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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter pertumbuhan dan daya hasil beberapa 

galur mutan kedelai. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok  yang 
terdiri dari sembilan perlakuan dengan tiga kali ulangan. Perlakuan yang diuji yaitu galur mutan 
kedelai: 8H Psj, 9Y Psj, 10J Psj, 11K Psj, 12L Psj, 13M Psj, 14N Psj dan dua varietas: 16Q Muria dan 
17(R) Dering. Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan analisis ragam taraf nyata 5% kemudian 
diuji lanjut dengan BNJ taraf nyata 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Galur mutan kedelai 
yang memiliki karakter pertumbuhan yang lebih baik adalah galur 9Y Psj. Galur 9Y Psj memiliki 
jumlah tanaman yang tumbuh lebih banyak, tinggi tanaman stadia berbunga lebih tinggi, dan memiliki 
umur masak fisiologis yang tercepat. Galur 14N Psj memiliki umur berbunga yang tercepat. Galur 
11K Psj memiliki jumlah tanaman yang dipanen yang lebih banyak dan berat biji 100 butir yang 
terberat. Galur 13M Psj memiliki jumlah polong hampa yang paling sedikit. Sementara pada 
parameter tinggi stadia panen, jumlah buku per tanaman, jumlah polong isi, jumlah biji, berat biji, dan 
hasil biji kering menunjukkan bahwa varietas 17(R) Dering lebih unggul dari galur-galur dan varietas 
16Q Muria. 2) Daya hasil dari tujuh galur mutan kedelai yang diuji menunjukkan bahwa berat biji 
kering per plot adalah: galur 14N Psj (210,40 g/plot), galur 9Y Psj (209,06 g/plot), galur 10J Psj 
(201,11 g/plot), galur 8H Psj (200,35 g/plot), galur 11K Psj (195,67 g/plot), galur 13M Psj (166,04 
g/plot), dan galur 12L Psj (159,60 g/plot). Daya hasil dari tujuh galur mutan tersebut lebih rendah dari 
varietas 17(R) Dering (911,80 g/plot), namun lebih tinggi dari varietas 16Q Muria (52,10 g/plot). 

Kata kunci : Karakter pertumbuhan, Galur mutan 

ABSTRACT 
This study aimed to know the growth character and yield on soybean mutant lines. The 

experimental design used was a randomized block design consisting of nine treatments with three 
replicates. Treatments mutant lines of soybeans tested were: 8H Psj, 9Y Psj, 10J Psj, 11K Psj, 12L 
Psj, 13M Psj, 14N Psj and two varieties: 16Q Muria and 17(R) Dering. The data were analyzed using 
analysis of variance on level significance 5% and followed by HSD test on level significance 5%. The 
results showed that: 1) The mutant lines that better growth character was 9Y Psj lines. Lines 9Y Psj 
had more plant number growing, plant height on frowering stage that higher, and earlier age of 
physiological maturity. Lines 14N Psj had faster flowering age. Lines 11K Psj had more harvested 
plant number and 100 grain weight that higher. Lines 13M Psj had fewer number of empty pods. 
While the plant high on harvest stage, the number of plant nodes, number of filling pods, number of 
seeds, seed weight, and dried seed yield showed that the varieties 17(R) Dering more superior lines 
compared 16Q Muria variety. 2) Seed yield of mutan lines tested showed that dried seed weight per 
plot were: lines 14N Psj (210,40 g/plot), lines 9Y Psj (209,06 g/plot), lines 10J Psj (201,11 g/plot), 
lines 8H Psj (200,35 g/plot), lines 11K Psj (195,67 g/plot), lines 13M Psj (166,04 g/plot), and lines 
12L Psj (159,60 g/plot). Seed yield of seven mutan lines tested had lower than variety 17(R) Dering 
(911,80 g/plot), but higher than 16Q Muria variety (52,10 g/plot). 

Keywords : Growth character, Mutan line 
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PENDAHULUAN 

Kedelai merupakan salah satu 
komoditas pangan terpenting ketiga setelah 
padi dan jagung, dan biasanya ditanam setelah 
padi sebagai palawija. Tanaman ini merupakan 
penghasil protein yang sangat penting, karena 
kandungan gizinya, aman dikonsumsi, dan 
harganya yang relatif murah dibandingkan 
dengan sumber protein hewani. Di Indonesia 
kedelai umumnya dikonsumsi dalam bentuk 
pangan olahan seperti: tahu, tempe, kecap, 
tauco, susu kedelai dan lain-lain (Hermanto et 
al, 2009). Menurut Winarto et al (2002), 
bahwa kedelai juga merupakan bahan 
makanan yang sangat berkhasiat bagi 
pertumbuhan dan menjaga kondisi sel-sel 
tubuh, karena banyak mengandung unsur dan 
zat-zat makanan penting seperti protein, 
lemak, karbohidrat dan sebagainya. Selain biji, 
beberapa bagian dari tanaman ini juga berguna 
untuk usaha peternakan, misalnya dari daun 
dan batangnya yang dapat digunakan untuk 
makanan ternak dan pupuk hijau. 

Seiring bertambahnya jumlah penduduk 
dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, 
maka permintaan akan komoditas kedelai terus 
meningkat setiap tahunnya. Sebaliknya 
kapasitas produksi dalam negeri belakangan 
ini cenderung menurun sehingga setiap 
tahunnya pemerintah melakukan impor kedelai 
(Atman, 2006). Menurut Badan Pusat Statistik 
(2013), bahwa selama Januari 2013 Indonesia 
mengimpor kedelai sebanyak 54 ribu ton 
senilai US$ 34 juta. Kedelai impor terbanyak 
berasal dari Amerika Serikat sebesar 50 ribu 
ton atau US$ 31 juta. Selain impor meningkat 
karena meningkatnya permintaan di dalam 
negeri, ternyata produksi kedelai Indonesia 
juga masih relatif rendah. Hal ini antara lain 
disebabkan oleh cara budidaya yang belum 
intensif serta faktor internal petani yang belum 
menguasai tentang peramalan produksi dan 
penguasaan informasi pasar. 

Untuk mengurangi impor kedelai yang 
sangat besar ini perlu usaha peningkatan 
produksi kedelai nasional. Peningkatan 
produksi baik secara kuantitas maupun 
kualitas dapat ditempuh melalui penggunaan 
varietas unggul melalui program pemuliaan 
tanaman. Pemuliaan tanaman dapat dikatakan 
sebagai seluruh usaha agar dihasilkan suatu 

varietas atau galur baru (Hartatik, 2007). 
Menurut Sinartani (2010), bahwa salah satu 
program Kementrian Pertanian adalah 
swasembada kedelai yang direncanakan mulai 
pada tahun 2010. Swasembada tersebut dapat 
dikatakan tercapai jika pada tahun 2014 
produksinya meningkat, dengan target 
produksinya minimal harus sama dengan 
proyeksi permintaan dalam negeri. Produksi 
pada tahun 2010 belum bisa menembus 1,3 
ton/ha, sementara kebutuhan kedelai nasional 
mencapai 2,2 juta ton. Hal tersebut memaksa 
negara melakukan impor sebesar 1,2 juta ton 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 
Menurut BPS-NTB (1998-2003), bahwa 
provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan 
salah satu daerah yang sangat potensial untuk 
pengembangan dan peningkatkan produksi 
kedelai. Namun produktivitas kedelai di Nusa 
Tenggara Barat masih rendah, yaitu 10,74 
kw/ha. Menurut Adisarwanto (1997), bahwa 
potensi produktivitas kedelai di NTB dapat 
mencapai 18 kw/ha - 20 kw/ha. Rendahnya 
produktivitas kedelai di NTB disebabkan oleh 
beberapa faktor, salah satunya penggunaan 
varietas unggul yang masih rendah ditingkat 
petani. Produktivitas yang tinggi dapat dicapai 
dengan penanaman varietas unggul disertai 
dengan pengelolaan lingkungan fisik dan 
hayati serta pemanfaatan teknologi yang sesuai 
dengan lingkungan. Menurut Jusuf (2004), 
bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan 
produksi kedelai nasional dilakukan melalui 
pemuliaan secara mutasi untuk memperbaiki 
karakter-karakter tanaman yang diinginkan, 
termasuk produktivitasnya. Pemuliaan mutasi 
merupakan salah satu pemuliaan secara 
konvensional yang tidak membutuhkan waktu 
relatif lama untuk meningkatkan keragaman 
genetik tanaman (Hidajat et al, 2000). 

Badan Tenaga Atom Nasional 
(BATAN) sebagai lembaga penelitian sejak 
tahun 1972 telah melakukan penelitian dengan 
teknologi mutasi radiasi untuk mendapatkan 
varietas kedelai baru yang unggul. Pemuliaan 
mutasi radiasi kedelai dimulai pada tahun 
1977 hingga tahun 2008 dengan 
memanfaatkan teknik mutasi radiasi. 
Pemuliaan mutasi radiasi tersebut telah 
menghasilkan 5 varietas unggul kedelai, yaitu 
Muria dan Tengger yang dirilis pada tahun 
1987, varietas Meratus yang dirilis pada tahun 
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1998, varietas Rajabasa yang dirilis pada tahun 
2004 yang merupakan hasil persilangan dari 
galur mutan No. 214 dengan galur mutan No. 
23-D (dihasilkan dari iradiasi sinar Gamma 
terhadap varietas Guntur), dan varietas Mitani 
yang dirilis pada tahun 2008. Dengan 
tersedianya berbagai varietas unggul kedelai 
diharapkan para petani kembali berkeinginan 
untuk menanam palawija, khususnya kedelai. 
Karena dengan begitu kebutuhan nasional 
akan kedelai yang saat ini jauh lebih besar 
dibandingkan dengan kemampuan 
produksinya bisa teratasi dan membantu 
negara mengurangi kuota impor kedelai dari 
negara lain. Dengan memanfaatkan teknik 
mutasi radiasi, BATAN terus berupaya 
menciptakan varietas baru untuk memperkaya 
keragaman genetik, sehingga dengan begitu 
bisa memudahkan petani untuk memilih 
varietas yang unggul (BATAN, 2008). 

Menurut Arsyad et al (2007), bahwa uji 
daya hasil merupakan salah satu seleksi secara 
langsung maupun tidak langsung yang 
berkaitan dengan daya hasil. Uji daya hasil 
termasuk aspek penting dalam program 
perakitan varietas baru, yang mana para 
pemulia harus memutuskan suatu galur yang 
memiliki sifat-sifat yang diinginkan pada 
berbagai kondisi lingkungan tumbuh. 
Menururt Riyanto et al (2010), bahwa uji 
multilokasi pada beberapa varietas kedelai 
berdaya hasil tinggi sangatlah penting, karena 
hasil yang diperoleh pada tiap daerah belum 
tentu sama. Perbedaan hasil  banyak 
disebabkan oleh lingkungan tumbuh yang 
berbeda, setiap daerah sangat dianjurkan untuk 
melakukan uji multilokasi, karena uji 
multilokasi merupakan tahap akhir dari 
rangkaian kegiatan proses pembentukan 
varietas ungul baru. 

Berdasarkan uraian masalah tersebut, 
maka telah dilakukan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui karakter 
pertumbuhan dan daya hasil beberapa galur 
mutan kedelai. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode eksperimental 
yang dilakukan di lapangan. 

Percobaan ini dilakukan di lahan milik 
petani di Desa Sigerongan, Kecamatan 
Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang 
dimulai dari bulan September sampai dengan 
Desember 2014. 

Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
yang terdiri dari sembilan perlakuan dengan 
tiga ulangan, sehingga diperoleh 27 plot 
percobaan. Adapun perlakuan yang diuji yaitu 
galur mutan kedelai: 8H Psj, 9Y Psj, 10J Psj, 
11K Psj, 12L Psj, 13M Psj, 14N Psj dan dua 
varietas: 16Q Muria dan 17(R) Dering. 

Pelaksanaan percobaan ini meliputi 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

Benih yang digunakan adalah benih 
hasil mutasi yang terdiri dari tujuh galur dan 
dua varietas. Benih-benih tersebut diperoleh 
dari Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan 
Radiasi serta Badan Tenaga Atom Nasional 
(BATAN). 

Pengolahan tanah dilakukan dengan 
cara dibajak kemudian diratakan. Setelah itu 
dibuat 27 bedengan atau plot yang berukuran 3 
m x 4 m dengan jarak antar plot 20 cm. 

Pembuatan lubang tanam dilakukan 
secara tugal dengan kedalaman 4 cm – 5 cm. 
Pada masing-masing bedengan atau plot dibuat 
150 lubang (dua benih tiap lubang) dengan 
jarak tanam 40 cm x 20 cm. 

Pemupukan dilakukan hanya pada saat 
awal tanam, yaitu pemberian pupuk Ponska 
dengan dosis 125 kg/ha atau 150 g/plot. 
Pemupukan dilakukan dengan cara menyebar 
pupuk secara merata pada seluruh tanah atau 
areal plot yang akan ditanami kadelai. 

Pengairan diberikan setelah penanaman 
sampai tanaman mulai muncul di atas 
permukaan tanah. Pengairan selanjutnya 
dilakukan apabila tanaman terlihat layu. 

Penyiangan dilakukan dengan cara 
manual, yaitu dengan mencabut gulma yang 
tumbuh disekitar tanaman atau 
membersihkannya menggunakan sabit. 

Pengendalian hama dan penyakit 
dilakukan dengan pemberian insektisida 
Curacron dengan dosis 1 ml/L. 
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Panen dilakukan setelah tanaman 
kedelai menunjukkan kriteria: daun telah 
menguning dan berguguran, batang mengering 
dan polong berwarna coklat kehitaman. 

Penentuan tanaman sampel dilakukan 
dengan sistematik sampling, yaitu menentukan 
secara acak 15 tanaman (10%) dari 150 
populasi tanaman sebagai sampel pada 
masing-masing plot percobaan. 

Adapun parameter yang diamati adalah : 

Jumlah tanaman yang tumbuh per plot 
Jumlah tanaman yang tumbuh per plot 

adalah jumlah tanaman yang berhasil tumbuh 
dari masing-masing plot percobaan. 

Tinggi stadia berbunga (cm) 
Tinggi stadia berbunga adalah tinggi 

tanaman pada fase berbunga 70% dari masing-
masing plot percobaan. 

Umur tanaman saat berbunga 75% (hst) 
Umur tanaman saat berbunga 75% 

adalah umur tanaman saat mengeluarkan 
bunga sekitar 75% dari masing-masing plot 
percobaan. 

Tinggi stadia panen (cm) 
Tinggi stadia panen adalah tinggi 

tanaman pada saat 2 hari sebelum panen. 

Umur tanaman saat masak fisiologis (hst) 
Umur tanaman saat masak fisiologis 

adalah umur tanaman saat tanaman 
menunjukkan ciri-ciri: polong tanaman sudah 
mulai berwarna kuning kecoklatan serta daun 
tanaman yang tampak mulai menguning. 

Jumlah tanaman yang dipanen per plot 
Jumlah tanaman yang dipanen per plot 

adalah jumlah tanaman yang berhasil dipanen 
dari masing-masing plot percobaan. 

Jumlah buku per tanamaan 
Jumlah buku per tanaman adalah jumlah 

buku atau cabang yang terdapat pada 
masingmasing tanaman. 

Jumlah polong isi per tanaman 
Jumlah polong isi per tanaman adalah 

jumlah polong yang berisi biji dari 
masingmasing tanaman. 

Jumlah polong hampa per tanaman 
Jumlah polong hampa per tanaman 

adalah jumlah polong yang tidak berisi biji 
dari masingmasing tanaman. 

Jumlah biji per tanaman 
Jumlah biji per tanaman adalah jumlah 

biji yang terdapat pada masingmasing 
tanaman. 

Berat biji 100 butir (g) 
Berat biji 100 butir adalah berat dari 

100 butir biji yang diperoleh dari masing-
masing plot percobaan. 

Berat biji per tanaman (g) 
Berat biji per tanaman adalah berat biji 

yang diperoleh dari masingmasing tanaman. 

Hasil biji kering (g/plot) 
Hasil biji kering adalah berat biji dari 

masing-masing plot ditambah dengan berat biji 
per tanaman (sampel). 

Data hasil pengamatan dianalisa 
menggunakan analisis ragam (Analisis of 
Variance) pada taraf nyata 5%, dan apabila 
terdapat berbeda nyata akan diuji lanjut 
menggunakan BNJ (Beda Nyata Jujur) pada 
taraf nyata yang sama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis ragam parameter 
pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1. Rata-
rata hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 
2 dan Gambar 1 - 3. 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada 
taraf nyata 5% (Tabel 1) menunjukkan bahwa 
dari sembilan perlakuan yang diuji terdapat 
perbedaan yang nyata pada parameter jumlah 
buku per tanaman sampel, tinggi stadia 
berbunga tanaman sampel, tinggi stadia panen 
tanaman sampel, jumlah polong isi per 
tanaman sampel, jumlah tanaman yang 
tumbuh per plot, umur tanaman saat berbunga 
75%, jumlah tanaman yang dipanen per plot, 
jumlah biji per tanaman sampel, berat biji 100 
butir, berat biji per tanaman sampel, dan hasil 
biji kering per plot. Namun pada parameter 
umur tanaman saat masak fisiologis dan 
jumlah polong hampa per tanaman sampel 
tidak terdapat perbedaan yang nyata dari 
sembilan perlakuan yang diuji. 
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Tabel 1. Hasil Analisis Ragam Parameter Pengamatan 
No Parameter F hit Prob > F Notasi 

1 Jumlah tanaman yang tumbuh per plot 8,23 < 0,0002 s 
2 Tinggi stadia berbunga tanaman sampel (cm) 5,30  < 0,0023 s 
3 Umur tanaman saat berbunga 75% (hst) 16,55 < 0,0000 s 
4 Tinggi stadia panen tanaman sampel (cm) 6,16 < 0,0010 s 
5 Umur tanaman saat masak fisiologis (hst) 1,09 > 0,4198 ns 
6 Jumlah tanaman yang dipanen per plot 10,77 < 0,0000 s 
7 Jumlah buku per tanaman sampel 3,56 < 0,0147 s 
8 Jumlah polong isi per tanaman sampel 6,03 < 0,0012 s 
9 Jumlah polong hampa per tanaman sampel 0,73 > 0,6623 ns 

10 Jumlah biji per tanaman sampel 12,21 < 0,0000 s 
11 Berat biji 100 butir (g) 9,66 < 0,0001 s 
12 Berat biji per tanaman sampel (g) 7,02 < 0,0005 s 
13 Hasil biji kering per plot (g/plot) 20,21 < 0,0000 s 

Keterangan : prob < f hit = signifikan; prob > f hit = non-signifikan berdasarkan uji F pada taraf nyata 5% 

Tabel 2. Rata-Rata Hasil Pengamatan Terhadap Sifat yang Diamati 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8H Psj 140,67a 44,16a 34,33c 49,13bc 81,67a 125,33ab 7,62b 11,00b 20,47a 11,60b
9Y Psj 146,00a 47,33a 35,67ab 50,02abc 81,33a 134,67ab 8,76ab 11,95b 24,11a 13,00b
10J Psj 144,00a 45,40a 36,00a 48,80bc 81,67a 122,67ab 7,62b 5,60b 25,55a 10,07b
11K Psj 144,67a 42,80a 34,33c 49,80abc 82,67a 141,00a 7,53b 11,71b 19,02a 12,51b
12L Psj 127,33a 44,13a 34,00cd 51,86ab 82,33a 113,67ab 8,67ab 15,16b 25,22a 20,00b
13M Psj 116,67ab 37,44ab 33,67cd 46,02bc 82,33a 96,33b 7,85b 12,84b 18,58a 14,22b
14N Psj 136,33a 37,82ab 33,00d 45,40bc 81,67a 112,33ab 7,91ab 9,11b 19,91a 12,18b
16Q Muria 87,33b 32,13b 34,67bc 39,42c 81,33a 47,00c 8,02ab 11,80b 26,22a 18,35b

17(R)Dering 141,33a 41,89ab 36,00a 61,09a 82,67a 121,67ab 9,93a 34,62a 23,53a 66,71a

BNJ 5% 33,58 10,44 1,31 11,77 2,60 42,70 2,08 16,92 17,70 25,72

Perlakuan
Parameter

 
Keterangan : angka yang diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada BNJ taraf  nyata 5%, 1) jumlah tanaman tumbuh 
per plot, 2) tinggi stadia berbunga per tanaman sampel, 3) umur tanaman saat berbunga 75%, 4) tinggi stadia panen per 
tanaman sampel, 5) umur tanaman saat masak fisiologis, 6) jumlah tanaman yang dipanen per plot, 7) jumlah buku per 
tanaman sampel, 8) jumlah polong isi per tanaman sampel, 9) jumlah polong hampa per tanaman sampel, 10) jumlah biji per 
tanaman sampel 

 
 

Pada pengamatan jumlah tanaman yang 
tumbuh per plot (Tabel 2), rata-rata jumlah 
tanaman yang tumbuh berkisar 87,33 populasi 
hingga 146,00 populasi. Perlakuan dengan 
rata-rata jumlah tanaman yang tumbuh 
terbanyak ditunjukkan oleh perlakuan 9Y Psj 
(146,00 populasi) yang tidak berbeda nyata 
dengan 11K Psj, 10J Psj, 17(R) Dering, 8H 
Psj, 14N Psj, 12L Psj, dan 13M Psj, namun 
berbeda nyata dengan 16Q Muria. Sementara 
perlakuan yang mengekspresikan nilai rata-

rata terendah ditampilkan oleh perlakuan 16Q 
Muria (87,33 populasi) yang berbeda sangat 
nyata dengan semua perlakuan yang diuji 
kecuali 13M Psj. Dari hasil ini diduga bahwa 
galur 9Y Psj memiliki pewarisan sifat genetik 
yang tinggi terhadap jumlah tanaman yang 
tumbuh serta mampu beradaptasi dengan cepat 
pada kondisi lingkungan yang ada 
dibandingkan dengan galur-galur bahkan 
varietas 16Q Muria dan 17(R) Dering yang 
diuji. Menurut Sumarno (2005), bahwa 
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pertumbuhan dan perkembangan tanaman 
merupakan interaksi antara faktor genetik dan 
lingkungan. Pengelolaan sistem budidaya 
suatu tanaman merupakan suatu sistem 
manipulasi yang dilakukan melalui pemilihan 
galur kedelai dan pengolahan lingkungan. 
Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan 
pertumbuhan dan produksi tanaman yang 
optimal. 

Rata-rata tinggi tanaman pada stadia 
berbunga (Tabel 2) berkisar 32,13 cm hingga 
47,33 cm. Perlakuan dengan rata-rata tinggi 
stadia berbunga tertinggi ditunjukkan oleh 
perlakuan 9Y Psj (47,33 cm) yang tidak 
berbeda nyata dengan 10J Psj, 8H Psj, 12L Psj, 
11K Psj, 17(R) Dering, 14N Psj, dan 13M Psj, 
namun berbeda nyata dengan 16Q Muria. 
Sementara perlakuan dengan rata-rata terendah 
dimiliki oleh 16Q Muria (32,13 cm) yang 
tidak berbeda nyata dengan 13M Psj, 14N Psj, 
dan 17(R) Dering. Menurut Ali (2007), bahwa 
persaingan dapat terjadi diantara sesama jenis 
dan dapat pula terjadi diantara jenis-jenis yang 
berbeda. Persaingan sesama jenis pada 
umumnya terjadi lebih awal dan menimbulkan 
pengaruh yang lebih buruk dibandingkan 
persaingan yang terjadi antar jenis yang 
berbeda. Dengan hasil yang diperoleh pada 
pengamatan ini diduga bahwa sudah terjadi 
persaingan antara tanaman satu dengan yang 
lainnya. Kemampuan tanaman dalam 
berinteraksi dengan lingkungan untuk 
memperebutkan unsur hara dan ruang-ruang 
tumbuh sangat mempengaruhi laju 
pertumbuhannya. Hal ini mencerminkan galur 
9Y Psj sebagai galur dengan rata-rata tinggi 
stadia berbunga tertinggi lebih mampu 
bersaing dalam memenangi unsur hara dan 
ruang-ruang tumbuh dibandingkan dengan 
galur-galur bahkan varietas 16Q Muria dan 
17(R) Dering yang diuji. 

Menurut Hidayat dan Omar (1985), 
bahwa perbedaan waktu dalam umur berbunga 
dipengaruhi oleh perbedaan lokasi, dalam hal 
ini tanah dan kondisi iklim setempat. Selain itu 
umur berbunga ditentukan oleh adanya 
interaksi antara lingkungan dengan varietas 
yang ditunjukkan oleh respon varietas 
terhadap lingkungan, bahkan sebaliknya 
lingkungan yang kurang menguntungkan atau 
kurang menunjang pertumbuhan akan 
menyebabkan tanaman memperpendek masa 

pertumbuhan vegetatif dan mempercepat masa 
pertumbuhan generatif mulai dari saat 
pembungaan sampai dengan saat panen. Pada 
pengamatan umur tanaman saat berbunga 75% 
(Tabel 2), rata-rata umur tanaman saat 
berbunga berkisar 33,00 hst hingga 36,00 hst. 
Perlakuan dengan rata-rata umur berbunga 
tercepat diekspresikan oleh perlakuan 14N Psj 
(33,00 hst) yang tidak berbeda nyata dengan 
13M Psj dan 12L Psj, namun berbeda nyata 
dengan 8H Psj, 11K Psj, 16Q Muria, 9Y Psj, 
10J Psj, dan 17(R) Dering. Sementara 
perlakuan dengan rata-rata umur berbunga 
paling lambat ditampilkan oleh perlakuan 
17(R) Dering (36,00 hst) yang tidak berbeda 
nyata dengan 10J Psj dan 9Y Psj. Hasil ini 
diduga bahwa kondisi di lapangan kurang 
menunjang pertumbuhan bagi tanaman 
sehingga tanaman cenderung memperpendek 
masa pertumbuhan vegetatif dan mempercepat 
masa pertumbuhan generatif, sebagaimana 
yang ditunjukkan oleh galur 14N Psj. 

Pada pengamatan tinggi stadia panen 
tanaman sampel (Tabel 2), rata-rata tinggi 
tanaman pada stadia panen berkisar 39,42 cm 
hingga 61,09 cm. Perlakuan dengan rata-rata 
tinggi tanaman pada stadia panen tertinggi 
ditunjukkan oleh perlakuan 17(R) Dering 
(61,09 cm) yang tidak berbeda nyata dengan 
12L Psj, 9Y Psj, dan 11K Psj. Sementara 
perlakuan dengan rata-rata terendah dimiliki 
oleh 16Q Muria (39,42 cm) yang tidak 
berbeda nyata dengan 14N Psj, 13M Psj, 10J 
Psj, 8H Psj, 11K Psj, dan 9Y Psj, namun 
berbeda nyata dengan 12L Psj dan 17(R) 
Dering. Hasil ini menunjukkan bahwa varietas 
17(R) Dering mengalami pertumbuhan yang 
pesat, yang dibuktikan dari pengamatan pada 
tinggi stadia berbunga, dimana varietas 17(R) 
Dering yang hanya memiliki rata-rata tinggi 
stadia berbunga 41,89 cm, namun pada 
pengamatan tinggi stadia panen ini varietas 
17(R) Dering terbukti mampu mengungguli 
galur-galur dan varietas 16Q Muria yang diuji. 
kondisi ini diduga bahwa tinggi tanaman dari 
varietas 17(R) Dering terlihat setelah fase 
vegetatifnya berakhir. Menurut Karamoy 
(2009), bahwa salah satu bentuk interaksi 
antara satu individu dengan individu lain 
adalah (kompetisi). Persaingan terjadi bila 
kedua individu mempunyai kebutuhan sarana 
pertumbuhan yang sama, sedangkan 
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lingkungan tidak menyediakan kebutuhan 
tersebut dalam jumlah yang cukup. Persaingan 
ini akan berakibat negatif atau menghambat 
pertumbuhan individu-individu yang terlibat. 

Pada Tabel 2 rata-rata umur tanaman 
saat masak fisiologis berkisar 81,33 hst hingga 
82,67 hst. Perlakuan dengan rata-rata umur 
masak fisiologis tercepat diekspresikan oleh 
perlakuan 9Y Psj (81,33 hst). Sementara 
perlakuan dengan rata-rata umur masak 
fisiologis paling lambat dimiliki oleh 
perlakuan 17(R) Dering (82,67 hst). Dari hasil 
analisis ragam menunjukkan bahwa masing-
masing perlakuan tidak berbeda nyata. Apabila 
dibandingkan dengan hasil pengamatan pada 
parameter umur tanaman saat berbunga, maka 
hasil yang diperoleh pada pengamatan ini 
berbeda nyata. Dimana pada pengamatan umur 
tanaman saat berbunga perlakuan yang 
mengekspresikan umur berbunga tercepat 
ditunjukkan oleh galur 14N Psj, namun pada 
pengamatan kali ini galur 9Y Psj mampu 
mengungguli galur 14N Psj. Hasil ini bertolak 
belakang dengan apa yang dikatakan oleh 
Susanti (2011), bahwa tanaman yang cepat 
pada fase vegetatifnya, maka akan 
menunjukkan waktu yang cepat pula ketika 
masaknya. 

Rata-rata jumlah tanaman yang dipanen 
berkisar 47,00 populasi hingga 141,00 
populasi, sebagaimana terlihat pada Tabel 2. 
Perlakuan dengan rata-rata jumlah tanaman 
yang dipanen terbanyak ditampilkan oleh 
perlakuan 11K Psj (141,00 populasi) yang 
tidak berbeda nyata dengan 9Y Psj, 8H Psj, 
10J Psj, 17(R) Dering, 12L Psj, dan 14N Psj, 
namun berbeda nyata dengan 13M Psj dan 
16Q Muria. Sementara perlakuan dengan rata-
rata terendah ditunjukkan oleh perlakuan 16Q 
Muria (47,00 populasi) yang menunjukkan 
berbeda sangat nyata dengan semua perlakuan 
yang diuji. Menurut Adisarwanto (1997), 
bahwa tanaman yang kuat pertumbuhan 
vegetatif pada awal pertumbuhan akan lebih 
kuat berkompetisi dalam penggunaan unsur 
hara, air bahkan cahaya matahari. Individu 
atau populasi tanaman yang kuat pertumbuhan 
awalnya akan lebih banyak menggunakan 
ruang dalam petak percobaan, sebaliknya 
individu atau populasi tanaman yang lemah 
pertumbuhan awalnya akan menampakkan 
pertumbuhan selanjutnya yang juga lemah 

dalam memperebutkan ruang tumbuh dan 
unsur-unsur kehidupan di alam. Hasil ini 
apabila dibandingkan dengan hasil 
pengamatan pada jumlah tanaman yang 
tumbuh menunjukkan tidak berbeda nyata, 
dimana pada pengamatan jumlah tanaman 
yang tumbuh galur dengan rata-rata jumlah 
tanaman tumbuh terbanyak diperlihatkan oleh 
galur 9Y Psj (146,00 populasi) yang kemudian 
diikuti oleh galur 11K Psj (144,67 populasi). 
Namun pada pengamatan jumlah tanaman 
yang dipanen, galur 11K Psj dengan rata-rata 
jumlah tanaman yang dipanen sebanyak 
(141,00 populasi) menjadi galur dengan rata-
rata terbanyak, yang kemudian diikuti oleh 
galur 9Y Psj (134,67 populasi). Hal ini diduga 
bahwa galur 9Y Psj dan 11K Psj memiliki 
karakter jumlah tumbuh dan jumlah panen 
yang lebih baik dibandingkan dengan galur-
galur bahkan varietas 16Q Muria dan 17(R) 
Dering yang diuji. 

Menurut Hidayat dan Omar (1985), 
bahwa jumlah buku subur pada setiap tanaman 
menentukan jumlah biji yang dihasilkan. 
Tanaman kedelai yang hanya mampu 
menghasilkan jumlah buku subur sedikit maka 
hasilnya akan rendah, sementara tanaman yang 
mampu menghasilkan buku subur dalam 
jumlah banyak maka hasilnya akan tinggi. 
Pada Tabel 2 rata-rata jumlah buku per 
tanaman berkisar 7,53 buku hingga 9,93 buku. 
Perlakuan dengan rata-rata jumlah buku 
terbanyak dimiliki oleh perlakuan 17(R) 
Dering (9,93 buku) yang tidak berbeda nyata 
dengan 9Y Psj, 12L Psj, 16Q Muria, dan 14N 
Psj, namun berbeda nyata dengan 13M Psj, 
10J Psj, 8H Psj, dan 11K Psj. Sementara 
perlakuan dengan rata-rata terendah 
ditunjukkan oleh 11K Psj (7,53 buku) yang 
tidak berbeda nyata dengan semua perlakuan 
yang diuji kecuali 17(R) Dering. Hasil ini 
menunjukkan bahwa varietas 17(R) Dering 
yang mengekspresikan tinggi tanaman stadia 
panen tertinggi, dan terbukti mampu 
menghasilkan jumlah buku terbanyak yang 
mengungguli galur-galur dan varietas 16Q 
Muria yang diuji. 

Menurut Karamoy (2009), bahwa 
pembentukan polong merupakan suatu stadia 
yang sangat kritis bagi tanaman, karena 
tanaman akan mengalami persaingan dengan 
gulma. Persaingan ini akan berdampak pada 
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pengambilan nutrisi dan unsur hara oleh 
tanaman untuk pengisian polong menjadi 
berkurang. Pada pengamatan jumlah polong isi 
per tanaman sampel, Rata-rata jumlah polong 
berisi berkisar 5,60 polong hingga 34,62 
polong, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 
2. Perlakuan dengan rata-rata jumlah polong 
berisi terbanyak diekspresikan oleh perlakuan 
17(R) Dering (34,62 polong) yang 
menunjukkan berbeda sangat nyata dengan 
semua perlakuan yang diuji. Sementara 
perlakuan dengan rata-rata jumlah polong 
berisi terendah dimiliki oleh 10J Psj (5,60 
polong) yang tidak berbeda nyata dengan 14N 
Psj, 8H Psj, 11K Psj, 16Q Muria, 9Y Psj, 13M 
Psj, dan 12L Psj, namun berbeda sangat nyata 
dengan 17(R) Dering. Menurut Evita (2010), 
bahwa jumlah polong isi pertanaman atau 
pembentukan dan pertumbuhan polong sampai 
pematangan juga dipengeruhi oleh iklim. Dari 
hasil ini diduga bahwa varietas 17(R) Dering 
mampu bersaing dengan gulma dalam 
pengambilan nutrisi dan unsur hara dari dalam 
tanah untuk pembentukan polongnya, serta 
varietas 17(R) Dering memiliki pengaruh 
iklim yang rendah terhadap pertumbuhannya 
dibandingkan dengan galur-galur dan varietas 
16Q Muria yang diuji. 

Pada pengamatan jumlah polong hampa 
per tanaman sampel (Tabel 2), rata-rata jumlah 
polong hampa per tanaman berkisar 18,58 
polong hingga 26,22 polong. Perlakuan 
dengan rata-rata jumlah polong hampa 
terbanyak ditunjukkan oleh perlakuan 16Q 
Muria (26,22 polong). Sementara perlakuan 
dengan rata-rata jumlah polong hampa 
terendah ditampilkan oleh perlakuan 13M Psj 
(18,58 polong). Dari hasil analisis ragam 
menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan 
tidak berbeda nyata. Menurut Evita (2010), 
bahwa tanaman kedelai sangat membutuhkan 
air pada fase pembentukan polong, namun 
apabila terjadi kekurangan air selama masa 
pertumbuhan maka akan mengakibatkan 
jumlah polong isi sedikit dan jumlah polong 
hampa yang banyak. Hasil yang di dapat pada 
pengamatan jumlah polong hampa 
menunjukkan bahwa proses pengairan selama 

pertumbuhan tanaman kurang optimal, 
sehingga menyebabkan jumlah polong hampa 
tinggi dan jumlah polong berisi rendah. 
Kekurangan air pada saat proses pengisian biji 
mengakibatkan pengisian biji menjadi 
terhambat dan pembentukan biji menjadi tidak 
seragam (Anonim, 2005). 

Menurut Adisarwanto (1997), bahwa 
jumlah biji kedelai per polong berkisar antara 
1 - 5 biji, namun rata-rata berkisar antara 2 - 3 
biji. Jumlah biji per polong akan berkurang 
sebagaimana waktu penanaman diundurkan 
(waktu musim tanam) atau kerapatan populasi. 
Pada Tabel 2 rata-rata jumlah biji per tanaman 
berkisar 10,07 butir hingga 66,71 butir. 
Perlakuan dengan rata-rata jumlah biji per 
tanaman terbanyak diekspresikan oleh 
perlakuan 17(R) Dering (66,71 butir) yang 
berbeda sangat nyata dengan semua perlakuan 
yang diuji. Sementara perlakuan dengan rata-
rata jumlah biji per tanaman terendah 
ditunjukkan oleh perlakuan 10J Psj (10,07 
butir) yang tidak berbeda nyata dengan 8H Psj, 
14N Psj, 11K Psj, 9Y Psj, 13M Psj, 16Q 
Muria, dan 12L Psj, namun menunjukkan 
berbeda sangat nyata dengan 17(R) Dering. 
Selama masa stadia pemasakan biji tanaman 
kedelai memerlukan kondisi lingkungan yang 
kering agar diperoleh kualitas biji yang baik, 
karena kondisi lingkungan yang kering akan 
mendorong proses pemasakan biji lebih cepat 
dan bentuk biji menjadi seragam. Apabila 
kondisi tersebut dapat tercapai maka bentuk 
dan jumlah biji per polong dapat terbentuk 
dengan baik (Anonim, 2005). Dari hasil ini 
diduga bahwa waktu tanam yang diundurkan 
mengakibatkan jumlah biji pada tanaman tidak 
seragam, karena kondisi di lapangan terlalu 
lembab yang disebabkan oleh musim hujan 
datang sebelum proses pemasakan biji 
berakhir. Tanaman cenderung menginginkan 
kondisi yang kering selama proses pemasakan 
biji, namun hal tersebut tidak terlalu 
berpengaruh pada varietas 17(R) Dering yang 
menunjukkan jumlah biji terbanyak dan 
unggul jauh dari galur-galur dan varietas 16Q 
Muria yang diuji. 
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Gambar 1. Histogram Rata-Rata Berat Biji 100 Butir (g) pada BNJ taraf nyata 5% 

Menurut Djoko (2003), bahwa berat 100 
biji sangat erat hubungannya dengan hasil 
yang dicapai. Bila berat dari 100 biji semakin 
tinggi, maka semakin besar produktivitas hasil 
yang diperoleh. Peningkatan produksi dapat 
dicapai melalui peningkatan bobot 100 biji 
atau ukuran biji. Ukuran biji dipengaruhi oleh 
fotosintesis tanaman pada saat proses 
pemasakan biji (tanaman sangat membutuhkan 
cahaya matahari pada waktu tersebut). Hal ini 
berarti bahwa ukuran biji akan sangat 
bergantung terhadap waktu tanam yang tepat. 
Rata-rata berat biji 100 butir berkisar 11,90 g 
hingga 23,47 g, sebagaimana yang 
diperlihatkan pada Gambar 1. Perlakuan 
dengan rata-rata berat biji 100 butir tertinggi 
ditunjukkan oleh perlakuan 11K (23,47 g) 
yang tidak berbeda nyata dengan 10J Psj, 12L 
Psj, 13M Psj, 14N Psj, 8H Psj, dan 9Y Psj, 

namun berbeda nyata dengan 16Q Muria dan 
17(R) Dering. Sementara perlakuan dengan 
rata-rata berat biji 100 butir terendah 
diekspresikan oleh 17(R) Dering (11,90 g) 
yang tidak berbeda nyata dengan 16Q Muria. 
Menurut Adisarwanto (1997), bahwa berat biji 
100 butir digunakan dalam menetukan ukuran 
benih kedelai. Ukuran biji kedelai 
dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu 
biji berukuran kecil (6 - 12 g), biji berukuran 
sedang (12 - 14 g), dan biji berukuran besar 
(lebih dari 14 g). Berdasarkan hal tersebut 
maka galur Psj (8H Psj, 9Y Psj, 10J Psj, 11K 
Psj, 12L Psj, 13M Psj, 14N Psj) merupakan 
galur dengan kriteria biji berukuran besar, 
sementara varietas 16Q Muria dan 17(R) 
Dering termasuk dalam kriteria biji berukuran 
sedang dan kecil. 

 
Gambar 2. Histogram Rata-Rata Berat Biji per Tanaman Sampel (g) pada BNJ taraf nyata 5% 
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Gambar 4.3. Histogram Rata-Rata Hasil Biji Kering per Plot (g/plot) pada BNJ taraf nyata 5% 

Menurut Riyanto et al (2010), bahwa 
ukuran biji maksimum ditentukan oleh faktor 
genetis. Kecepatan pembentukan polong dan 
pembesaran biji akan semakin cepat setelah 
proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran 
dan bentuk polong menjadi maksimal pada 
saat awal periode pemasakan biji. Hal ini 
kemudian diikuti oleh perubahan warna 
polong dari hijau menjadi kuning kecoklatan 
pada saat masak, namun apabila pada saat 
proses pembentukan polong sampai pada 
ukuran maksimal tanaman kedelai tidak 
mendapatkan suplaian air dan unsur hara yang 
baik, maka ukuran biji dari kedelai tersebut 
akan kecil dan tidak seperti yang diharapkan. 
Pada pengamatan berat biji per tanaman 
sampel (Gambar 4.2), rata-rata berat biji per 
tanaman berkisar 1,46 g hingga 5,95 g. 
Perlakuan dengan rata-rata berat biji per 
tanaman terbanyak dimiliki oleh perlakuan 
17(R) Dering (5,95 g) yang menunjukkan 
berbeda sangat nyata dengan semua perlakuan 
yang diuji. Sementara perlakuan dengan rata-
rata berat biji per tanaman terendah 
ditampilkan oleh 10J Psj (1,46 g) yang tidak 
berbeda nyata dengan 14N Psj, 8H Psj, 9Y Psj, 
16Q Muria, 11K Psj, 13M Psj, dan 12L Psj, 
namun menunjukkan berbeda sangat nyata 
dengan 17(R) Dering. Hasil ini tidak berbeda 
nyata dengan hasil pengamatan pada jumlah 
biji per tanaman, dimana pada hasil 
pengamatan jumlah biji per tanaman tertinggi 
diekspresikan oleh varietas 17(R) Dering, dan 
terbukti pada pengamatan berat biji per 
tanaman varietas 17(R) Dering mengungguli 
galur-galur dan varietas 16Q Muria yang diuji. 

Hasil biji kering per plot sangat 
dipengaruhi oleh jumlah polong berisi, jumlah 
biji, berat biji 100 butir, dan berat biji per 
tanaman. Rata-rata hasil biji kering berkisar 
52,10 g/plot hingga 911,80 g/plot, 
sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3. 
Perlakuan dengan rata-rata hasil biji kering 
tertinggi diekspresikan oleh perlakuan 17(R) 
Dering (911,80 g/plot) yang menunjukkan 
berbeda sangat nyata dengan semua perlakuan 
yang diuji. Sementara perlakuan dengan rata-
rata hasil biji kering terendah ditunjukkan oleh 
perlakuan 16Q Muria (52,10 g/plot) yang tidak 
berbeda nyata dengan 12L Psj, 13M Psj, 11K 
Psj, 8H Psj, 10J Psj, 9Y Psj dan 14N Psj, 
namun berbeda sangat nyata dengan 17(R) 
Dering. Menurut Winarto et al (2002), bahwa 
intensitas cahaya yang diterima tanaman 
berbeda-beda, menurunnya intensitas cahaya 
dapat berpengaruh pada bobot kering tanaman. 
Besarnya cahaya yang tertangkap pada proses 
fotosintesis menunjukkan biomassa, sementara 
besarnya biomassa dalam jaringan tanaman 
mencerminkan bobot kering. Hal ini sejalan 
dengan apa yang terjadi di lapangan, karena 
musim penghujan datang ketika tanaman 
stadia panen yang menyebabkan intensitas 
cahaya yang diterima tanaman menjadi 
berkurang. Selain itu kondisi iklim yang 
lembab pada saat proses pemasakan biji telah 
mengakibatkan pengisian biji pada polong 
tidak seragam, karena tanaman cenderung 
menginginkan kondisi yang kering pada saat 
pemasakan biji. Hal inilah yang menyebabkan 
daya hasil yang diperoleh menjadi rendah. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 

1. Galur mutan kedelai yang memiliki 
karakter pertumbuhan yang lebih baik 
adalah galur 9Y Psj. Galur 9Y Psj memiliki 
jumlah tanaman yang tumbuh per plot lebih 
banyak, tinggi tanaman stadia berbunga 
lebih tinggi, dan memiliki umur tanaman 
saat masak fisiologis yang tercepat. Galur 
14N Psj memiliki umur tanaman saat 
berbunga 75% yang tercepat. Galur 11K 
Psj memiliki jumlah tanaman yang dipanen 
per plot yang lebih banyak dan berat biji 
100 butir yang terberat. Galur 13M Psj 
memiliki jumlah polong hampa per 
tanaman yang paling sedikit. Sementara 
pada parameter tinggi stadia panen, jumlah 
buku per tanaman, jumlah polong isi per 
tanaman, jumlah biji per tanaman, berat biji 
per tanaman, dan hasil biji kering per plot 
menunjukkan bahwa varietas 17(R) Dering 
lebih unggul dari galur-galur dan varietas 
16Q Muria. 

2. Daya hasil dari tujuh galur mutan kedelai 
yang diuji menunjukkan bahwa berat biji 
kering per plot adalah: galur 14N Psj 
(210,40 g/plot), galur 9Y Psj (209,06 
g/plot), galur 10J Psj (201,11 g/plot), galur 
8H Psj (200,35 g/plot), galur 11K Psj 
(195,67 g/plot), galur 13M Psj (166,04 
g/plot), dan galur 12L Psj (159,60 g/plot). 
Daya hasil dari tujuh galur mutan tersebut 
lebih rendah dari varietas 17(R) Dering 
(911,80 g/plot), namun lebih tinggi dari 
varietas 16Q Muria (52,10 g/plot). 

Saran 
Sebaiknya waktu penanaman dilakukan 

tepat waktu (panen sebelum musim hujan) 
untuk mendapatkan daya hasil yang optimal. 
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