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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh periode pangkas pucuk beberapa galur 
kedelai coklat pada kondisi cekaman naungan terhadap hasil dan komponen hasil. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 - Maret 2018 di lahan sawah Lingkungan Sembalun 
Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Percobaan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dua faktor. Faktor 1 yaitu galur yang terdiri dari G1= KH 7B, G2= KH 7C, G3= 
KH 7D, G4= KH 9, G5= KH 14, G6= KH 50B dan G7= KH 35. Faktor 2 yaitu periode pangkas 
yang terdiri dari P0 = tanpa pemangkasan, P1 = 4 MST, P2 = 5 MST dan P3 = 6 MST. Hasil 
penelitian menujukkan bahwa periode pangkas pucuk dan galur menunjukkan adanya interaksi 
pada parameter pengamatan tinggi tanaman dan berat 100 biji, faktor galur kedelai coklat 
berpengaruh nyata pada semua parameter kecuali pada parameter jumlah polong hampa. 
Sedangkan pada faktor periode pangkas pucuk berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi 
tanaman, umur panen, jumlah cabang produktif, jumlah polong berisi, jumlah biji per tanaman 
dan berat biji per tanaman. Perlakuan G7 menunjukkan nilai tertinggi pada parameter berat 100 
biji. Hal ini dapat dikatakan bahwa kedelai coklat G7 memiliki potensi hasil yang lebih baik 
dibandingkan galur yang lainnya. 

Kata kunci : pucuk, galur, naungan, hasil 

ABSTRACT 

 The aim of this research is to know effects of shoot cutting period on some brown 
soybean strains at shade stress condition to the yield and its components. This research was 
conducted on August 2017 until March 2018 in the rice field located in Sembalun hamlet, 
Tanjung Karang Village, Sekarbela District, Mataram City. Experiment design used completely 
randomized design (CRD) with 2 way factors. First factors (strains) consist of G1= KH 7B, G2= 
KH 7C, G3= KH 7D, G4= KH 9, G5= KH 14, G6= KH 50B and G7= KH 35. Second factors 
(Cutting periods) consist of P0= without cutting, P1= 4 weeks after planting (WAP), P2= 5 
WAP, and P3= 6 WAP. Result shows that shoot cutting period and strains have interactions on 
the plants height parameter and 100 weight of seed, brown strains factor has significance effect 
almost on all parameters except amount of empty pods parameter. Shoot cutting period factor has 
significance effect on plants height, harvest time, amount of productive branch, amount of filled 
pods, amount of seed per-plant, and seed weight per-plant. based on result, G7 strain has the best 
effect on 100pcs weight of seed. 

 Keyword : shoot, strains, shade, yield 
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PENDAHULUAN 

Kedelai (Glycine max (L) Merril) merupakan salah satu kelompok leguminoseae yang 

memiliki kandungan sumber protein nabati yang sangat penting dalam rangka peningkatan gizi 

masyarakat karena aman bagi kesehatan dan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan 

sumber protein hewani. Kandungan gizi kedelai dalam 100 g yaitu 331,0 kkal kalori; 34,9 g 

protein; 18,1 g lemak; 34,8 g karbohidrat; 4,2 g serat; 227,0 mg kalsium; 585,0 mg fosfor; 8.0 

mg besi dan 1,0 mg vitamin B1. Kedelai banyak dikonsumsi dalam bentuk olahan seperti tahu, 

tempe, kecap, tauco, susu kedelai, dan berbagai bentuk makanan ringan, disamping sebagai 

bahan makanan juga digunakan sebagai bahan industri dan pakan ternak (Rosmayati, 2013). 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri pangan olahan 

berbahan baku kedelai, maka kebutuhan kedelai di dalam negeri terus meningkat. Permintaan 

kedelai yang tinggi dari sektor industri menyebabkan Indonesia harus mengimpor kedelai dari 

negara lain. Kebutuhan kedelai dalam negeri kurang lebih mencapai 2,5 juta ton/tahun, dimana 

produksi dalam negeri tahun 2015 baru mencapai 963.183 ton. Produksi kedelai Nasional 5 

tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami penuruan, namun kembali mengalami 

kenaikan pada tahun 2014 dan 2015, meskipun demikian Indonesia masih mengimpor kedelai 

10% karena kebutuhan konsumen tidak mencukupi (BPS, 2015).  

Tanaman kedelai yang berkembang di Indonesia warna kulit bijinya bervariasi, mulai dari 

kuning, hijau, coklat, hitam, atau kombinasi campuran dari warna-warna tersebut. Contoh 

varietas kedelai berbiji kuning yaitu, varietas ringgit, sumbing, shakti, clark dan masih banyak 

lainnya, sedangkan untuk kedelai berbiji hijau ada varietas no. 29 pelepasan tahun 1929. Kedelai 

berbiji hitam contoh varietasnya yaitu varietas otan, merapi, malika, dan sebagainya, sedangkan 

untuk kedelai berbiji coklat belum ada varietasnya. Dr. Ir. Kisman, M.Sc. (Dosen Fakultas 

Pertanian Univesitas Mataram) sedang mengembangkan kedelai berbiji coklat ini. Beberapa 

galur kedelai berbiji coklat dihasilkan dari proses persilangan dan dilakukan koleksi langsung 

dari petani yang tengah diuji ketahanannya terhadap berbagai cekaman, salah satunya adalah 

cekaman naungan. 

Produksi kedelai juga terkendala oleh serangan hama dan penyakit yang dapat 

menurunkan kualitas dan hasilnya. Serangan hama maupun penyakit dapat menimbulkan 

beberapa gejala pada daun, batang, polong dan biji. Salah satu hama yang menyerang pucuk 

tanaman kedelai yaitu hama lalat pucuk dengan gejala seluruh helai daun layu, telur keputih-
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putihan, telur berbentuk lonjong, telur diletakkan pada permukaan bawah daun bagian pucuk 

yang belum membuka. Selain itu hama kutu bemisia yang menimbulkan gejala telur terletak di 

permukaan bawah daun muda, telur berwarna kuning terang dan bertangkai seperti kerucut dan 

daun menjadi kering serta layu. Hama ulat penggulung daun dan hama ulat helicoverpa juga 

menyerang bagian pucuk tanaman kedelai, hal ini sangat merugikan dan dapat menurunkan 

produksi kedelai (Atmajaya, 2017). Menurut Anggarsari (2017), upaya yang dapat dilakukan 

untuk mendorong pertumbuhan tunas lateral adalah pemangkasan pucuk. Pemangkasan pucuk 

diharapkan dapat menekan pertumbuhan tunas apikal atau tunas pucuk dan memaksimalkan 

pertumbuhan tunas lateral, sehingga pembentukan cabang baru akan seimbang kemudian 

berdampak pada peningkatan produktivitas tanaman. Pemangkasan pucuk dapat dilakukan 

pemotongan pada bagian pucuk, cabang dan daun. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui periode pangkas pucuk serta galur kedelai 

coklat yang baik dan interaksi antara keduanya pada kondisi cekaman naungan terhadap hasil 

dan komponen hasil. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan sawah milik petani yang terletak di Lingkungan 

Sembalun Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela. Waktu pelaksanaan penelitian ini 

berlangsung selama delapan bulan, dari bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018. 

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, sekop, kawat, 

ember, gayung, pengayak, penggaris, timbangan analitik, alat ukur (meteran), gunting, label dan 

alat tulis-menulis. 

Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah benih genotipe kedelai 

berbiji coklat yaitu (G1= KH 7B, G2= KH 7C, G3= KH 7D, G4= KH 9, G5= KH 14, G6= KH 

50B dan G7= KH 35), tanah sawah, polybag, paranet, bambu, pupuk organik, pupuk NPK 

Phonska, insektisida Mipsin, Furadan 3G, Dhitane M 45 dan Movento. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

eksperimental di lapangan dengan penanaman menggunakan polybag di bawah paranet dengan 

intensitas cahaya 65%. Rancangan percobaan yang telah digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan percobaan faktorial, dua faktor yaitu faktor pertama, G1= KH 7B, G2= 

KH 7C, G3= KH 7D, G4= KH 9, G5= KH 14, G6= KH 50B dan G7= KH 35. Faktor kedua 

adalah P0 = tanpa pemangkasan, P1 = 4 MST, P2 = 5 MST, P3 = 6 MST. Kombinasi kedua 
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faktor tersebut, diperoleh 28 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 84 unit percobaan. 

Pelaksanaan Penelitian 

Tempat yang digunakan untuk penelitian dilakukan pembuatan tiang naungan dengan 

menggunakan bambu setinggi 3,7 meter, panjang 16 meter, dan lebar 6 meter. Cekaman naungan 

dilakukan dengan menggunakan naungan paranet warna hitam dan intensitas cahayanya 65%. 

Tanah yang digunakan sebagai media tanam pada penelitian ini adalah tanah yang 

diambil dari lahan sawah yang sudah dikeringanginkan, diayak, dan dicampur pupuk organik 

dengan perbandingan 2:1. Pengisian polybag dengan tanah sawah yang dicampur pupuk organik 

menggunakan perbandingan 2:1 dan ditimbang seberat 7 kg per polybag. 

Benih yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih dari genotipe kedelai berbiji 

coklat yang merupakan benih hasil koleksi (Dosen Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian 

Universitas Mataram). 

Penanaman dilakukan dengan cara benih kedelai dimasukkan ke dalam lubang tanam 

yang telah dibuat sedalam 2-3 cm dan ditanam 3 biji benih serta ditaburkan Furadan 3G sekitar 

0,03 g per polybag. Setelah itu ditutup kembali menggunakan tanah tipis-tipis. Setiap polybag 

diatur letaknya di jarak 25 cm x 50 cm. 

Penyulaman dilakukan pada saat tanaman berumur satu minggu setelah tanam. 

Penyiangan dilakukan sekali seminggu pada saat tanaman berumur 1 - 6 MST (minggu setelah 

tanam). Penyiraman dilakukan dengan cara menyiram pada pagi dan sore hari agar keadaan 

tanah tetap lembab. Pemupukan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu kali tanam, pemupukan 

pertama dilakukan sebelum tanam dan pemupukan kedua dilakukan saat tanaman berumur 20 - 

30 HST (hari setelah tanam). Pupuk yang digunakan adalah pupuk NPK Phonska dengan dosis 

50 kg/ha, sehingga kebutuhan per tanaman 0,3 g/tanaman dengan cara dibenamkan di dalam 

tanah pada polybag. Pengendalian hama dilakukan dengan Insektisida Mipsin dengan 

konsentrasi 43 ml dicampur dengan 1600 ml air. Sedangkan pengendalian penyakit dilakukan 

dengan menyemprotkan Dithane M 45, dengan dosis 2 g/liter air. 

Pelaksanaan pemangkasan dipilih tanaman sampel pada setiap polybag dan diperlakukan 

dengan pangkas pucuk pada batang utama (2 cm - 3 cm dari bagian pucuk paling atas) pada 

umur 4, 5 dan 6 MST (minggu setelah tanam).  
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Pemanenan kedelai dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning. Panen yang 

benar dilakukan dengan cara menyabit batang tanaman kedelai menggunakan sabit tajam dan 

tidak dianjurkan dengan cara mencabut batang bersama akar. Cara ini dapat mengurangi 

kesuburan tanah dan juga tanah yang ikut terbawa akan mengotori biji kedelai. 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu tinggi tanaman (cm), umur berbunga 

(HST), umur panen (HST), jumlah cabang produktif, jumlah polong berisi (buah), jumlah polong 

hampa (buah), biji per polong (butir), jumlah biji per tanaman (butir), berat biji per tanaman (g), 

dan berat 100 biji (g).  

Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan analisis ragam pada taraf nyata 5%. 

Apabila terdapat beda nyata dilakukan uji lanjut menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf nyata yang sama. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa periode pangkas pucuk dan galur menunjukkan 

adanya interaksi pada parameter pengamatan tinggi tanaman dan berat 100 biji, faktor galur 

kedelai coklat berpengaruh nyata pada semua parameter kecuali pada parameter jumlah polong 

hampa, sedangkan pada faktor periode pangkas pucuk berpengaruh nyata terhadap parameter 

tinggi tanaman, umur panen, jumlah cabang produktif, jumlah polong berisi, jumlah biji per 

tanaman dan berat biji per tanaman Tabel 1. 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Ragam Periode Pangkas Pucuk beberapa Galur Kedelai 
Coklat 

Sumber 
Keragaman 

Hasil Analisis Ragam pada Semua Parameter 
TT UB UP JCP JPB JPH JBP JBT BBT B100 

Galur S S S S S NS S S S S 
Pangkas S NS S S S NS NS S S NS 
Interaksi S NS NS NS NS NS NS NS NS S 

Keterangan: S = Signifikan (berbeda nyata) pada taraf 5%, NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) pada taraf 
nyata 5%. TT = Tinggi Tanaman, UB = Umur Berbunga, UP = Umur Panen, JCP = Jumlah Cabang Produktif, JPB = 
Jumlah Polong Berisi, JPH = Jumlah Polong Hampa, JBP = Jumlah Biji per Polong, JBT = Jumlah Biji per 
Tanaman, BBT = Berat Biji per Tanaman, B100 = Berat 100 Biji.  

Perlakuan interaksi antara galur dan periode pangkas memberikan pengaruh yang 

signifikan pada parameter tinggi tanaman dan berat 100 biji.  Berdasarkan Tabel 2. pada 

parameter tinggi tanaman yang memiliki rata-rata tertinggi yaitu G4P0 dengan nilai 193 cm, 

sedangkan yang memiliki nilai terendah yaitu G5P1 dengan nilai 36,5 cm. Untuk parameter berat 

100 biji yang memiliki nilai rata-rata teringgi yaitu G7P3 diikuti G6P3 dan G2P3 dengan nilai 
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yang berturut-turut 8,59 g; 8,59 g dan 8,50 g; berbeda nyata dengan G4P3 dengan nilai 6,30 g 

namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.   

Tabel 2. Pengaruh Interaksi antara Galur dengan Periode Pangkas terhadap Parameter Tinggi 
Tanaman dan Berat 100 Biji 

Interaksi 
Nilai Rerata 

Tinggi Tanaman Berat 100 Biji 
G1P0 121.83 b 7.32 ab 
G1P1 50.67 hij 8.00 ab 
G1P2 73.00 efghi 7.58 ab 
G1P3 93.33 bcdefg 8.05 ab 
G2P0 98.00 bcde 8.16 ab 
G2P1 59.67 ghij 8.25 ab 
G2P2 72.33 efghi 7.97 ab 
G2P3 59.33 ghij 8.50 a 
G3P0 116.33 bc 7.52 ab 
G3P1 62.83 fghij 8.18 ab 
G3P2 76.00 efghi 7.02 ab 
G3P3 81.00 defghi 7.38 ab 
G4P0 193.00 a 7.70 ab 
G4P1 99.33 bcde 6.65 ab 
G4P2 84.33 cdefgh 7.21 ab 
G4P3 118.67 bc 6.30 b 
G5P0 104.33 bcde 7.27 ab 
G5P1 36.50 j 6.91 ab 
G5P2 56.33 hij 7.72 ab 
G5P3 71.33 efghi 7.29 ab 
G6P0 115.33 bcd 7.71 ab 
G6P1 48.33 ij 7.38 ab 
G6P2 72.00 efghi 8.25 ab 
G6P3 78.67 efghi 8.59 a 
G7P0 95.67 bcdef 7.44 ab 
G7P1 84.67 cdefgh 7.51 ab 
G7P2 95.00 bcdef 7.58 ab 
G7P3 114.00 bcd 8.59 a 

BNJ 5% 33.02 1.89 
Keterangan: Rerata pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata. 
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Tabel 3. Pengaruh Galur terhadap Rerata beberapa Parameter 

Galur 
Nilai Rerata Semua Parameter 

TT UB UP JCP JPB JPH JBP JBT BBT B100 
G1 84.71 bc 39.41 b 86.91 c 5.33 ab 51.33 bc 0.50 2.25 ab 112.25 b 8.61 b 7.74 abc 
G2 72.33 cd 40.33 b 88.00 bc 4.41 b 47.08 c 0.08 2.32 ab 101.25 b 8.37 b 8.22 a 
G3 84.04 bc 39.83 b 87.41 bc 4.83 b 57.58 abc 1.16 2.43 a 126.66 ab 9.57 ab 7.53 abc 
G4 123.83 a 42.75 a 96.16 a 4.41 b 61.83 ab 0.00 2.11 b 126.00 ab 8.87 ab 6.97 c 
G5 67.12 d 39.75 b 88.58 b 5.33 ab 52.91 bc 0.50 2.26 ab 111.33 b 8.11 b 7.30 bc 
G6 78.58 cd 39.66 b 87.50 bc 6.33 a 55.75 bc 0.41 2.36 a 118.50 ab 9.49 ab 7.98 ab 
G7 97.33 b 42.16 a 96.00 a 4.08 b 70.83 a 0.50 2.38 a 147.33 a 11.11 a 7.78 ab 

BNJ 5% 13.55 1.05 1.34 1.62 13.97 - 0.16 29.64 2.48 0.77 
Keterangan: Rerata pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata. TT = Tinggi Tanaman, UB = Umur Berbunga, UP = 
Umur Panen, JCP = Jumlah Cabang Produktif, JPI = Jumlah Polong Berisi, JPH = Jumlah Polong Hampa, JBP = Jumlah Biji per Polong, JBT = 
Jumlah Biji per Tanaman, BBT = Berat Biji per Tanaman, B100 = Berat 100 Biji. 

Tabel 4. Pengaruh Periode Pangkas terhadap Rerata beberapa Parameter 
Periode  Nilai Rerata Semua Parameter 
Pangkas TT UB UP JCP JPB JPH JBP JBT BBT B100 

P0 120.64 a 40.52 89.52 b 4.90 ab 67.66 a 0.47 2.35 144.52 a 10.99 a 7.59 
P1 63.14 d 40.76 90.42 a 4.85 ab 47.85 c 0.28 2.30 101.04 c 7.59 c 7.56 
P2 75.57 c 40.28 90.19 ab 5.57 a 58.42 b 0.52 2.27 123.57 b 9.38 ab 7.62 
P3 88.05 b 40.66 90.19 ab 4.52 b 53.09 bc 0.52 2.29 112.76 bc 8.69 bc 7.82 

BNJ 5% 8.87 - 0.87 1.06 9.15 - - 19.42 1.62 - 
Keterangan: Rerata pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata. TT = Tinggi Tanaman, UB = Umur Berbunga, UP = Umur Panen, 
JCP = Jumlah Cabang Produktif, JPI = Jumlah Polong Berisi, JPH = Jumlah Polong Hampa, JBP = Jumlah Biji per Polong, JBT = Jumlah Biji per Tanaman, 
BBT = Berat Biji per Tanaman, B100 = Berat 100 Biji. 
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Pembahasan  

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa periode pangkas, macam galur dan interaksi 

keduanya memberikan pengaruh terhadap komponen hasil kedelai coklat. Hal ini sesuai yang 

dilaporkan menurut Adie (2013) yang menyatakan bahwa hasil biji kedelai merupakan karakter 

kuantitatif yang sangat penting dalam pemuliaan kedelai yang bergantung kepada potensi genetik 

(G), kondisi lingkungan tumbuh (L) dan manajemen budidaya (M). Artinya, potensi genetik 

varietas kedelai (hasil biji) akan terekspresikan secara maksimal jika berada pada kondisi 

lingkungan yang sempurna. Namun kenyataan di lapang, menunjukkan kondisi tersebut jarang 

didapatkan, sehingga potensi hasil yang sebenarnya sangat bervariasi, paralel dengan kondisi 

lingkungan dan manajemen budidaya.  

Faktor interaksi memberikan hasil yang signifikan pada parameter tinggi tanaman. Hasil 

tertinggi yaitu pada G4P0 (galur 4 tanpa pemangkasan) sebesar 193 cm, sedangkan hasil 

terendah pada G5P1 sebesar 36,50 cm diikuti dengan G6P1, G1P1, G2P1 dan G3P1 (Tabel 4.2.). 

Rata-rata yang memiliki tinggi tanaman yang rendah didapatkan pada perlakuan P1, sehingga 

galur-galur yang dipangkas pada P1 memiliki respon gen yang sama atau tidak berbeda nyata. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Interaksi antara galur dan periode pangkas memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

pada peubah tinggi tanaman dan berat 100 biji. Tinggi tanaman yang paling rendah pada 

kondisi cekaman naungan ditunjukkan oleh galur G5 = KH14 yang dipangkas lebih awal 

P1 = 4 MST. Berat 100 biji yang paling tinggi di tunjukkan oleh galur G2, G6 dan G7 

pada pemangkasan umur 6 MST, sedangkan yang paling rendah ditunjukkan oleh galur 

G4 pada pemangkasan umur 6 MST. 

2. Galur memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada semua peubah kecuali pada 

peubah jumlah polong hampa. Hasil dan komponen hasil yang terbaik pada peubah berat 

100 biji, berat biji per tanaman, jumlah biji per tanaman dan jumlah biji per polong 

didapat pada G7 dan G6. 

3. Periode pangkas memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada parameter tinggi 

tanaman, umur panen, jumlah cabang produktif, jumlah polong berisi, jumlah biji per 

tanaman dan berat biji per tanaman. Tanaman yang paling rendah adalah yang dipangkas 
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pada umur 4 MST, umur panen yang paling cepat adalah tanpa pemangkasan dan yang 

paling lambat pada umur 4 MST, jumlah cabang produktif yang paling banyak adalah 

yang dipangkas pada umur 5 MST. Jumlah polong berisi, jumlah biji per tanaman dan 

berat biji per tanaman yang paling tinggi adalah tanpa pemangkasan sedangkan yang 

paling rendah adalah yang dipangkas pada umur 4 MST. 
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