanaman. Sama halnya tinggi tanaman, 

penurunan tingkat pemberian air menurunkan bobot kering total tanaman kedelai. 

Bobot kering terendah diperoleh pada perlakuan 0-20 HST diberi air sesuai 

kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) 

pada pengamatan 56 HST dan 70 HST, sedangkan pada perlakuan 0-75; sesuai 

kapasitas lapang (A0) mempunyai bobot kering tertinggi. Gardner dkk (1991) 

menjelaskan bahwa bila tanaman mengalami defisit (kekurangan) air, tanaman 

akan mengalami penurunan laju fotosintesis. Selain dialokasikan untuk disimpan 

di dalam organ, sebagian fotosintat dirombak untuk mensintesis senyawa organik 

terlarut untuk menurunkan potensial osmotik sel (osmoregulasi) agar tanaman 

dapat bertahan hidup pada kondisi kekeringan sehingga bobot keringnya 

berkurang. Hal ini juga terlihat pada variabel pengamatan laju pertumbuhan 

relatif, dimana pada perlakuan tersebut di atas laju pertumbuhan relatif 0-75 hari 

sesuai kapasitas lapang sampai panen; sesuai kapasitas lapang (A0) tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan 0-60 HST diberi air sesuai kapasitas lapang; setelah itu 

diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1) dan 0-40 HST diberi air 

sesuai kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai 

panen (A3). Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) ialah pertambahan berat kering 

tanaman pada suatu waktu tertentu (Beadle, 1993). LPR dapat digunakan untuk 

mengukur prduktivitas (efisiensi) biomassa awal tanaman, yang berfungsi sebagai 

modal dalam menghasilkan bahan baru tanaman. 

Pemberian air dalam jumlah yang berbeda menghasilkan respon yang 

berbeda pula pada pertumbuhan dan hasil tanaman. Pada perlakuan 0-75 sampai 

panen; sesuai kapasitas lapang (A0) menghasilkan pertumbuhan yang lebih baik 

dibandingkan dengan perlakuan 0-60 HST diberi air sesuai kapasitas lapang; 

setelah itu diberi air kembali 1 minggu sekali sampai panen (A1), 0-40 HST diberi 

air sesuai kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai 
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panen (A2), 0-40 HST diberi air sesuai kapasitas lapang; setelah itu diberi air 

kembali 1 minggu sekali sampai panen (A3), 0-20 HST diberi air sesuai kapasitas 

lapang; setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) dan 0-20 

HST diberi air sesuai kapasitas lapang; setelah itu diberi air kembali 1 minggu 

sekali sampai panen (A5). Perlakuan 0-20 HST diberi air sesuai kapasitas lapang; 

setelah itu diberi air kembali 2 minggu sekali sampai panen (A4) menunjukkan 

variabel pertumbuhan tanaman (jumlah daun, tinggi tanaman, luas daun, laju 

pertumbuhan relatif) yang paling rendah, hal ini dikarenakan tanaman kekurangan 

air untuk proses fotosintesis secara normal, dengan kurangnya air tersebut akan 

mengakibatkan lambatnya proses fotosintesis sehingga fotosintat yang dihasilkan 

tidak optimal. Air berperan penting bagi proses metabolisme di dalam tubuh 

tanaman, beberapa fungsi air bagi tanaman yaitu berfungsi: (a) Bahan baku dalam 

proses fotosintesis, (b) Penyusun protoplasma yang sekaligus memelihara tekanan 

turgor sel, (c) Bahan atau media dalam roses transpirasi, (d) Pelarut unsur hara 

dari dalam tanah ke akar untuk selanjutnya dikirim ke daun (Sugito, 1999). 

Pada pengamatan komponen hasil, interaksi nyata antara perlakuan interval 

waktu dan tingkat pemberian air terjadi pada variabel pengamatan jumlah polong 

pertanaman, bobot polong pertanaman dan jumlah biji pertanaman. Pada variabel 

jumlah polong menunjukkan bahwa air memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap jumlah polong per tanaman. Perlakuan A4 dan A5 mempunyai jumlah 

polong lebih sedikit dari perlakuan lain (Tabel 8). Perbedaan hasil ini disebabkan 

tanaman kekurangan air pada masa pertumbuhan vegetatif maupun perkembangan 

generatif seperti pengisian polong. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Somaatmadja (1985), bahwa terjadi kekurangan air pada masa pembentukan 

bunga, pembentukan dan pengisian polong akan menyebabkan sedikit biji yang 

terbentuk, biji yang dihasilkan kecil – kecil sehingga bobot dari biji berkurang. 

Pada bobot polong menunjukkan bahwa semakin menurunnya tingkat 

pemberian air, semakin turun pula jumlah dan bobot polong. Hal ini disamping 

karena tanaman kekurangan air sehingga menghambat proses fotosintesis, juga 

diduga hal ini terkait dengan serapan kalium yang berlebih. Serapan kalium yang 

berlebih berdampak pada kurangnya serapan tanaman terhadap unsur hara lain 

seperti magnesium (Kresge, 1988). Magnesium ialah salah satu unsur makro yang 
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diperlukan tanaman, unsur ini menjadi salah satu unsur penyusun dari klorofil 

(Gibson, 2001). Rendahnya serapan magnesium berdampak pada tidak 

maksimalnya pembentukan klorofil, sehingga klorofil sebagai salah satu faktor 

penting dalam fotosintesis tidak dapat berfungsi optimal dan berakibat pada 

terganggunya proses fotosintesis. Sedangkan pada variabel pengamatan jumlah 

biji/tanaman, jumlah biji terbanyak dihasilkan pada perlakuan 0-75 hari sampai 

panen; sesuai kapasitas lapang (A0). Hasil tertinggi yang diperoleh pada variabel 

pengamatan jumlah biji tersebut dikarenakan jumlah air yang normal/tercukupi, 

kebutuhan air yang tercukupi akan membuat tanaman tumbuh maksimal. Gardner 

et al. (1991), mengemukakan bahwa kekurangan air selama periode pengisian 

mengurangi hasil biji karena terjadinya penurunan laju fotosintesis.  

Berdasarkan penjelasan – penjelasan di atas perlakuan interval waktu dan 

tingkat pemberian air dibawah kebutuhan air normal tanaman atau kekurangan air 

menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil tanaman kedelai. Apabila 

tanaan mengalami kekurangan air pada saat pertumbuhannya tanaman tidak dapat 

mencapai hasil panen yang tinggi. Tanaman yang mengalami kekurangan air pada 

fase vegetatif lebih berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan dan hasil 

tanaman kedelai daripada tanaman yang mengalami kekurangan air pada saat fase 

generatif.  


