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Abstract. The experiment was conducted at Banjarbaru Experimental Station at Dry season 2016. The objectives  were 
to test growth and yield soybean varieties i. e. Grobogan, Lawit and  Menyapa. The experiment were arranged in 
Randomized Block Design with five replication.  Plot size was 3,0 m x 10,0 m, spacing 40,0 cm x 10,0 cm, 1 seed/hill.  
Result of this experiment showed that varieties Grobogan, Lawit and Menyapa  has yields i.e  4,08 ; 1,71 and 2,90 ton 
ha-1   
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1. PENDAHULUAN 
 

Kedelai merupakan salah satu komoditas 
pangan utama yang diperlukan sebagai pangan 
murah dan bergizi, pakan ternak serta bahan baku 
industri.  Kebutuhan akan komoditi kedelai  terus 
meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan 
meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi.  
Kedelai merupakan sumber bahan makanan yang 
mengandung protein tinggi, rendah kolesterol dan 
harga terjangkau.  

Permintaan akan kedelai tidak seimbang 
dengan produksinya, sehingga pemerintah harus 
memasok kedelai dari luar.  Menurut Departemen 
Pertanian (2007) dalam  Jumakir et al (2008) 
menyatakan rata-rata kebutuhan kedelai setiap 
tahunnya sekitar 2 juta ton, untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut, produksi dalam negeri  hanya 
mencapai 40 % (800 ribu ton), selebihnya berasal 
dari impor mencapai  1,2 juta ton (60 %) pertahun.   

Peningkatan produksi kedelai dapat ditempuh 
dengan cara intensifikasi, seperti penggunaan 
varietas unggul yang berdaya hasil tinggi dan 
adaptif terhadap lingkungan. Selain itu, ditempuh 
dengan ekstensifikasi (penambahan areal tanam).      

Penyusutan lahan lahan pertanian yang subur, 
akibat beralihnya fungsi ke sektor lain diluar 
pertanian, menyebabkan perluasan areal pertanian 
untuk masa datang mulai memanfaatkan lahan 
lahan rawa.  Lahan rawa yang belum tergarap 
cukup luas, diantaranya adalah lahan rawa lebak.  
Lahan rawa lebak menyebar dibeberapa Pulau yaitu 
di Sumatera, Slawesi, Kalimantan, Maluku dan 

Papua dengan jumlah total 8.883.606 hektar,yang 
terdapat di pulau Kalimantan seluas 556.994 hektar 
( BBSDLP.  2014).    

Sudah banyak varietas unggul kedelai yang di 
lepas oleh  Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian dengan masing masing keunggulannya 
seperti : potensi hasil tinggi, umur genjah, bentuk 
tanaman yang pendek, toleran hama dan penyakit, 
toleran kemasaman tanah,berbiji besar.   

Hasil suatu tanaman dipengaruhi oleh genetik 
(varietas), lingkungan dan interaksi antara genetik 
dan lingkungan. Untuk mengetahui potensi hasil 
suatu varietas perlu pengujian langsung di lahan 
(lapangan).  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi pertumbuhan dan hasil tanaman 
kedelai di Kebun Percobaan Banjarbaru, Balai 
Penelitian Pertanian Lahan Rawa, dimana lahan 
pengujian tergolong lahan rawa lebak dangkal. 

 

2. METODE 
 

 Pengujian dilaksanakan di Kebun Percobaan 
Banjarbaru, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.  
Lahan pengujian tergolong lahan rawa lebak dangkal.  
Penanaman dilaksanakan dengan sistem surjan. 
Tanaman kedelai ditanam pada bagian yang tinggi 
(galangan), sedangkan pada bagian bawahnya 
(tabukan) ditanami tanaman padi.   
 Rancangan yang digunakan adalah rancangan 
acak kelompok dengan lima ulangan. Sebagai 
perlakuan adalah tiga varietas unggul kedelai yaitu 
varietas Grobogan, Lawit dan Menyapa.  Satuan  
percobaan berukuran 3 m x 10 m. Benih kedelai 
ditanam dengan jarak tanam 40 cm x 10 cm. Tiap 
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lubang tanam dimasukkan benih kedelai sebanyak 
satu biji.  Pupuk kandang diberikan sebelum tanam, 
dengan cara di larik di sepanjang barisan tanaman, 
dengan dosis 1,0 t/ha. Pemeliharaan yang dilakukan 
meliputi pengendalian gulma dan pengendalian 
hama tanaman dilakukan secara intensif.     
  

 
Pengamatan dilakukan terhadap skor 

pertumbuhan pada fase vegetatif dan generatif, 
komponen hasil yang meliputi  tinggi tanaman pada 
saat vegetatif dan generatif, jumlah cabang, jumlah 
buku subur, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, 
bobot 100 biji, dan  hasil.  Data dianalisa dengan 
piranti lunak, apabila hasil analisa sidik ragam 
menunjukkan perbedaan yang nyata pada sumber 
keragaman  perlakuan,  dilanjutkan dengan  uji lanjut 
antar varietas,  untuk menentukan varietas mana 
yang terbaik.     

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada semua karakter yang diamati meliputi 

yaitu : tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku 
subur,    jumlah polong isi, jumlah polong hampa, 
bobot 100 biji dan hasil menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (Tabel 2).     

Hasil pengamatan terhadap pertumbuhan 
tanaman pada fase vegetatif  maupun pada fase 
generatif, ketiga varietas yang diuji menunjukkan skor 
1, dimana tanaman tumbuh sangat subur, daun 
berwarna hijau, dengan penampilan  tanaman 
vigoritas yang tinggi (tabel 3).  Vareitas Grobogan 
merupakan varietas yang tergolong bertipe tumbuh 
determinate sehingga tanamannya tidak terlalu tinngi 
dan tegak keatas, sedangkan varietas  Lawit  dan 

Menyapa tergolong bertipe seme determinit 
(setengah menjalar), sehingga tinggi varietas  
Grobogan lebih rendah   dibanding Lawit dan 
Menyapa.  Penanaman dengan jarak rapat, tanaman 
dengan tipe semi determinit akan tumbuh menjalar. 
Sifat ini tidak disukai oleh petani.   

Hasil pengamatan terhadap karakter 
jumlah cabang, jumlah buku subur dan 
jumlah polong hampa di sajikan pada 
Tabel 4.   Jumlah cabang tertinggi 
ditunjukkan oleh varietas Menyapa, 
sedang varietas Lawit dan Grobogan 
menunjukkan hal yang sebanding.  Hasil 
pengujian di lahan pasang surut sulfat 
masam, jumlah cabang varietas  
Grobogan, Lawit dan Menyapa masing 
masing  sebesar 3,60 ; 4,80 dan 5,40  
(Saleh,M., et al.  2015). Pengamatan 
pada karakter jumlah buku subur 
menujukkan bahwa jumlah buku subur 
varietas Menyapa dan Lawit lebih tinggi 
di banding Grobogan.  Sedangkan 
karater jumlah polong yang hampa, 
varietas Menyapa lebih tinggi di banding 
lawit dan Grobogan.  
 

Tabel 2. Analisis ragam nilai kwadrat tengah karakter  tiga 
varietas kedelai di Kebun Percobaan Banjarbaru, 
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa  MK 2016 

   

No Karakter 
Kwadrat Tengah 

Ulangan Varietas Galat 

1 Tinggi tanaman 
generatif 

28,43 tn 3.877,07 ** 27,98 

2 Jumlah cabang 2,57 tn 16,07 ** 1,07 
3 Jumlah buku  subur 5,57 tn 45,27 ** 3,77 
4 Jumlah polong isi 1.307,07  * 12.790,40 ** 217,82 
5 Jumlah polong 

hampa 
26,73 tn 388,47 ** 20,63 

6 Bobot 100 biji 0,001 tn 282,18 ** 0,001 
7 Hasil 0,001 tn 6,98  ** 0,001 

Keterangan: tn = tidak berbeda nyata , * = perbedaan yang nyata,   
**  = Perbedaan yang sangat nyata. 

 
Tabel 3. Skor pertumbuhan vegetatif, pertumbuhan generatif 

dan tinggi tanaman fase generatif, tiga varietas 
kedelai di Kebun Percobaan Banjarbaru, Balai 
Penelitian Pertanian Lahan Rawa  MK 2016 

     

No. Varietas 
Skor 

pertumbuhan 
vegetatif 

Skor 
pertumbuhan 

generatif 

Tinggi 
tanaman fase 
generatif (cm) 

1 Grobogan 1,0 1,0 57,20  c 
2 Lawit 1,0 1,0 93,20  b 
3 Menyapa 1,0. 1,0 112,00 a 

 Rerata 1,0 1,0 87,47 

Keterangan: 1 = Sangat baik, 3 = baik,  5 = sedang, 7 = jelek. 

 

Tabel 1. Deskripsi varietas unggul kedelai Grobogan, Lawit dan  Menyapa  
     

Deskripsi Grobogan Lawit Menyapa  

Asal  Pemurnian 
populasi Lokal 
Malabar 
Grobogan 

B3034/lokal 
Lampung 

B3034/lokal 
Lampung 

 

Warna hipokotil Ungu Ungu Hijau  
Warna daun Hijau agak tua Hijau Hijau  
Warna bunga Ungu Ungu Putih  
Warna biji Kuning muda Kuning Kuning kehijauan  
Warna hilum biji Coklat Coklat muda Coklat muda  
Warna kulit polong 
masak 

Coklat Coklat Coklat  

Warna bulu polong Coklat Coklat Coklat  
Tipe tumbuh Determinet Semi determinet Semi determinet  
Tinggi tanaman 50-60 cm 58 cm 64 cm  
Umur berbunga 30- 32 Hari 40 hst 41 hst  
Umur polong 
masak 

76 hari 84 hst 85 hst  

Bobot 100 butir  18 gram  9,5 – 10,5gram 8,8 – 9,1 gram  
Rata-rata hasil  2,77 t/ha 1,805 1,99 t/ha  
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Hasil pengamatan terhadap karakter jumlah 
polong isi, bobot 100 butir disajikan pada Tabel 5. 
Jumlah polong isi tertinggi ditunjukkan oleh varietas 
Menyapa, sedangkan Lawit dan Grobogan  
menunjukkan hal sebanding. Pengujian di lahan 
pasang surut sulfat masam varietas Grobogan, Lawit, 
dan Menyapa mempunyai jumlah polong masing 
masing 46,2 ; 35,8 dan 75,4 polong  (Saleh et al.,  
2015).  
  
Tabel 4. Jumlah cabang, jumlah buku subur dan jumlah polong 

hampa  tiga varietas kedelai di Kebun Percobaan 
Banjarbaru, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa  
MK 2016 

     

No. Varietas 
Jumlah 
cabang 

Jumlah buku 
subur 

Jumlah 
polong 
hampa 

1 Grobogan 4,80  b 11,60  b   1,60   b 
2 Lawit 5,00  b 15,00  a   4,20   b 
3 Menyapa 8,00  a 17,60  a 18,00   a 

 Rerata 5,93 14,73    7,93 

 
Pada pengujian di lahan gambut, varietas 

Lawit dan Menyapa menghasilkan polong masing 
masing 41,84 dan 39,84 polong (Saleh, 2011).  
Bobot 100 biji varietas Grobogan lebih tinggi 
dibanding kedua varietas lainnya. Bobot terkecil 
ditunjukkan oleh varietas Menyapa. Varietas 
Grobogan tergolong kedelai dengan ukuran biji yang 
besar, sedang Lawit dan Menyapa tergolong kedelai 
dengan ukuran biji sedang. Ukuran dan berat biji 
kedelai sangat mempengaruhi hasil. Hasil yang 
tinggi pada umumnya ditentukan oleh bobot 100 biji 
disamping jumlah polong yang banyak.   

Analisis ragam terhadap karakter hasil yang 
dicapai,  menunjukkan perbedaan antar varietas yang 
diuji. Varietas Grobogan menunjukkan hasil tertinggi, 
diikuti oleh varietas Menyapa dan Lawit (Tabel 5).   
  
Tabel 5.  Jumlah polong isi, bobot100 biji dan hasil tiga 

varietas kedelai di Kebun Percobaan Banjarbaru, 
Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa.  MK 2016 

     

No. Varietas 
Jumlah 

polong isi 
Bobot 100 biji 

(g) 
Hasil 
(t/ha) 

1 Grobogan 75,00   b 20,65  a 4,08 a 
2 Lawit 75,80   b 8,65    b 1,72 c 
3 Menyapa 163,00 a 6,82    c 2,90 b 

 Rerata 104,60 12,04 2,90 

 

4. KESIMPULAN 
 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga varietas 
menujukkan pertubuhan vegetatif dan generatif yang 
sangat baik. Semua karakter karakter  yang diamati 
yaitu : tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah buku 
subur, jumlah polong hampa, jumlah polong isi, bobot 
100 biji dan hasil menujukkan perbedaan yang nyata 
antar varietas yang diuji.  Hasil yang dicapai  oleh 
varietas Grobogan, Lawit dan Menyapa masing 
masing sebesar 4,08 ;  1,72 dan 2,90 ton/hektar.    
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