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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Pranata Mangsa 

Pranata mangsa (PM) merupakan kalender tahunan yang dipakai sebagai 

pedoman masyarakat Jawa dan Bali. Pranata mangsa bukan berdasarkan kalender 

Syamsiah (Masehi) atau kalender Komariah (Hijriyah/lslam) melainkan  

berdasarkan kejadian-kejadian alam misalnya musim penghujan, kemarau, musim 

berbunga, dan letak bintang di jagat raya, serta pengaruh bulan purnama terhadap 

pasang surutnya air laut. Bagi petani pranata mangsa digunakan sebagai pedoman 

salah satunya untuk penentuan waktu tanam. Petani beranggapan bahwa waktu 

tanam yang tepat dapat mempengaruhi hasil panennya kelak termasuk serangan 

hama dan penyakit (Wiriadimangsa, 2005).  

Djaldjoeni (1997) mengungkapkan bahwa Pranata Mangsa telah 

dipergunakan secara resmi oleh Sri Sultan Pakoeboewono VII, raja Surakarta 

sejak tanggal 22 Juni 1856 yang ditetapkan sebagai  tanggal satu mangsa ke-1 

tahun ke-1 kalender PM. Pengkaitan kalender PM dengan kalender Masehi atau 

hijriyah memungkinkan periode (umur) masing-masing mangsa dapat dicari 

kesejajarannya dengan periode dalam kalender Masehi atau hijriyah yang ada 

pada saat ini. Sebelum disejajarkan dengan kalender Masehi atau hijriyah, 

masyarakat dapat mengetahui perpindahan mangsa dengan pedoman pada rasi 

bintang dan indikator masing-masing mangsa. PM terdiri atas 12 mangsa dengan 

umur antara 23-43 hari yang merupakan variasi umur paling besar diantara 

kelender-kalender yang ada. Pranata Mangsa merupakan suatu harta budaya 

warisan leluhur  sehingga perlu dibudayakan kembali. Kalender pranata mangsa 

lawas disajikan pada Tabel 2.1 (Sindhuanata, 2011) 

Akibat adanya anomali cuaca, Pusat Studi SIMITRO UKSW 

mengembangkan sebuah sistem penataan pola tanam PM baru yang telah 

dikoreksi dan berdasarkan data-data yang valid dan akurat sesuai dengan keadaan 

sekarang ini. Kalender pranata mangsa kabupaten Kebumen tahun 2016 yang 

dibuat oleh  pusat studi SIMITRO UKSW disajikan pada Tabel 2.2.  
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Tabel 2.1. Kalender Pranata Mangsa Lawas  

Mangsa Rentang 

Waktu 

Penciri Tuntunan  

(bagi petani) 

I  

Kasa 

 

22 Juni – 

 1 Ags 

 

Daun-daun berguguran, kayu 

mengering; belalang masuk 

ke dalam tanah  

Saatnya membakar jerami; 

mulai menanam palawija  

II  

Karo 

 

2 Ags –  

24 Ags 

 

Tanah mengering dan retak-

retak, pohon randu dan 

mangga mulai berbunga  

 

III  

Katelu 

 

25 Ags –  

18 Sept 

 

Tanaman merambat menaiki 

lanjaran, rebung bambu 

bermunculan  

Palawija mulai dipanen  

IV  

Kapat 

19 Sept –  

13 Okt 

 

Mata air mulai terisi; kapuk 

randu mulai berbuah, 

burung-burung kecil mulai 

bersarang dan bertelur  

Panen palawija; saat 

menggarap lahan untuk 

padi gaga  

V  

Kalima 

14 Okt –  

9 Nov 

 

Mulai ada hujan besar, pohon 

asam jawa mulai 

menumbuhkan daun muda, 

ulat mulai bermunculan, 

laron keluar dari liang, 

lempuyang dan temu kunci 

mulai bertunas  

Selokan sawah diperbaiki 

dan membuat tempat 

mengalir air di pinggir 

sawah, mulai menyebar 

padi gaga  

VI  

Kanem 

10 Nov –  

22 Des 

 

Buah-buahan (durian, 

rambutan, manggis, dan lain-

lainnya) mulai bermunculan, 

belibis mulai kelihatan di 

tempat-tempat berair  

Para petani menyebar benih 

padi di pembenihan  

VII  

Kapitu 

23 Des –  

3 Feb 

Banyak hujan, banyak sungai 

yang banjir  

Saat memindahkan bibit 

padi ke sawah  

VIII 

Kawolu 

4 Feb –  

28/29 Feb  

Musim kucing kawin; padi 

menghijau; uret mulai 

bermunculan di permukaan  

 

IX  

Kasanga 

1 Mar –  

25 Mar 

 

Padi berbunga; jangkrik 

mulai muncul; tonggeret dan 

gangsir mulai bersuara, 

banjir sisa masih mungkin 

muncul, bunga glagah 

berguguran  

 

X 

Kasepuluh  

26 Mar –  

18 Apr 

 

Padi mulai menguning, 

banyak hewan bunting, 

burung-burung kecil mulai 

menetas telurnya 

 

XI 

Desta  

19 Apr –  

11 Mei  

Burung-burung memberi 

makan anaknya, buah kapuk 

randu merekah  

Saat panen raya génjah 

(panen untuk tanaman 

berumur pendek)  

XII 

Sada  

12 Mei –  

21 Juni  

Suhu menurun dan terasa 

dingin (bediding)  

Saatnya menanam palawija: 

kedelai, nila, kapas, dan 

saatnya menggarap tegalan 

untuk menanam jagung  
Keterangan: Mangsa I – III termasuk mangsa Ketiga, Mangsa IV – VI termasuk  mangsa Labuh, 

Mangsa VII -IX termasuk mangsa  Rendheng dan Mangsa X – XII termasuk Mareng 
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Tabel 2.2. Kalender Pranata Mangsa SIMITRO Kabupaten Kebumen 2016 

No Mangsa  
Dasarian 

Ke- 
Rentan Waktu  

Curah 

Hujan 

(mm) 

Kalender  

Tanam 

1 Mangsa I  18 22 Jun - 1 Jul 33  - 

2 Mangsa I  19 2 Jul - 11 Jul 36 Jagung, Kedelai 

3 Mangsa I 20 12 Jul - 21 Jul 31 Jagung, Kedelai 

4 Mangsa I 21 22 Jul - 31 Jul 42 Jagung, Kedelai 

5 Mangsa II 22 22 Jul - 31 Jul 39 Jagung, Kedelai 

6 Mangsa II 23 22 Jul - 31 Jul 43 Jagung, Kedelai 

7 Mangsa III 24 21 Ags - 30 Ags 43 Jagung, Kedelai 

8 Mangsa III 25 31 Ags - 9 Sep 41 Jagung, Kedelai 

9 Mangsa III 26 10 Sep - 19 Sep 46 Jagung, Kedelai 

10 Mangsa IV 27 20 Sep - 29 Sep 47 Jagung, Kedelai 

11 Mangsa IV 28 30 Sep - 9 Okt 40 Jagung, Kedelai 

12 Mangsa V 29 10 Okt - 19 Okt 48 Jagung, Kedelai 

13 Mangsa V 30 20 Okt - 29 Okt 46 Jagung, Kedelai 

14 Mangsa V 31 30 Okt - 8 Nov 42 Padi, Jagung, Kedelai 

15 Mangsa VI 32 9 Nov - 18 Nov 52 Padi, Jagung, Kedelai 

16 Mangsa VI 33 19 Nov - 28 Nov 33 Padi, Jagung, Kedelai 

17 Mangsa VI 34 29 Nov - 8 Des 41 Padi, Jagung, Kedelai 

18 Mangsa VI 35 9 Des - 18 Des 31 Padi, Jagung, Kedelai 

19 Mangsa VII 36 19 Des - 28 Des 40 Padi, Jagung, Kedelai 

20 Mangsa VII 1 29 Des - 7 Jan 134 Padi, Jagung, Kedelai 

21 Mangsa VII 2 8 Jan - 17 Jan 70 Padi, Jagung, Kedelai 

22 Mangsa VII 3 18 Jan - 27 Jan 134 Padi, Jagung, Kedelai 

23 Mangsa VII 4 28 Jan - 6 Feb 89 Padi, Jagung, Kedelai 

24 Mangsa VIII 5 7 Feb - 16 Feb 34 Padi, Jagung, Kedelai 

25 Mangsa VIII 6 17 Feb - 26 Feb 43 Jagung, Kedelai 

26 Mangsa VIII 7 27 Feb - 8 Mar 33 Jagung, Kedelai 

27 Mangsa IX 8 9 Mar - 18 Mar 59 Jagung, Kedelai 

28 Mangsa IX 9 19 Mar - 28 Mar 95 Jagung, Kedelai 

29 Mangsa X 10 29 Mar - 7 Apr 32 Jagung, Kedelai 

30 Mangsa X 11 8 Apr - 17 Apr 69 Jagung, Kedelai 

31 Mangsa XI 12 18 Apr - 27 Apr 48 Jagung, Kedelai 

32 Mangsa XI 13 28 Apr - 7 Mei 49 Jagung, Kedelai 

33 Mangsa XII 14 8 Mei - 17 Mei 73 Jagung, Kedelai 

34 Mangsa XII 15 18 Mei - 27 Mei 17 Jagung, Kedelai 

Keterangan:  Mangsa 1 – 3 termasuk mangsa Ketiga, mangsa 4 – 6 termasuk mangsa  

Labuh, mangsa 7 - 8 termasuk mangsa Rendheng dan mangsa 9 – 12 

termasuk mangsa Mareng. 
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2.1.2. Tanaman Kedelai 

Kedelai (Glycine max) bukan merupakan  tanaman asli Indonesia. Kedelai 

diduga berasal dari daratan Cina Utara.  Penyebaran kedelai di kawasan Asia, 

khususnya  Indonesia, dimulai sejak abad pertama setelah Masehi sampai abad ke 

- 16, bersamaan dengan semakin berkembangnya jalur perdagangan lewat darat 

dan laut.  Kedelai mulai dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia pada abad 

ke – 17 sebagai tanaman pangan dan pupuk hijau. 

Tanaman kedelai yang ditanam di Indonesia merupakan benih-benih unggul 

yang salah satunya merupakan hasil pemuliaan Balai Penelitian Tanaman Aneka 

Kacang dan Umbi (BALITKABI) serta Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih 

(BPSB). Salah satu varietas yang biasa ditanam petani diwilayah Kebumen adalah 

kedelai varietas Grobogan dengan deskripsi varietas sebagai berikut: 

Nama Varietas : Grobogan 

SK  : 238/Kpts/SR.120/3/2008 

Tahun  :  2008 

Tetua  : Pemurnian populasi lokal Malabar Grobogan 

Potensi Hasil (t/ha)  :  2,77 ton per hektar 

Rataan Hasil  :  3.40 ton per hektar 

Karakter  :  polong masak tidak mudah pecah, dan pada saat  

  panen 95-100% daunnya luruh  

Warna Hipokotil : Ungu 

Warna Epikotil : Ungu 

Warna Bunga : Ungu 

Warna daun  :  Hijau agak tua 

Warna Bulu  :  Cokelat 

Warna Kulit Biji  :  Kuning muda 

Warna Hilum :  Cokelat 

Bentuk Daun :  Lanceolate 

Tipe Pertumbuhan : Determinate 

Umur Berbunga (hari) : 30-32 hari 

Umur Masak (hari) : ±76 hari 

Tinggi Tanaman(cm)  : 50-60 cm 

Bobot 1000 biji (g) : ±180 gram 

Kandungan Nutrisi 

Protein (% bk) : 43,9% 

Lemak (% bk) : 18,4% 

Daerah Sebaran : beradaptasi baik pada beberapa kondisi   

                                        lingkungan tumbuh yang sangat berbeda,  pada   

 musim hujan dan daerah beririgasi baik 

Pemulia : Suhartina, M. Muchlish Adie, T. Adi sarwanto, 

                                                  Sumarsono, Sunardi, Tjandramukti, Ali Muchtar,  
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                                                  Sihono, SB. Purwanto, Siti Khawariyah,  

                                                  Murbantoro, Alrodi, Tino, Vihara, Farid Mufhti,  

                                                  dan Suharno 

Pengusul  : Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan,   

                                               BPSB Jawa Tengah, Pemerintah Daerah  

                                                             provinsi Jawa Tengah   

Kedelai varietas Grobogan dipilih oleh petani di wilayah Kebumen 

dikarenakan lebih tahan terhadap hujan dibandingkan varietas lainnya.  Menurut 

Ampnir (2011)  kedelai varietas Grobogan lebih tahan terhadap hama penggerek 

batang dan hama penggerek polong dibandingkan varietas yang lain. 

2.1.3. Taksonomi Tanaman Kedelai 

Menurut Cahyono (2010) tanaman kedelai  diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom  :  Plantae 

Divisi  :  Spermatophyta 

Sub-divisi :  Angiospermae 

Kelas  :  Dicotyledonae 

Ordo  :  Polypetales 

Famili  :  Leguminosea 

Sub-famili :  Papilionoideae 

Genus  :  Glycine 

Species  :  Glycine max (L.) Merill  

 

2.1.4. Morfologi Tanaman Kedelai 

Karakteristik kedelai yang dibudidayakan (Glycine max L. Merrill) di 

Indonesia merupakan tanaman semusim, tanaman tegak dengan tinggi 40- 90 cm, 

bercabang, memiliki daun bertiga. Bulu pada daun dan polongnya tidak terlalu 

rapat. Umur tanaman antara 72-90 hari. Kedelai introduksi umumnya tidak 

memiliki atau memiliki sangat sedikit percabangan dan sebagian bertrikoma padat 

baik pada daun maupun polong. (Muchlish dan Ayda, 2013) 

Struktur akar tanaman kedelai terdiri atas: akar lembaga, akar tunggang dan 

akar cabang berupa akar rambut. Perakaran kedelai dapat menembus tanah pada 

kedalaman ± 15 cm, terutama pada tanah yang subur. Perakaran tanaman kedelai 

mempunyai kemampuan membentuk bintil (nodula-nodula) akar yang merupakan 

koloni dari bakteri Rhizobium japonicum. Bakteri Rhizobium bersimbiosis dengan 

akar tanaman kedelai untuk menambat Nitrogen bebas dari udara. Unsur  nitrogen 

tersebut dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman kedelai, sedangkan bakteri
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Rhizobium memerlukan makanan yang berasal dari tanaman kedelai, 

sehingga proses ini merupakan hubungan hidup yang saling menguntungkan 

(Rukmana, 1996). 

Tanaman kedelai termasuk berbatang semak yang dapat mencapai 

ketinggian antara 30-100 cm, batang beruas-ruas dan memiliki percabangan antara 

3-6 cabang. Daun kedelai mempunyai ciri-ciri antara lain: helai daun oval, bagian 

ujung daun meruncing dan tata letaknya pada tangkai daun bersifat majemuk 

berdaun tiga (Cahyono, 2007). 

Kedelai merupakan tanaman menyerbuk sendiri yang bersifat kleistogami. 

Periode perkembangan vegetatif bervariasi tergantung pada varietasnya dan 

keadaan lingkungan tempat tumbuhnya, termasuk panjang hari dan suhu. 

Tanaman memasuki stadia reproduktif saat tunas aksiler berkembang menjadi 

kelompok bunga dengan dua hingga 35 kuntum bunga setiap kelompoknya. 

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa tidak semua bunga kedelai berhasil 

membentuk polong, dengan tingkat keguguran 20-80%. Umumnya varietas 

dengan banyak bunga per buku memiliki presentase keguguran bunga yang lebih 

tinggi daripada yang berbunga sedikit. Keguguran bunga dapat terjadi pada 

berbagai stadia perkembangan, mulai dari awal munculnya bunga, selama 

perkembangan organ-organ pembungaan, saat pembuahan, selama perkembangan 

awal embrio, atau pada berbagai tahapan perkembangan kotiledon. Umur 

keluarnya bunga dipengaruhi oleh varietas, suhu, dan penyinaran matahari. 

Tanaman kedelai menghendaki penyinaran pendek, ± 12 jam per hari. Tanaman 

kedelai di Indonesia pada umumnya mulai berbunga pada umur 30 –50 hari 

setelah tanam. (Muchlish dan Ayda, 2013) 

Buah kedelai disebut buah polong seperti buah aneka tanaman kacang 

lainnya yang tersusun dalam rangkaian buah. Polong kedelai yang sudah tua ada 

yang berwarna coklat, coklat tua, coklat muda, coklat kekuning-kuningan, coklat 

keputih-putihan dan kehitaman. Tiap polong kedelai berisi antara 1 –5 biji. 

Jumlah polong per tanaman tergantung pada varietas kedelai, kesuburan tanah, 

dan jarak tanam yang digunakan. Kedelai yang ditanam pada tanah subur pada 

umumnya dapat menghasilkan antara 100 – 200 polong per pohon             

(Suhaeni, 2007). 
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Biji kedelai umumnya berbentuk bulat atau bulat- pipih sampai bulat-

lonjong. Warna kulit biji bervariasi antara lain: kuning, hijau, coklat dan hitam. 

Bobot biji antara 6 –30 gram per 100 biji. Di Indonesia ukuran biji kedelai 

diklasifikaikan dalam tiga kelas, yaitu: biji kecil (6 –10 gram per 100 biji), sedang 

(11 – 12 gram per 100 biji) dan besar (13 gram atau lebih per 100 biji)    

(Cahyono, 2007). 

2.1.5. Syarat Tumbuh Tanaman Kedelai 

Tanaman kedelai memerlukan kondisi yang seimbang antara suhu udara dan 

kelembaban udara yang dipengaruhi oleh curah hujan. Secara umum tanaman 

kedelai memerlukan suhu udara yang tinggi dan curah hujan (kelembaban) yang  

rendah. Apabila suhu udara rendah dan curah hujan (kelembaban) berlebihan,  

menyebabkan kualitas kedelai yang dihasilkan menurun (Suprapti, 2005). Pada 

umumnya, kondisi cuaca yang optimal untuk pertumbuhan tanaman kedelai 

adalah daerah – daerah yang mempunyai suhu antara 25
0
 - 28

0
C, rata-rata 

kelembaban udara 60%, penyinaran matahari 12 jam per hari atau minimal 10 jam 

per hari, dan curah hujan paling optimum antara 100 -400 mm per bulan atau  

antara 300-400 mm per tiga bulan (Cahyono, 2007). 

Menurut Suhaeni (2007) Kedelai yang baru tumbuh memerlukan kondisi 

lingkungan yang basah, sedangkan pada saat menjelang tua memerlukan kondisi 

lingkungan yang basah kering. Jika kondisi lingkungan terlalu basah, kedelai 

tumbuh subur tetapi produksi bijinya kurang. Firmanto (2011) menambahkan  

kedelai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, asalkan drainase (tata air) dan 

aerasi (tata udara) tanahnya cukup baik. Dalam praktek di lapangan, sering 

digunakan pedoman yaitu: apabila tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik 

pada suatu jenis tanah, maka tanaman kedelaipun dapat tumbuh baik pada jenis 

tanah tersebut. Selain itu, tanaman kedelai akan tumbuh dengan baik dan 

berproduksi tinggi pada tanah yang subur, gembur, kaya akan bahan organik dan 

memiliki pH (derajat keasaman) antara 5,8  sampai 7,0. Tanaman kedelai 

umunnya mampu tumbuh dengan baik pada ketinggian kurang dari 600 m dpl. 
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2.1.6. Stadia Pertumbuhan Tanaman Kedelai 

Setiap varietas kedelai memiliki lama stadia pertumbuhan yang berbeda-

beda. Selain ditentukan oleh varietas, stadia pertumbuhan juga dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan. Pertumbuhan tanaman kedelai dibagi dalam dua stadia yakni 

stadia vegetatif (V) dan stadia reproduktif (R).  Informasi tentang stadia 

pertumbuhan vegetatif dari tanaman kedelai disajikan pada Tabel 2.3. (Muchlish 

dan Ayda, 2013).  

Tabel 2.3.  Stadia Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Kedelai 

Sandi 

Stadia  

Stadia 

pertumbuhan 

Keterangan 

Ve  Kecambah  Tanaman baru muncul di atas tanah 

Vc   Kotiledon Daun keping (kotiledon) terbuka dan dua daun tunggal 

di atasnya juga mulai terbuka 

V1  Buku kesatu Daun tunggal pada buku pertama telah berkembang 

penuh, dan daun berangkai tiga pada buku di atasnya 

telah terbuka 

V2   Buku kedua Daun berangkai tiga pada buku kedua telah 

berkembang penuh, dan daun pada buku di atasnya 

telah terbuka 

V3  Buku ketiga Daun berangkai tiga pada buku ketiga telah 

berkembang penuh, dan daun pada buku keempat telah 

telah terbuka 

V4  Buku keempat Daun berangkai tiga pada buku keempat telah 

berkembang penuh, dan daun pada buku kelima telah 

telah terbuka 

Vn   Buku ke n Daun berangkai tiga pada buku ke n telah berkembang 

penuh 

Stadia vegetatif dimulai sejak tanaman kedelai tumbuh (Ve) dan umumnya 

dicirikan oleh banyaknya buku pada batang utama yang telah memiliki daun 

terbuka penuh (Vn). stadia ini berakhir manakala satu bunga telah terbentuk pada 

batang utama. Dengan demikian stadia generatif atau reproduktif dimulai dengan 

terbentuknya satu bunga dan diakhiri jika 95% polong telah matang (Fehr dan 

Caviness 1977). 

Informasi tentang Stadia pertumbuhan reproduktif pada tanaman kedelai 

disajikan pada Tabel 2.4. Stadia pertumbuhan reproduktif tanaman kedelai 

dimulai dari R1 dan berakhir  pada R8. (Muchlish dan Ayda, 2013).  

Tabel 2.4.  Stadia Pertumbuhan Reproduktif Tanaman Kedelai  
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Sandi 

Stadia 

Stadia  

pertumbuhan 

 Keterangan 

R1  Mulai berbunga Terdapat satu bunga mekar pada batang utama 

R2  Berbunga penuh Pada dua atau lebih buku batang utama terdapat 

bunga mekar 

R3   Mulai pembentukan 

polong 

Terdapat satu atau lebih polong sepanjang 5 

mm pada batang utama 

R4   Polong berkembang 

penuh 

Polong pada batang utama mencapai panjang  2 

cm atau lebih 

R5   Polong mulai berisi Polong pada batang utama berisi biji dengan 

ukuran 2 mm x 1 mm 

R6   Biji penuh Polong pada batang utama berisi biji berwarna 

hijau atau biru yang telah memenuhi rongga 

polong (besar biji mencapai maksimum) 

R7   Polong mulai kuning, 

coklat, matang 

Satu polong pada batang utama menunjukkan 

warna matang (berwarna abu-abu atau 

kehitaman) 

R8   Polong matang penuh 95% telah matang (kuning kecoklatan atau 

kehitaman) 

Pertumbuhan tanaman kedelai, selain dibagi atas dasar lamanya stadia 

pertumbuhan vegetatif dan reproduktif, juga dapat dibedakan berdasarkan 

pertumbuhan batang dan bunga, yaitu kedelai determinate dan atau indeterminate. 

Pola pertumbuhan antara kedua tipe tersebut disebut semi-determinate.        

Perbedaan antara kedua tipe tumbuh batang disajikan pada Tabel 2.5. (Muchlish 

dan Ayda, 2013). 

Tabel 2.5.  Perbedaan pertumbuhan tipe determinit dan indeterminit 

Karakter  Tipe determinate  Tipe indeterminate 

Pertumbuhan 

vegetatif   

Berhenti setelah berbunga Berlanjut setelah  

berbunga  

Jumlah buku setelah 

berbunga 

Tidak bertambah  Bertambah 

Masa berbunga   Tidak lama Lama 

Mulai berbunga  Lebih lama  Lebih cepat 

Letak bunga pertama  Terbentuk pada buku bagian  

atas batang 

 Terbentuk pada buku  

bagian bawah batang 

Jumlah bunga yang 

terbuka tiap hari 

Banyak  Sedikit 

Bentuk tanaman  Agak silindris (seperti 

kerucut) 

Agak konis 

Ujung batang   Ujung batang berakhir 
dengan kelompok bunga 

Ujung batang tidak 
berakhir dengan 

kelompok bunga 

Ukuran ujung batang   Hampir sama besar dengan Lebih kecil dari batang  
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Karakter  Tipe determinate  Tipe indeterminate 

batang bagian tengah bagian tengah 

Batang  Pendek-sedang  Tinggi, melilit 

Daun   Daun teratas sama besar 

dengan daun pada batang 

bagian tengah 

Daun teratas lebih kecil 

dari daun pada batang  

bagian tengah 

2.1.7. Hama Tanaman Kedelai  

Menurut Marwoto (2013) terdapat 18 jenis hama yang menyerang tanaman 

kedelai di Indonesia. Hama tanaman kedelai dapat menyerang tanaman yang 

masih muda, merusak daun dan merusak polong. Beberapa jenis hama tanaman 

kedelai yang banyak dijumpai di Indonesia disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Hama Tanaman Kedelai di Indonesia  

No Hama Keterangan 

1. Lalat Bibit Kacang 

Ophiomya phaseoli Tryon 

Lalat kacang betina meletakkan telur pada 

tanaman muda yang baru tumbuh. Telur 

diletakkan di dalam lubang tusukan antara 

epidermis atas dan bawah keping biji atau 

disisip-kan dalam jaringan mesofil dekat pangkal 

keping biji atau pangkal helai daun pertama dan 

kedua. Serangan lalat kacang ditandai oleh 

adanya bintik bintik putih pada keping biji, daun 

pertama atau kedua. Bintik-bintik tersebut adalah 

bekas tusukan alat peletak telur lalat kacang 

betina. Tanda serangan larva pada keping biji 

dan daun berupa garis berkelok berwarna coklat. 

Pada batang, larva menggerek melengkung 

mengelilingi batang di bawah kulit batang dan 

akhirnya berkepompong pada pangkal batang. 

Akibat gerekan tersebut tanaman menjadi layu, 

mengering dan akhirnya mati. 

2. Lalat Batang Kacang 

Melanagromyza sojae 

Zehntner 

Lalat batang kacang betina meletakkan telur 

pada bagian bawah daun di sekitar pangkal 

tulang daun dari daun ketiga dan daun yang lebih 

muda. Serangan lalat batang kacang ditandai 

dengan adanya bintik-bintik bekas tusukan alat 

peletak telur pada daun muda. Lubang gerekan 

larva pada batang dapat menyebabkan tanaman 

layu, mengering dan mati. 

3. Kutu Kebul Bemisia 

tabaci Gennadius 

Serangga dewasa kutu kebul berwarna putih 

dengan sayap jernih, ditutupi lapisan lilin yang 

bertepung. Ukuran panjang tubuhnya berkisar 

antara 1-1,5 mm. Kutu kebul mengisap cairan 

daun. Ekskreta kutu kebul menghasilkan embun 

madu yang merupakan medium tumbuh 

cendawan jelaga, sehingga tanaman sering 

tampak berwarna hitam. Kutu kebul merupakan 

serangga penular penyakit Cowpea Mild Mottle 
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No Hama Keterangan 

Virus (CMMV) pada kedelai dan kacang-

kacangan lain. 

4. Kutu Daun Aphis glycines 

Matsumura 

Serangga muda (nimfa) dan imago mengisap 

cairan tanaman. Serangan pada pucuk tanaman 

muda menyebabkan pertumbuhan tanaman 

kerdil. Hama ini juga bertindak sebagai vektor 

(serangga penular) berbagai penyakit virus 

kacang-kacangan (Soybean Mosaic Ynts, 

Soybean Yellow Mosaic Virus, Bean Yellow 

Mosaic Virus, Soybean Dwarf Yrus, Peanut 

Stripe Virus, dll). Hama ini menyerang tanaman 

kedelai muda sampai tua. Cuaca yang panas pada 

musim kemarau sering menyebabkan populasi 

hama kutu daun ini tinggi 

5.  Tungau Merah 

Tetranychus cinnabarius 

Boisduval 

Tungau menyerang tanaman dengan mengisap 

cairan daun sehingga daun berwarna kekuning-

kuningan. Pada daun yang terserang akan 

dijumpai jaringan benang halus yang digunakan 

oleh tungau dewasa untuk berpindah ke daun lain 

yang masih segar dengan cara bergantung pada 

benang 

6. Wereng Hijau Kedelai 

Empoasca spp. 

Serangga dewasa berwarna hijau laut, pandai 

meloncat, dan biasanya bersembunyi di bagian 

bawah daun. Telur diletakkan pada daun dekat 

ibu tulang daun. Serangga dewasa maupun nimfa 

mengisap cairan daun pada bagian atas daun 

yang terserang kelihatan bercak-bercak putih 

kekuningan   

7. Ulat Grayak Spodoptera 

litura Fabricius 

Ulat grayak aktif makan pada malam hari, 

meninggalkan epidermis atas dan tulang daun 

sehingga dari jauh terlihat daun yang terserang 

berwarna putih. Selain pada daun, ulat dewasa 

dapat memakan polong muda dan tulang daun 

muda, sedang pada daun yang tua, tulang-

tulangnya akan tersisa 

8. Ulat Jengkal Chrysodeixis 

chalcites Esper; 

Thysanoplusia orichalcea 

Fabricius 

Ulat berwarna hijau dan dikenal dengan sebutan 

ulat jengkal karena perilaku jalannya yang 

menjengkal. Ulat makan daun dari arah pinggir. 

Serangan berat pada daun mengakibatkan yang 

tersisa tulang-tulang daun dan keadaan ini 

biasanya terjadi pada stadia pengisian polong 

9. Ulat Penggulung Daun 

Omiodes  indicata 

Fabricius 

Ulat berwarna hijau, licin, transparan, dan agak 

mengkilap. Pada bagian punggung (toraks) 

terdapat bintik hitam. Seperti namanya, ulat ini 

membentuk gulungan daun dengan merekatkan 

daun yang satu dengan lainnya dari sisi dalam 

dengan zat perekat yang dihasilkannya. Di dalam 

gulungan, ulat memakan daun, sehingga 

akhirnya tinggal tulang daun saja yang tersisa. 
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No Hama Keterangan 

Serangan hama ini terlihat dengan adanya daun-

daun tcrgulung menjadi satu. Bila gulungan 

dibuka, akan dijumpai ulat atau kotorannya yang 

bcrwarna coklat hitam 

10. Ulat Berbulu Arctiidae: 

Creatonotus lactineus 

Cramer, Spilosoma 

strigatula Walker 

Lymantriidae: Euproctis 

sp. 

 

Ulat Creatonotus dan Spilosoma berwarna coklat 

tua, berbulu lebat. Ulat Euproctis muda berwarna 

kuning dan hitam, ulat instar terakhir berwarna 

hitam, punggungnya bergaris kuning dan merah 

dari kepala sampai tubuh bagian belakang. Ulat 

makan daun, dan kadang-kadang ditemukan pada 

bunga dan polong tanaman kacang-kacangan   

11. Kumbang Kedelai 

Phaedonia inclusa Stall. 

Kumbang kedelai dewasa berbentuk kubah. 

Kumbang jantan memiliki panjang tubuh 4-5 

mm, sedang yang betina 5-6 mm. Tubuh 

kumbang berwarna hitam mengkilap dengan 

bagian kepala dan tepi sayap depan berwarna 

kecoklatan. Kumbang dewasa aktif pada pagi 

dan sore hari, sedangkan pada siang hari 

bersembunyi di celah-celah tanah. Kumbang 

dewasa makan daun, pucuk tanaman, bunga, dan 

polong. Bila tanaman disentuh, kumbang akan 

menjatuhkan diri seolah-olah mati. Larva dan 

kumbang dewasa dapat merusak tanaman sejak 

muncul di permukaan tanah sampai panen. 

Bagian yang dirusak adalah daun, pucuk, bunga, 

dan polong. Serangan pada daun tampak 

berlubang, pada polong muda menyebabkan 

luka, dan makan bagian kulit polong tua   

12. Kumbang Moncong 

Hypomeces spp. 

Kumbang dewasa memiliki moncong, panjang 

badan 10-15 mm, berwarna keabu-abuan dan 

permukaan badan terselimuti oleh semacam debu 

berwarna kuning sampai kehijauan mengkilat 

(fine golden green dust). Larva makan akar 

tanaman, dan kadang-kadang dijumpai larva 

menggerek tanaman padi dan tebu. Kepompong 

diletakkan di dalam tanah. Kumbang ini 

termasuk hama yang tidak penting pada tanaman 

kedelai. Namun apabila populasi hama cukup 

tinggi kerusakan yang ditimbulkan cukup berarti. 

Kerusakan yang diakibatkan oleh kumbang lebih 

besar dibandingkan dengan kerusakan yang 

diakibatkan oleh larva. Kumbang dewasa bersifat 

polifag atau memakan daun berbagai macam 

tanaman. 

13. Kumbang Kuning 

Aulacophora spp., 

Monolepta spp. 

 

Terdapat dua jenis kumbang kuning yaitu: 

Kumbang kuning dengan dua garis coklat pada 

sayap (Monolepta sp.) dan Kumbang kuning 

(Aulacophora sp.). Kedua kumbang kadang-

kadang ditemui pada per tanaman kedelai. 
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Biologi kedua kumbang belum banyak diketahui,  

kumbang dewasa makan pollen. Akibat serangan 

berat dari kumbang kuning ini belum banyak 

diketahui 

14. Ulat Helicoverpa 

(Heliothis) Helicoverpa 

armigera Huebner 

Ulat muda makan jaringan daun, sedangkan ulat 

instar yang lebih tua sering dijumpai makan 

bunga, polong muda, dan biji. Warna ulat tua 

bervariasi, hijau kekuning-kuningan, hijau, 

coklat atau agak hitam kecoklatan. Tubuh ulat 

sedikit berbulu. Ciri khusus cara makan ulat 

Helicoverpa adalah kepala dan sebagian 

tubuhnya masuk ke dalam polong. Selain polong, 

ulat muda juga menyerang daun dan bunga. 

15. Kepik Polong Riptortus 

linearis Fabricius 

(Hemiptera: Alydidae) 

 

Kepik muda dan dewasa merusak polong dan biji 

dengan menusukkan stiletnya pada kulit polong 

terus ke biji kemudian mengisap cairan biji. 

Kerusakan yang diakibatkan oleh kepik hijau ini 

menyebabkan penurunan hasil dan kualitas biji. 

 

16. Kepik Hijau Nezara 

viridula Linnaeus 

(Hemiptera: 

Pentatomidae) 

Kepik muda dan dewasa merusak polong dan biji 

dengan menusukkan stiletnya pada kulit polong 

terus ke biji kemudian mengisap cairan biji. 

Kerusakan yang diakibatkan oleh kepik hijau ini 

menyebabkan penurunan hasil dan kualitas biji. 

17.  Kepik Piezodorus 

rubrofasciatus Fabricius 

Kepik dewasa mirip dengan Nezara yaitu 

berwarna hijau, mempunyai garis melintang pada 

lehernya. Panjang badannya sekitar 8,8- 12,0 

mm. Kepik jantan mempunyai garis yang 

berwarna merah muda, sedangkan pada kepik 

betina mempunyai garis yang berwarna putih. 

Kepik muda dan dewasa menyerang dengan cara 

menusuk polong dan biji serta mengisap cairan 

biji pada semua stadia pertumbuhan polong dan 

biji. Kerusakan yang diakibatkan oleh pengisap 

ini menyebabkan penurunan hasil dan kualitas 

biji. 

18. Penggerek Polong 

Kedelai Etiella zinckenella 

Treit, Etiella hobsoni 

Butler 

yang baru keluar dari telur berwarna putih 

kekuningan dan kemudian berubah menjadi hijau 

dengan garis merah memanjang. Tanda serangan 

berupa lubang gerek berbentuk bundar pada kulit 

polong. Apabila terdapat dua lubang gerek pada 

polong tersebut berarti ulat sudah meninggalkan 

polong. 

2.1.8. Penyakit Tanaman Kedelai 

Patogen penyebab penyakit tanaman kedelai terdiri dari golongan jamur, 

bakteri, mikoplasma dan virus. Patogen penyebab penyakit tanaman kedelai yang 

telah diidentifikasi di Indonesia ada 14 jenis.  Patogen penyakit tanaman kedelai 
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yang sering dijumpai di Indonesia disajikan pada Tabel 2.7 (Semangun 1991, 

Sudjono dkk,. 1985).  

Di lapang, penyebaran penyakit terjadi dengan bantuan angin, percikan air 

hujan, aliran air irigasi, tanah atau bahan tanaman yang terinfeksi, serangga 

penular (vektor) dan alat-alat pertanian yang membawa atau terkontaminasi 

dengan patogen (spora, konidia, hifa, propagul jamur, bakteri atau virus). 

Beberapa penyakit tanaman kedelai juga dapat tersebar melalui benih, misalnya 

anthraknose (Colletotrichum sp.), bercak ungu (Cercospora kikuchii), virus 

mosaik (Soybean Mosaic Virus), dan penyakit virus katai kedelai (Soybean Stunt 

Virus) (Saleh, 2013). 

Tabel 2.7. Penyakit Penyakit Tanaman Kedelai di Indonesia  

No Penyakit Patogen 

1 Karat daun  Phakopsora  pachyrhizi 

2 Bercak daun  Cercospora sojina 

3 Bercak mata katak  Cercospora kikuchii 

4 Anthraknose  Colletotrichum lindemuthianum 

Dematium sp. 

5 Hawar batang  Rhizoctonia solani 

6 Rebah semai  Sclerotium rolfsii 

7 Downy mildew  Peronospora  sp. 

8 Hawar bakteri  Pseudomonas syringae pv. Glycinea 

9 Pustul bakteri  Xanthomonas campestris pv. Glycines 

10 Sapu setan  Mikoplasma 

11 Mosaik  Soybean Mosaic Virus (SMV) 

Soybean Yellow Msosaic Virus (SYMV) 

Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) 

Bean Common Mosaic Virus (BCMV) 

Peanut Mottle Virus (PMoV) 
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No Penyakit Patogen 

Peanut Stripe Virus (PStV) 

Blakeye Cowpea Mosaic Virus (BlCMV) 

12 Kerdil kedelai  Soybean Dwarf Virus (SDV) 

13 Katai kedelai  Soybean Stunt Virus (SSV) 

14 Belang samar  Cowpea Mild Mottle Virus (CMMV) 

2.1.9. Kultur Teknis Tanaman Kedelai 

 Kultur teknis kedelai dikabupaten Kebumen umumnya dilakukan pada dua 

tipe lahan  yaitu lahan sawah  dan lahan tegalan. Menurut Sofyan dkk (2007), 

lahan sawah yaitu sawah yang sumber airnya berasal dari tempat lain melalui 

saluran-saluran yang sengaja dibuat untuk pengairan. Dibedakan atas sawah 

irigasi teknis, setengah teknis dan non teknis (sederhana). Lahan tegalan, yaitu 

lahan yang sumber airnya tergantung atau berasal dari curah hujan tanpa adanya 

bangunan-bangunan irigasi permanen. Umumnya terdapat pada wilayah yang 

posisinya lebih tinggi dari sawah irigasi atau sawah lainnya sehingga tidak 

memungkinkan terjangkau oleh pengairan. Waktu tanam sangat tergantung 

kepada datangnya musim hujan.  

2.1.9.1.  Pemanfaatan Mulsa Jerami Padi 

Jerami merupakan residu tanaman padi yang ketersediaannya sangat 

melimpah terutama pada musim panen. Dalam budidaya tanaman kedelai 

dikabupaten kebumen ditemui dua cara dalam pemanfaatan mulsa jerami  yaitu 

dengan cara jerami tidak dibakar dan dibakar kedua cara tersebut memiliki 

kelebihan dan kekurangan  masing-masing yang dirangkum dari berbagai sumber 

dan disajikan pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8. Kelebihan dan Kekurangan Jerami tidak dibakar dan dibakar  

Jerami tidak dibakar Jerami dibakar 

Keuntungan 

1. Melindungi lapisan atas tanah dari 

cahaya matahari langsung, 

terutama pada intensitas cahaya 

yang tinggi., mengurangi kompetisi 

antar tanaman dengan gulma dalam 

 

1. Efektif sebagai sumber K dan hanya 

sedikit K yang hilang dalam proses 

pembakaran. (Dobermann dan 

Fairhurst 2000) 

2. Meningkatkan keseragaman  
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Jerami tidak dibakar Jerami dibakar 

memperoleh sinar matahari dan 

mencegah proses evaporasi 

sehingga penguapan hanya melalui 

transpirasi yang normal dilakukan 

oleh tanaman.  (Rukmana dan 

Saputro 1999). 

2. Meningkatkan kadar hara makro 

(P, K) dan mikro (Si), dan 

bertindak sebagai penyangga 

biologi dan menyebabkan struktur 

tanah lebih remah dan stabil. 

Sehingga  menunjang pertumbuhan 

tanaman. (Budiman dkk, 2017) 

3. Menurunkan tingkat serangan  A. 

phaseoli karena kemungkinan 

jerami memberikan rangsangan 

bau, sehingga terjadi perubahan 

perilaku lalat kacang. Jerami yang 

menutupi tanaman kedelai 

kemungkinan menimbulkan bau 

yang kurang disukai oleh lalat bibit 

kacang A. phaseoli, di samping itu 

kemungkinan terjadi akibat 

gangguan fisik terhadap 

penglihatan imago untuk 

menemukan tanaman inangnya, 

sehingga tanaman kedelai terhindar 

dari serangan lalat bibit kacang. 

(Resiany dan Sunanjaya, 2012) 

pertumbuhan awal kedelai dan 

mematikan biji-biji gulma.  

(balitkabi, 2016) 

3. Mematikan hama dan patogen 

penyakit yang tertinggal dalam 

jerami dan dalam tanah  (Suyamto 

dkk., 2007) 

 

 

Kekurangan 

1. Jerami yang dibiarkan secara 

berkala menyebabkan imobilisasi 

N dan nyata meningkatkan emisi 

gas metana dilahan sawah 

(Dobermann dan Fairhurst, 2000) 

 

 

1. Jerami yang dibakar akan 

menyebabkan kehilangan Nitrogen 

(N) mencapai 93%. (Prajanti 2016) 

2. Tidak semua hama tanaman akan 

mati pada saat jerami dibakar karena 

hama dewasa dapat perpindah 

tempat, tikus dapat masuk keliang 

dan beberapa jenis gulma misalnya 

teki (Cyperus rotundus) tidak mati 

pada saat jerami dibakar (Suyamto 

dkk., 2007) 

3. Suhu yang tinggi pada saat 

pembakaran juga akan mematikan 

kehidupan musuh alami dan mikroba 

menguntungkan tanah sehingga 

berpengaruh negatif terhadap 

keseimbangan hayati. Suhu yang 
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Jerami tidak dibakar Jerami dibakar 

tinggi juga mengakibatkan hilangnya 

jenis hara. (Arnarasiri dan 

wiekremasinghe, 1977)  

4. Jerami yang dibakar hanya akan 

terbakar menjadi karbon atau arang 

dan asap yang dihasilkan dari 

pembakaran jerami akan 

mengakibatkan polusi/ pencemaran 

udara dan sekaligus juga akan 

merusak ozon pelindung bumi. 

(Admin, 2011) 

2.1.9.2.  Pemanfaatan Bakteri Rhizobium 

 Dalam kultur teknis tanaman kedelai, pemanfaatan pupuk hayati berupa 

rhizobium berfungsi untuk meningkatkan ketersediaan unsur hara nitrogen bagi 

kedelai. Rhizobium merupakan bakteri aerobik yang mampu bersimbiosis dengan 

tanaman aneka kacang salah satu contohnya adalah tanaman kedelai. Akar 

tanaman akan mengeluarkan suatu zat yang merangsang aktifitas bakteri 

Rhizobium. Apabila bakteri sudah bersinggungan dengan akar rambut, akar 

rambut akan mengeriting. Setelah memasuki akar, bakteri berkembang biak 

ditandai dengan pembengkakan akar. Pembengkakan akar akan semakin besar dan 

akhirnya terbentuklah bintil akar/ nodul akar. Perananan rhizobium saat 

bersimbiosis dengan akar tanaman kedelai adalah untuk menambat Nitrogen 

bebas dari udara yang kemudian dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman 

kedelai  (Rukmana 1996; Surtiningsih dkk 2010 dan Hidayat dkk., 2006). 

2.1.9.3. Pengendalian Hama dan Patogen Penyakit Tanaman Kedelai 

Pengendalian hama dan patogen penyakit tanaman kedelai  dapat dilakukan secara  

regulasi atau peraturan, kultur teknis, genetik, mekanik, fisik, biologis dan 

kimiawi. Pengendalian hama dan patogen penyakit yang ramah lingkungan dapat 

dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami dan penggunaan pestisida nabati. 

Musuh alami adalah organisme yang menyerang hama tanaman. Banyak 

kelompok organisme yang dilaporkan berfungsi sebagai musuh alami serangga 

hama, termasuk kelompok vertebrata, nematoda, jasad renik dan invertebrata 

selain serangga. Kelompok musuh alami yang paling banyak adalah dari golongan 

serangga itu sendiri. Dilihat dari fungsinya musuh alami dapat dikelompokkan 

menjadi, parasitoid, predator dan patogen (Sunarno, 2016). 
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Predator yang ditemukan pada lahan per tanaman kedelai adalah  famili 

Coccinellidae, Syrphidae, Chrysopidae, Mantidae dan Oxyopidae. Parasitoid yang 

ditemukan pada lahan per tanaman  kedelai adalah  famili Braconidae dan famili 

Ichneumonidae. Patogen Cendawan Lecanicillium lecanii terbukti dapat 

digunakan untuk mengendalikan hama kepik coklat. L lecanii merusak telur 

(ovisidal) kepik coklat sehingga gagal menetas (Prayogo, 2010). Cendawan 

entomopatogen Beauveria Bassiana telah terbukti digunakan untuk 

mengendalikan hama kepik hijau   N. Viridula pada tanaman kedelai (Radiyanto 

dkk, 2010 dan Afrinda dkk., 2014) 

Pestisida nabati adalah  pestisida yang bahan aktifnya bersumber dari 

aneka tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida 

nabati adalah akar, daun, batang, bunga, buah dan biji. Bahan kimia yang 

terkandung di dalam tumbuhan (yang digunakan sebagai pestisida nabati) 

memiliki bioaktivitas terhadap serangga, seperti bahan penolak atau repellent, 

penghambat makan atau antifeedant, penghambat perkembangan serangga atau 

insect growth regulator, dan penghambat peneluran atau oviposition deterrent. 

Bahan dari tumbuhan biasanya diolah menjadi berbagai bentuk, seperti menjadi 

tepung, ekstrak ataupun resin. Proses pengolahannya dilakukan dengan cara 

mengambil cairan metabolit sekunder dari bagian tumbuhan atau bisa juga dengan 

cara dibakar untuk diambil abunya (Trisnadi, 2016).  

Pestisida   berbahan dasar biji sirsak, biji jarak dan biji mengkudu dapat 

mengendalikan hama polong R. linearis dan E. zinckenella pada tanaman kedelai. 

(Siburian dkk, 2013). Pestisida nabati berbahan dasar daun kemangi, sirih dan 

salam  dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit karat daun pada tanaman 

kedelai (Safitri dkk, 2015). Pestisida nabati dari ekstrak daun cengkeh, ekstak biji 

mimba dan ekstrak bunga krisan dapat digunakan untuk mengendalikan ulat 

grayak Spodoptera litura yang menyerang tanaman kedelai (Santosa, 2010).  
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2.2.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, model hipotesis dan tinjauan 

pustaka maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Kedelai yang ditanam  pada dua waktu tanam yang berbeda (berdasarkan 

pranata mangsa versus kebiasaan petani) dengan berbagai kultur teknis akan 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai 

2. Kedelai yang ditanam pada dua waktu tanam yang berbeda (berdasarkan 

pranata mangsa versus kebiasaan petani) dengan berbagai kultur teknis akan 

mempengaruhi keberadaan Organisme Pengganggu Tanaman dan musuh 

alami.  

3. Pemberian jerami dibakar dan disemprot pestisida nabati pada lahan sawah 

akan menghasilkan serangan hama dan patogen penyakit yang relatif rendah 

sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian jerami dibakar dan tidak 

disemprot pestisida nabati.  

4. Pemberian jerami tidak dibakar dan disemprot  pestisida nabati  pada lahan 

sawah akan menghasilkan serangan hama dan patogen penyakit yang relatif 

rendah sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian jerami yang tidak 

dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati. 

5. Pemberian jerami dibakar dan disemprot pestisida nabati  pada lahan sawah 

akan menghasilkan serangan hama dan patogen penyakit yang relatif rendah 

sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian jerami yang tidak dibakar dan 

disemprot pestisida nabati. 

6. Pemberian jerami dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati pada lahan 

sawah  akan menghasilkan serangan hama dan patogen penyakit yang relatif 

rendah sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman 

kedelai yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian jerami yang tidak 

dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati. 

7. Pemberian rizhobium dan disemprot pestisida nabati pada lahan tegalan akan 

menghasilkan serangan hama dan patogen penyakit yang relatif rendah  

sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai yang 
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lebih tinggi dibandingkan dengan diberi rizhobium tidak disemprot pestisida 

nabati 

2.3.  Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Pencapaian stadia pertumbuhan vegetatif tanaman kedelai dari Ve sampai Vn 

ditentukan  berdasarkan hari setelah tanam (HST). 

2. Pencapian  pertumbuhan reproduktif tanaman kedelai dimulai dari R1 sampai 

R8 ditentukan  berdasarkan hari setelah tanam (HST). 

3. Tinggi tanaman kedelai diukur dari buku bekas kotiledon sampai daun 

tertinggi dengan satuan pengukuran cm. 

4. Jumlah daun  adalah  jumlah maksimal daun tunggal dan daun bertiga yang 

tumbuh per tanaman kedelai. 

5. Jumlah bunga adalah jumlah maksimal bunga kedelai yang tumbuh per 

tanaman kedelai 

6. Jumlah polong isi adalah jumlah polong yang terbentuk sampai panen, yang 

meliputi: polong berisi satu, dua dan tiga biji.   

7. Jumlah polong hampa adalah jumlah polong yang terbentuk sampai panen, 

yang tidak berisi biji.   

8. Bobot biji per tanaman adalah bobot biji yang dihasilkan per tanaman yang 

ditimbang dengan satuan pengukuran gram. 

9. Bobot biji per petak
 
 adalah bobot biji kedelai yang diperoleh dari  petak 

sampel berukuran 1m x 1m,  yang diambil secara acak pada setiap petak 

perlakuan dan diulang sebanyak lima kali dengan satuan pengukuran gram. 

10. Bobot biji per hektar adalah bobot biji kedelai per petak (berukuran 1 m
2
) 

dikalikan 10.000 kali  80%.  

11. Bobot 1000 biji diambil dari purata bobot 100 biji  dikalikan 10 kali.  
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Bobot 100 biji diperoleh dari biji yang dipanen per petak perlakuan  

(berukuran    1 m
2
), yang diambil secara acak. Setelah ditimbang diambil 10 

biji secara acak dan digantikan dengan 10 biji secara acak yang lain. 

Penimbangan diulang delapan kali. Purata bobot 100 biji dari delapan kali 

penimbangan dikalikan 10 

12. Bobot brangkasan basah adalah bobot tanaman  kedelai segar (berikut 

akarnya) yang baru dipanen, setelah diambil bijinya . 

13. Bobot brangkasan kering adalah bobot tanaman kedelai (berikut akarnya) 

yang sudah diambil bijinya dan dikeringkan  sampai bobotnya konstan. 

14. Hama tanaman kedelai adalah semua binatang yang ditemukan memakan 

sampai merusak bagian atau keseluruhan tanaman kedelai. 

15. Jumlah hama adalah jumlah keseluruhan hama yang ditemukan pada tanaman 

sampel. 

16. Patogen penyakit adalah jenis patogen penyakit yang menyerang bagian atau 

keseluruhan tanaman kedelai.  

17. Musuh alami adalah  berbagai organisme yang menjadi predator, parasit atau 

parasitoid dan patogen pada hama tanaman kedelai. 

18. Jumlah musuh alami adalah jumlah musuh alami yang ditemukan pada 

tanaman sampel.  

 

 


