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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Kedelai merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia yang 

kebutuhan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Kebutuhan kedelai 

pada tahun 2015 sebanyak ± 2,2 juta ton biji kering, akan tetapi kemampuan 

produksi dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sebanyak  982.967 ton atau 

44,68 % terhadap kebutuhan, dan sisanya sebesar 53,32 % dipenuhi dari impor 

(Anonim, 2015). 

Upaya peningkatan produksi tanaman kedelai di Indonesia untuk menekan 

laju impor, terus digalangkan  melalui ekstensifikasi dan intensifikasi tanaman 

kedelai. Ekstensifikasi tanaman kedelai dapat dilakukan dengan perluasan areal 

tanam kedelai. Perluasan areal tanam kedelai tidak bisa hanya mengandalkan pada 

lahan sawah, akan tetapi lahan tegalan  juga memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai penghasil kedelai. Intensifikasi tanaman kedelai dapat 

dilakukan dengan kultur teknis dan waktu tanam yang tepat. Dibeberapa daerah di 

pulau jawa, petani menggunakan sebuah pedoman dalam menentukan waktu 

tanam yaitu pranata mangsa. 

Dalam aspek budidayanya, tanaman kedelai masih banyak mengalami 

kendala. Kendala tersebut antara lain kondisi musim yang tidak sesuai perkiraan 

serta serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dapat menyebabkan 

penurunan hasil produksi kedelai. Dengan kondisi musim yang tidak menentu 

akan mengakibatkan pola serangan OPT yang berbeda.  

Tanaman kedelai merupakan tanaman yang rentan diserang oleh hama dan 

patogen penyakit. Serangan hama dapat menurunkan hasil sampai 80%, bahkan 

puso apabila tidak ada tindakan pengendalian. Serangan patogen penyakit juga 

dapat menyebabkan kehilangan hasil kedelai sebanyak < 10% (ringan) hingga       

> 50% (puso), tergantung jenis patogen, musim, umur dan varietas tanaman 

kedelai yang dibudidayakan, serta teknik pengendalian yang dilakukan (Sudjono 

dkk, 1985; Semangun, 199; dan Marwoto dan Sri, 2013). 
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Selama ini pranata mangsa sudah dianggap tidak sesuai karena adanya 

anomali cuaca sehingga diperlukan koreksi musim tanam.  Pusat Studi Simitro 

(Sistem Informasi, Pemodelan dan Mitigasi Tropis) UKSW telah menciptakan 

suatu sistem informasi berupa kalender pranata mangsa dengan melakukan 

koreksi terhadap pranata mangsa terdahulu, berdasarkan data cuaca yang 

diperoleh dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) sehingga 

diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bercocok tanam kedelai pada saat 

ini. 

Selain waktu tanam, hal yang menentukan keberhasilan dalam produksi 

kedelai adalah kultur teknis. Dalam kultur teknis kedelai di lahan sawah di 

kecamatan Poncowarno, kabupaten Kebumen, sebagian petani  menggunakan 

jerami bekas tanaman padi dengan cara dihamparkan pada permukaan tanah dan 

sebagian petani yang lain menggunakan jerami bekas tanaman padi dengan 

dibakar. Penggunaan jerami padi bertujuan untuk menambahkan bahan organik. 

Pembakaran jerami bertujuan untuk mematikan hama, patogen penyakit dan 

gulma pada tanaman kedelai. Pada lahan tegalan di kecamatan Poncowarno, 

kabupaten Kebumen belum pernah ditanami kedelai, sehingga pada penelitian ini 

digunakan rhizobium dengan tujuan untuk meningkatkan populasi bakteri 

penambat nitrogen. Dari segi pengendalian OPT, penggunaan pestisida nabati dan 

pemanfaatan musuh alami merupakan salah satu kultur teknis tanaman kedelai 

yang lebih aman dan ramah lingkungan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini ingin memperoleh gambaran 

mengenai pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai serta organisme pengganggu 

tanaman dan musuh alaminya yang ditanam berdasarkan penerapan kembali 

kalender pranata mangsa yang telah disesuaikan dengan kondisi iklim saat ini dan 

dikombinasikan dengan berbagai kultur teknis yang diterapkan di lokasi 

penelitian.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan petani kedelai sebagai 

acuan untuk menentukan waktu tanam dan kultur teknis yang tepat.  
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1.2.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan waktu tanam kedelai dengan berbagai kultur 

teknis terhadap pertumbuhan, hasil tanaman kedelai. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan waktu tanam kedelai dengan berbagai kultur 

teknis terhadap hama, patogen penyakit, serta musuh alaminya 

1.3.  Manfaat Penelitian 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi, pengetahuan dan teknologi tentang penerapan kembali pranata mangsa 

dengan beberapa kultur teknis terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai 

serta organisme pengganggu tanamannya. 

 Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi petani 

sebagai bahan acuan dalam penentuan waktu tanam dan kultur teknis kedelai dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah pengendalian hama dan 

penyakit tanaman kedelai. 

1.4.  Batasan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai serta 

hama, patogen penyakit dan musuh alami tanaman kedelai yang ditanam pada 

berbagai waktu tanam dan kultur teknis. Adapun batasan masalah untuk 

menghindari penafsiran yang berbeda-beda pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Kedelai yang ditanam merupakan kedelai varietas Grobogan 

2. Penanaman kedelai dilakukan di lahan sawah  (irigasi teknis) dan lahan 

tegalan (tadah hujan) di dusun Krajan, desa Blater, kecamatan Poncowarno, 

kabupaten Kebumen, provinsi Jawa Tengah.  

3. Penanaman kedelai pada lahan sawah dilakukan mengikuti kalender pranata 

mangsa (didasarkan pada ramalan yang dibuat oleh Pusat Studi Simitro 

UKSW) sedangkan penanaman kedelai pada lahan tegalan menikuti 

kebiasaan petani setempat. 

4. Jerami yang diguanakan merupakan jerami padi kering. 
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5. Pestisida yang digunakan merupakan pestisida nabati buatan petani setempat 

(Kelompok Tani Sri Rejeki) yang mengandung ekstrak brotowali, buah maja 

dan biji bengkuang. 

6. Pupuk yang digunakan merupakan pupuk daun Fresh yang mengandung 

unsur hara N 15 %, P 8% dan K 8%). 

7. Pengamatan hama, patogen penyakit dan musuh alami dilakukan pada setiap 

stadia pertumbuhan tanaman kedelai. 

8. Pencapaian setiap stadia pertumbuhan vegetatif dan generatif diamati 

berdasarkan deskripsi varietas. 

9. Pengamatan pertumbuhan tanaman kedelai meliputi: tinggi tanaman, jumlah 

daun,  jumlah bunga, bobot berangkasan basah dan bobot berangkasan kering. 

10. Pengamatan hasil tanaman kedelai meliputi: jumlah polong isi, jumlah polong 

hampa, bobot biji per tanaman, bobot biji per petak (berukuran 1 m x 1m), 

bobot biji perhektar  (hasil konversi dari bobot biji per petak)  dan bobot 1000 

biji.  

1.5.  Model Hipotesis 

  

 

 

 

Keterangan:   

X  : Penanaman kedelai pada berbagai waktu tanam (ramalan pranata 

mangsa yang dibuat oleh Pusat Studi SIMITRO versus kebiasaan 

petani) dengan berbagai kultur teknis. 

Y1 : Keberadaan organisme pengganggu tanaman (hama dan patogen  

penyakit) serta musuh alaminya pada setiap stadia pertumbuhan 

tanaman kedelai 

Y2  : Pertumbuhan dan hasil panen tanaman kedelai 

 


