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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Keadaan Lokasi, Waktu  dan Gambaran Umum Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada dua lokasi, yaitu: (1)  lahan sawah (irigasi 

teknis)  dan  (2)  lahan tegalan (tadah hujan)  di dusun Krajan, desa Blater, 

kecamatan Poncowarno, kabupaten Kebumen. Berdasarkan  hasil ananlisis tanah 

yang ditunjukkan oleh Tabel 4.1, Lahan sawah yang digunakan dalam penelitian 

berada pada ketinggian 34 meter diatas permukaan air laut (m dpl)  dengan suhu 

udara sebesar 33
o
C, suhu tanah  sebesar 25 

o
C,  kandungan bahan organik sebesar 

9, 05% , pH aktual sebesar 6,22 dan    pH potensial sebesar 5,64. Lahan tegalan 

yang digunakan dalam penelitian berada pada ketinggian 79 m dpl dengan suhu 

udara sebesar 25
o
C, suhu tanah sebesar 29

o
C, kandungan bahan organik 7, 94% , 

pH aktual sebesar 6,95 dan pH potensial sebesar 6,95.  Cahyono (2007) 

mengungkapkan bahwa  daerah yang cocok ditanami kedelai memiliki suhu udara 

antara 25
o
C – 28

o
 C, purata kelembaban udara  sebesar 60%, penyinaran minimal 

10 jam per hari dan curah hujan paling optimum antara 100-400 mm per bulan. 

Firmanto (2011) menambahkan bahwa tanaman kedelai akan tumbuh dan 

berproduksi dengan baik apabila dibudidayakan pada ketinggian kurang dari 600 

m dpl, pada tanah yang subur, gembur, kaya akan bahan organik dan memiliki pH 

(derajat keasaman) antara 5,8  sampai 7,0. Berdasarkan deskripsi tanaman kedelai 

varietas Grobogan yang disajikan pada halaman delapan, lahan sawah dan lahan 

tegalan di kecamatan Poncowarno sesuai  untuk budidaya tanaman kedelai 

varietas Grobogan. 

Tabel 4.1. Hasil Analisis Tanah pada Lahan Sawah dan Tegalan 

Lokasi 

Suhu 
Elevasi 

(m dpl) 

Bahan 

Organik 

(%) 

pH 

Aktual 

pH 

Potensial 
Udara 

(
O

C) 

Tanah 

(
O

C) 

Lahan sawah 33 25 34 9,05 6,22 5,64 

Lahan tegalan 25 29 79 7,94 6,95 6,95 

 

Penanaman kedelai pada lahan sawah mengikuti ramalan waktu tanam 

pranata mangsa (PM) yang dibuat oleh Pusat Studi Sistem Informasi Mitigasi 

Tropis (SIMITRO), yaitu mulai tanggal 26 juli sampai tanggal 17 Oktober 2016. 
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Dalam kalender PM SIMITRO waktu tanam kedelai tersebut termasuk kedalam 

mangsa I (Kasa), dasarian ke 21  sampai dengan mangsa V (kalima), dasarian ke 

29.  

Penanaman kedelai pada lahan tegalan mengikuti kebiasaan petani setempat 

yaitu mulai tanggal 6 Agustus sampai dengan 4 November 2016. Dalam kalender 

PM SIMITRO waktu tanam tersebut masuk kedalam mangsa II (karo), dasarian 

ke 22 sampai dengan mangsa V (kalima), dasarian ke 31.                          

Berdasarkan rekomendasi dari kalender PM SIMITRO  waktu tanam kedelai di 

lahan sawah  lebih tepat untuk dilakukan dibandingkan waktu tanam oleh 

kebiasaan petani setempat di lahan tegalan. Hal tersebut  dikarenakan  proses 

budidaya kedelai di  lahan sawah baik saat tanam sampai panen masih 

berlangsung dalam kalender  tanam  untuk  komoditas jagung dan kedelai.   

Mangsa I (kasa) termasuk kedalam mangsa ketiga (musim kemarau). Pada 

mangsa ini terdapat penciri gejala alam berupa daun-daun berguguran, kayu 

mengering, belalang masuk ke dalam tanah. Pada mangsa ini umumnya petani 

mulai melakukan  pembersihan sisa tanaman padi kemudian melanjutkan dengan 

penanaman palawija (kedelai) tahap pertama (Sindhuananta, 2011).  

 

Gambar 4.1. Kondisi di Sekitar Lahan Penelitian Saat Menjelang 

Panen Kedelai di Lahan Tegalan 

Berbeda halnya dengan proses budidaya di lahan tegalan, pada saat 

penanaman kedelai termasuk dalam mangsa II (karo) dasarian ke 22  dan masih 

termasuk kalender  tanam untuk komoditas jagung dan kedelai, akan tetapi pada 

saat panen  sudah termasuk dalam  mangsa V (kalima) dasarian ke  31 yang 

termasuk dalam kalender tanam komoditas padi dan hujan sudah mulai turun, 

sehingga kondisi lahan tegalan menjadi tergenang oleh  air hujan. Dalam keadaan 

tersebut tanaman kedelai segera dilakukan  pemanenan,  untuk menghindari 
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kerusakan (polong kedelai menjadi busuk).    Selain itu pada mangsa tersebut para 

petani  di sekitarnya  sudah mulai menyiapkan lahan tegalan untuk  penanaman  

padi gaga (Gambar 4.1). Sindhuanata (2011) mengungkapkan bahwa mangsa V 

(kalima) termasuk kedalam mangsa labuh (peralihan antara musim kemarau 

dengan penghujan).  Pada mangsa ini hujan sudah mulai turun dan saatnya bagi 

petani untuk mulai mengolah lahan tegalan (tadah hujan) dan tiba saatnya untuk 

menanam padi gaga.  

4.2.  Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas yang dilakukan merupakan pengamatan terhadap 

parameter penelitian untuk digunakan sebagai data pendukung pada pengamatan 

dalam penelitian. Hasil pengamatan selintas ini digunakan untuk melengkapi hasil 

pengamatan utama, namun tidak diuji secara statistik. Pengamatan selintas yang 

diamati meliputi pencapaian stadia pertumbuhan tanaman kedelai. Pengamatan 

selintas disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Data Pencapaian Stadia Pertumbuhan Tanaman Kedelai 

Stadia 

Tanaman 

Kedelai 

Kultur Teknis pada Lahan Sawah Kultur Teknis pada Lahan Tegalan 

Purata 

Suhu 

Udara 

(
o
C) 

Pencapian 

Stadia 

(HST) 

Mangsa 

Purata 

Suhu 

Udara 

(
o
C) 

Pencapian 

Stadia 

(HST) 

Mangsa 

Ve 28 5 Mangsa I 27,5 5 Mangsa II 

Vc 28 7 Mangsa II 29,5 6 Mangsa II 

V1 28,5 11 Mangsa II 27,5 10 Mangsa II 

V2 29 14 Mangsa II 27,5 14 Mangsa II 

V3 29,5 17 Mangsa II 28 18 Mangsa III 

V4 27,5 21 Mangsa II 28,5 24 Mangsa III 

V5 - -  -  27 27 Mangsa III 

V6 - -  -  28,5 30 Mangsa III 

V7 - - - 26,5 35 Mangsa III 

R1 26,5 27 Mangsa III 28 37 Mangsa III 

R2 27,5 30 Mangsa III 55 39 Mangsa III 

R3 28,5 33 Mangsa III 28 47 Mangsa IV 

R4 30 35 Mangsa III 26,5 58 Mangsa IV 

R5 28 40 Mangsa III 28,5 60 Mangsa IV 

R6 27,5 50 Mangsa III 27,5 65 Mangsa V 

R7 28,5 71 Mangsa V 28 82 Mangsa V 

R8 27,5 83 Mangsa V 27 90 Mangsa V 

Keterangan: HST adalah hari setelah tanam, Mangsa I – III termasuk mangsa Ketiga, 

Mangsa IV – V  termasuk  mangsa Labuh, 
 

Berdasarkan Tabel 4.2 pertumbuhan tanaman kedelai pada kultur teknis 

dilahan sawah diawali pada stadia Ve pada lima hari setelah tanam (HST) mangsa 

I (kasa). Pencapaian stadia Ve ditandai dengan munculnya kecambah tanaman 
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kedelai dari dalam tanah. Setelah stadia perkecambahan kedelai memasuki stadia 

pertumbuhan vegetatif  yang diawali dengan stadia Vc pada tujuh HST yang 

ditandai dengan terbukanya kotiledon secara sempurna dan muncul dua daun 

tunggal diatasnya. Pertumbuhan vegetatif tanaman kedelai pada kultur teknis 

dilahan sawah hanya mencapai stadia V4 yang artinya kedelai hanya memiliki 

lima buku kemudian muncul bunga (R1).  Hal ini diduga akibat terjadinya 

genangan pada lahan selama beberapa hari (Gambar 4.2 A) yang menyebabkan 

tanaman mengalami cekaman sehingga mencapai stadia generatif lebih cepat. 

Cekaman karena genangan air dapat mempengaruhi penurunan jumlah cabang 

pada tanaman kedelai varietas Grobogan dan memacu pembungaan (Mugnisjah 

dan Setiawan, 1995 serta Rohmah dan Saputro, 2016).  

Tanaman kedelai yang ditanam pada kultur teknis dilahan sawah mencapai 

stadia reproduktif  R1 pada umur 27 HST mangsa III (katelu) dan memasuki 

stadia  masak morfologis  (siap dipanen)  pada stadia R8, yaitu pada umur 83 HST 

mangsa V (kalima), sedangkan deskripsi varietas tanaman kedelai Grobogan 

mencapai masak morfologis pada umur + 76 HST. Hal ini menunjukkan 

terjadinya perpanjangan waktu masak morfologis pada tanaman kedelai yang 

dipanen di lahan sawah irigasi, didesa Blater. 

 

Gambar 4.2. (A) Keadaan Tanaman Kedelai pada saat Terendam Air di 

Lahan Sawah  

(B) Keadaan Tanaman Kedelai pada saat Terendam Air di 

Lahan Tegalan 

Pertumbuahan tanaman kedelai pada kultur teknis dilahan tegalan diawali 

pada stadia Ve atau  pada umur 5 HST mangsa II (karo). Pertumbuhan vegetatif 

tanaman kedelai pada lahan tegalan mencapai stadia V7 atau  pada 35 HST 
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mangsa III (katelu) yang artinya tanaman kedelai memiliki delapan buku 

kemudian memasuki stadia munculnya bunga (R1). Stadia reproduktif R1 terjadi 

pada umur 37 HST mangsa III (katelu) dan memasuki stadia masak morfologis  

(siap dipanen)  pada  stadia R8 atau pada umur 90 HST mangsa V (kalima), yang 

ditandai dengan luruhnya daun kedelai dan polong kedelai berwarna kuning 

kecoklatan. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman kedelai yang 

ditanam pada lahan tegalan memiliki umur morfologis panen yang lebih panjang 

dibandingkan dengan tanaman kedelai yang ditanam pada lahan sawah. Hal ini 

dikarenakan  tanaman kedelai yang ditanam pada lahan tegalan memiliki lebih 

banyak stadia pertumbuhan.   

Selama penelitian ini, baik pada kultur teknis di lahan sawah maupun di 

lahan tegalan, kedelai  sama- sama mengalami kondisi terendam. Kondisi kedelai 

yang terendam di lahan sawah terjadi  pada stadia V4 mangsa II (karo)  (Gambar 

4.2 A), dan kedelai di lahan tegalan mulai terendam pada stadia R3 sampai 

dengan R8  (mangsa IV sampai dengan mangsa V). (Gambar 4.2 B). Adanya 

hujan yang menyebabkan kedelai di lahan sawah terendam diduga akibat anomali 

cuaca karena dalam  pranata mangsa pada mangsa II (karo) belum terjadi hujan. 

Menurut  Sindhuanata (2011), mangsa karo dicirikan dengan tanah yang sudah 

mulai mengering dan retak -retak, pohon randu dan mangga mulai berbunga. 

Sedangkan adanya hujan yang menyebabkan kedelai di lahan tegalan terendam 

merupakan hal yang normal terjadi pada mangsa IV (kapat) sampai mangsa V 

(kalima). Sindhuanata (2011), mengungkapkan bahwa mangsa IV (kapat) dan 

mangsa V (kalima) termasuk kedalam mangsa labuh dimana pada musim ini 

merupakan musim peralihan antara musim kemarau dengan musim penghujan.  

Pada mangsa IV (kapat) dicirikan dengan Mata air mulai terisi, kapuk randu mulai 

berbuah, burung-burung kecil mulai bersarang dan bertelur.Pda mangsa V 

(kalima) dicirikan dengan mulai ada hujan besar, pohon asam jawa mulai 

menumbuhkan daun muda, ulat mulai bermunculan, laron keluar dari liang, 

lempuyang dan temu kunci mulai bertunas. Dari hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa tanaman kedelai yang terendam tidak sampai mengalami kematian, hanya 

menunjukkan gejala kekuningan pada daunnya. Suhartina dkk. (2008), 
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melaporkan bahwa tanaman kedelai varietas  Grobogan relatif mampu beradaptasi 

pada kondisi lingkungan yang berair. 

4.3.  Pengamatan Utama 

 Pengamatan utama dibagi menjadi dua, yaitu: (1) pengamatan terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai yang meliputi: tinggi tanaman, jumlah 

daun, jumlah bunga, bobot brangkasan basah dan bobot brangkasan kering, 

jumlah polong isi, jumlah polong hampa, bobot biji per tanaman, bobot biji per 

petak (berukuran 1m x 1m), bobot biji per hektar dan bobot 1000 butir biji 

kedelai, serta  (2) pengamatan terhadap jenis dan jumlah hama,  jenis dan jumlah 

musuh alami, serta pengamatan kejadian penyakit dan intensitas serangan patogen 

penyakit pada setiap stadia pertumbuhan tanaman kedelai. Data hasil pengamatan 

pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai dianalisis menggunakan uji sidik ragam 

(ANOVA) pada taraf kepercayaan 95% kemudian dilanjutkan uji kontras 

ortogonal  pada taraf  kepercayaan 95%. Data pengamatan hama, musuh alami, 

kejadian penyakit dan intensitas penyakit tidak diolah secara statistik. 

4.3.1.  Pengaruh Waktu Tanam dan Berbagai Kultur Teknis terhadap  

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai 

Hasil uji sidik ragam (ANOVA) terhadap semua parameter pengamatan 

disajikan pada Tabel 4.3, sedangkan hasil uji kontras ortogonalnya disajikan pada 

Tabel 4.4.    Pada Tabel 4.3  menunjukkan bahwa waktu tanam dan kultur teknis 

tanaman kedelai berpengaruh nyata terhadap semua parameter pengamatan yang 

meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, bobot brangkasan basah, 

bobot brangkasan kering, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, bobot biji per 

tanaman, bobot biji per petak, bobot biji per hektar dan bobot 1000 butir biji. 

Berdasarkan Tabel 4.4. hasil analisis uji kontras ortogonal pada taraf 

kepercayaan 95%. menunjukkan bahwa kedelai yang ditanam berdasarkan waktu 

tanam  pranata mangsa SIMITRO dengan berbagai kultur teknis pada lahan sawah 

menghasilkan purata tinggi tanaman, bobot brangkasan basah, bobot brangkasan 

kering, jumlah polong isi, bobot biji per tanaman, bobot seribu butir biji dan bobot 

biji per petak yang lebih baik dan berbeda nyata dibandingkan dengan  kedelai 

yang ditanam berdasarkan kebiasaan petani pada lahan tegalan. Namun  purata 
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jumlah daun, jumlah bunga dan jumlah polong hampa  kedelai yang ditanam di 

lahan tegalan menunjukkan hasil yang lebih tinggi dan berbeda nyata 

dibandingkan dengan   kedelai di lahan sawah. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Sidik Ragam pada Berbagai Variabel Pengamatan. 

Parameter Pengamatan Satuan F Hitung  
F tabel 

0,05 
KK (%) 

Tinggi Tanaman cm 8,10* 2,71 9,38 

Jumlah Daun helai 8,93* 2,71 18,8 

Jumlah Bunga kuntum 22,75* 2,71 17,22 

Bobot Brangkasan Basah buah 8,64* 2,71 18,39 

Bobot Brangkasan Kering buah 6,59* 2,71 19,46 

Jumlah Polong Isi g 5,84* 2,71 16,28 

Jumlah Polong Hampa g 9,26* 2,71 38,8 

Bobot Biji Per Tanaman g 39,48* 2,71 16,84 

Bobot Biji Per Petak 

(ukuran 1m x 1m) 
g 108,08* 2,71 11,65 

Bobot Biji Per Hektar ton 108,08* 2,71 11,65 

Bobot 1000 Butir Biji g 8184,09* 2,49 0,61 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%  

Penanaman  kedelai pada lahan  sawah di desa Blater dilakukan pada 

mangsa I (kasa), langsung setelah selesai pemanenan padi musim  tanam dua   

(MT II),  sehingga diduga masih menyisakan unsur hara  yang berasal dari 

pemupukan padi sebelumnya. Membiarkan  sisa jerami padi di sawah (jerami 

tidak diangkut ke luar lahan), diduga menyebabkan jerami padi mengalami 

pembusukan (dekomposisi) sehingga berpengaruh  pada penambahan bahan 

organik. Soepardi  (1983) dan Hardjowigeno (2007) mengungkapkan bahwa 

penambahan bahan organik akan meningkatkan ketersediaan  unsur hara untuk 

pertumbuhan tanaman. 

Berbeda halnya  pada lahan tegalan di desa Blater yang mana petani 

mengangkut keluar semua jerami padi setelah panen, lahan diberakan dan belum 

pernah ditanami kedelai.  Pemberian  Rizhobium spp. (rhizobium)  yang 

dicampurkan bersama benih kedelai pada lahan tegalan ternyata belum mampu 

menunjukkan pengaruhnya. Genangan yang terjadi pada lahan tegalan akibat 

hujan (anomali cuaca) diduga menyebabkan banyak bintil akar tanaman kedelai 

menjadi busuk (Gambar 4.3). Menurut Sarwanto dkk (2000)  genangan air tidak 

hanya menghambat pertumbuhan akar dan tajuk, tetapi juga mengganggu 
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perkembangan dan fungsi bintil akar dari tanaman aneka kacang dan menjadikan 

lahan dalam kondisi anaerob. 

Tabel 4.4. Hasil Uji  Kontras Ortogonal  Waktu Tanam Pranata Mangsa  

pada Berbagai Kultur Teknis di lahan Sawah Versus Waktu 

Tanam Kebiasaan Petani pada Kultur Teknis di Lahan  Tegalan 

pada Berbagai Variabel Pengamatan  

Parameter  

Pengamatan 

F  

Hitung  

 

F 

Tabel 

0,05 

KK 

(%) 

Nilai Rata – Rata 

Waktu 

Tanam PM 

Simitro pada 

kultur teknis 

di lahan 

sawah 

Waktu 

Tanam 

Kebiasaan 

Petani pada 

kultur teknis 

di lahan 

tegalan 

Tinggi Tanaman 

(cm) 
34,56* 4,35 9,38 52,36 41,92 

Jumlah Daun 

(helai) 
44,09* 4,35 18,80 38,28 60,34 

Jumlah Bunga 

(kuntum) 
102,39* 4,35 17,22 26,15 48,92 

Bobot Brangkasan 

Basah (g) 
16,19* 4,35 18,39 12,20 9,01 

Bobot Brangkasan 

Kering (g) 
8,56* 4,35 19,46 8,05 6,40 

Jumlah Polong Isi 

(buah) 
4,43 * 4,35 16,48 22,59 19,72 

Jumlah Polong 

Hampa (buah) 
36,99* 4,35 38,80 0,70 1,62 

Bobot Biji Per 

Tanaman (g) 
166,70* 4,35 16,84 12,19 4,18 

Bobot Biji Per 

Petak (g) 
218,67* 4,30 14,53 283,39 59,21 

Bobot Biji Per 

Hektar (ton) 
478,71* 4,30 14,53 2,75 0,71 

Bobot 1000 Butir 

Biji (g) 
22432,41* 4,45 0,81 244,58 163,58 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, NS adalah tidak berbeda nyata 

pada taraf kepercayaan 95%, PM adalah Pranata Mangsa 

 

 

Gambar 4.3. Bintil Akar Kedelai yang Busuk 
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Stadia vegetatif (V) yang  lebih pendek pada tanaman kedelai yang ditanam 

di lahan sawah dibandingkan dengan deskripsi varietasnya dimungkinkan 

menyebabkan jumlah daun dan jumlah bunga tanaman kedelai yang ditanam di 

lahan sawah  lebih rendah dibandingkan dengan di lahan tegalan (Tabel 4.4).  

Menurut Cahyono (2007) serta Muchlish dan Ayda (2013)  secara morfologi 

batang  tanaman kedelai terdiri dari buku-buku yang mana daun trifoliat dan 

bunga muncul pada buku tanaman.  sehingga semakin banyak buku-bukunya 

semakin banyak daun dan bunga yang tumbuh.  

Berdasarkan Tabel 4.4. purata jumlah bunga kedelai dengan kultur teknis di 

lahan sawah adalah 26,15 kuntum. Hal ini lebih sedikit dan berbeda nyata 

dibandingkan dengan purata jumlah bunga kedelai yang ditanam di lahan tegalan 

yaitu sebanyak 48,92 kuntum.  Namun purata jumlah polong isi kedelai dengan 

yang ditanam di lahan sawah lebih banyak dibandingkan dengan purata jumlah 

polong isi kedelai yang ditanam di lahan tegalan, yaitu sebanyak 22,59 polong isi 

versus 19,72 polong isi. Dari hasil perhitungan persentase pembentukkan polong 

didapatkan persentase bunga kedelai yang berhasil menjadi polong isi relatif lebih 

banyak pada kedelai yang ditanam di lahan sawah dibandingkan dengan kedelai 

yang ditanam di lahan tegalan yaitu sebanyak     90 % versus  45 %. Hal ini 

diduga karena pada saat stadia pembungaan dan pembentukan polong  (R3) 

kedelai di lahan tegalan telah memasuki mangsa V (kapat) dimana mangsa ini 

merupakan mangsa labuh (musim peralihan kemarau ke penghujan) sehingga 

mulai turun hujan  yang diduga menyebabkan bunga kedelai tidak berhasil 

melakukan penyerbukan dan lebih banyak yang gugur.  

Dari hasil perhitungan komposisi polong tanaman kedelai yang ditanam di 

lahan sawah berturut turut adalah 15 % polong isi satu, 69 % polong isi dua dan 

16 % polong isi tiga, sedangkan kedelai yang ditanam di lahan tegalan adalah 

adalah 10 % polong isi satu, 75 % polong isi dua dan 15 % polong isi tiga.   Hal 

ini diduga akibat dari  penambahan jerami pada kultur teknis di lahan sawah yang 

relatif dapat meningkatkan ketersediaan P dan K. Menurut Budiman dkk, (2017),  

jerami dapat meningkatkan kadar hara makro (P, K) dan mikro (Si), dan bertindak 

sebagai penyangga biologi dan menyebabkan struktur tanah lebih remah sehingga  

menunjang pertumbuhan tanaman kedelai. Dobermann dan Fairhurst (2002) 
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mengungkapkan bahwa jerami padi  mengandung Fosfor dalam bentuk yang 

tersedia 0,16 – 0,27 %. Makarim dkk (2007) menambahkan bahwa jerami padi 

mengandung Kalium dalam bentuk tersedia 1,0 – 3,7 %. Sarawa dkk (2012) 

mengungkapkan bahwa peran fosfor dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman adalah sebagai Penyusun ATP yang digunakan sebagai energi oleh 

tanaman untuk membantu pertumbuhan tanaman sehingga merangsang 

pertumbuhan akar dan pembungaan tanaman kedelai. Menurut Lingga dan 

Marsono (2004) kalium memiliki peran dalam memperkuat bagian-bagian 

tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur. Nugraha dkk (2007) 

menambahkan bahwa peran kalium bagi tanaman kedelai adalah menurunkan 

jumlah polong hampa, meningkatkan pertumbuhan tanaman yang meliputi jumlah 

daun, jumlah bunga dan meningkatkan hasil tanaman yang meliputi jumlah 

polong bernas.  

Selain faktor kultur teknis hal yang diduga menyebabkan produksi  kedelai 

di lahan sawah  lebih baik dibandingkan di lahan tegalan adalah perbedaan waktu 

tanam dikarenakan saat menjelang panen kedelai di lahan sawah  berdasarkan 

kalender pranata mangsa belum memasuki musim untuk menanam padi sawah 

sedangkan saat menjelang panen kedelai  di lahan tegalan sudah tergenang air 

hujan dikarenakan memang sudah waktunya mengolah tanah tegalan dan 

menanam padi gaga (mangsa kalima).   

4.3.1.1.  Pengaruh Pemberian Jerami Dibakar dan Disemprot Pestisida 

Nabati Versus Pemberian Jerami Dibakar dan Tidak Disemprot 

Pestisida Nabati terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Kedelai  di Lahan Sawah.  

Hasil uji kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan 

bahwa perlakuan pemberian jerami dibakar tidak disemprot pestisida nabati di 

lahan sawah tidak berbeda nyata dibandingkan  perlakuan  pemberian jerami 

dibakar dan disemprot pestisida nabati di lahan sawah terhadap tinggi tanaman, 

jumlah daun dan jumlah bunga. Perlakuan  pemberian jerami dibakar tidak 

disemprot pestisida nabati di lahan sawah menghasilkan   bobot  brangkasan 

basah, bobot brangkasan kering, jumlah polong isi, bobot biji per tanaman, bobot 

biji per petak, bobot biji per hektar dan bobot 1000 butir biji kedelai yang lebih 

baik dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan pemberian jerami dibakar dan 
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disemprot pestisida nabati  di lahan sawah (Tabel 4.5). Hal ini diduga karena 

penyemprotan pestisida nabati tidak tepat sasaran, tidak tepat dosis atau 

konsentrasi, dan tidak tepat waktu aplikasi. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Kontras Ortogonal Perbandingan Perlakuan Jerami 

Dibakar dan Disemprot Pestisida Nabati versus Jerami Dibakar 

dan Tidak Disemprot Pestisida Nabati di lahan sawah. 

Parameter Pengamatan 

F Hitung 

 A1B1 vs 

A1B2 

F Tabel 

0,05 

KK 

(%) 

Nilai  

Rata – Rata 

A B 

Tinggi Tanaman (cm) 0,21 NS 4,35 9,38 51,44 52,76 

Jumlah Daun (helai) 0,08 NS 4,35 18,80 38,04 39,56 

Jumlah Bunga (kuntum) 1,38 NS 4,35 17,22 25,68 30,00 

Bobot Brangkasan Basah (g) 15,31* 4,35 18,39 10,01 15,08 

Bobot Brangkasan Kering (g) 9,23* 4,35 19,46 6,93 9,74 

Jumlah Polong Isi (buah) 10,75* 4,35 16,48 20,16 27,60 

Jumlah Polong Hampa (buah) 4,43* 4,35 38,80 0,92 0,40 

Bobot Biji Per Tanaman (g) 24,98* 4,35 16,84 9,78 14,85 

Bobot Biji Per Petak (g) 17,51* 4,30 14,53 241,79 345,39 

Bobot Biji Per Hektar (ton) 58,21* 4,30 14,53 2,24 3,40 

Bobot 1000 Butir Biji (g) 608,79* 4,45 0,81 233,60 255,34 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 %, NS adalah tidak 

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, A adalah jerami dibakar dan 

disemprot pestisida nabati dan B adalah jerami dibakar tidak disemprot 

pestisida nabati di lahan sawah 

Perbedaan yang tidak nyata pada tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah 

bunga diduga dipengaruhi oleh faktor genetis, karena penanaman kedelai 

menggunakan varietas kedelai yang yang sama, yaitu  varietas Grobogan. 

Pemberian jerami yang dibakar akan mengecoh perilaku hama untuk mencari dan 

menemukan tanaman kedelai. Selain mengecoh perilaku hama, penyemprotan 

pestisida nabati pada tanaman kedelai pada lahan sawah yang jeraminya dibakar 

diduga juga mengecoh perilaku musuh alami sehingga musuh alami kesulitan 

mengenali hama (mangsanya). Trisnadi (2016) mengungkapkan bahwa bahan 

kimia yang terkandung di dalam tumbuhan yang digunakan sebagai pestisida 

nabati memiliki bioaktivitas terhadap serangga hama dan musuh alami, sebagai 

bahan penolak atau repellent, penghambat makan atau antifeedant, penghambat 

perkembangan serangga atau insect growth regulator, dan penghambat peneluran 

atau oviposition deterrent.  
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4.3.1.2.  Pengaruh Pemberian Jerami Tidak Dibakar dan Disemprot 

Pestisida Versus Jerami Tidak Dibakar dan Tidak Disemprot 

Pestisida terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai  di 

Lahan Sawah.  

Hasil uji kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan 

bahwa perlakuan pemberian jerami tidak dibakar dan disemprot pestisida nabati di 

lahan sawah tidak berbeda nyata dibandingkan  perlakuan pemberian jerami tidak 

dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan sawah pada parameter tinggi 

tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, bobot brangkasan basah, bobot brangkasan 

kering, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, dan bobot biji pertanaman. 

Perlakuan  pemberian jerami tidak dibakar dan disemprot pestisida nabati di lahan 

sawah menghasilkan bobot biji per petak, bobot biji pertanaman dan bobot 1000 

butir kedelai yang lebih baik dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan 

pemberian jerami tidak dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan 

sawah. (Tabel 4.6).  

Tabel 4.6. Hasil Uji Kontras Ortogonal Perbandingan Perlakuan Jerami 

Tidak Dibakar dan Disemprot Pestisida Nabati Versus Jerami 

Tidak Dibakar dan Tidak Disemprot Pestisida Nabati di lahan 

sawah. 

Parameter Pengamatan 

F Hitung  

A1B3 vs 

A1B4 

F Tabel  

0,05 

KK  

(%) 

Nilai  

Rata - Rata 

C D 

Tinggi Tanaman (cm) 2,01 NS 4,35 9,38 50,56 54,68 

Jumlah Daun (helai) 0,17 NS 4,35 18,80 38,88 36,64 

Jumlah Bunga (kuntum) 0,03 NS 4,35 17,22 24,76 24,16 

Bobot Brangkasan Basah (g) 0,58 NS 4,35 18,39 11,37 12,36 

Bobot Brangkasan Kering (g) 0,07 NS 4,35 19,46 7,89 7,64 

Jumlah Polong Isi (buah) 0,69 NS 4,35 16,48 22,24 20,36 

Jumlah Polong Hampa (buah) 0,24 NS 4,35 38,80 0,68 0,80 

Bobot Biji Per Tanaman (g) 0,04 NS 4,35 16,84 11,97 12,18 

Bobot Biji Per Petak (g) 12,28* 4,30 14,53 316,57 229,82 

Bobot Biji Per Hektar (ton) 0,85 NS 4,30 14,53 2,74 2,60 

Bobot 1000 Butir Biji (g) 301,60* 4,45 0,81 251,70 236,40 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 %, NS adalah tidak 

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, C adalah jerami tidak dibakar 

dan disemprot pestisida nabati dan D adalah jerami tidak dibakar  dan tidak 

disemprot pestisida nabati di lahan sawah 
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Pemberian  jerami pada penanaman kedelai diduga mengacaukan perilaku 

hama untuk mengenali tanaman kedelai sebagai sumber tanamannya. Resiany dan 

Sunanjaya (2012), mengungkapkan bahwa jerami yang dibiarkan pada budidaya 

tanaman kedelai mampu menurunkan tingkat serangan lalat bibit kacang karena 

kemungkinan jerami memberikan rangsangan bau, sehingga terjadi perubahan 

perilaku lalat kacang, di samping itu kemungkinan lain terjadi akibat gangguan 

fisik terhadap penglihatan imago untuk menemukan tanaman inangnya, sehingga 

tanaman kedelai terhindar dari serangan lalat bibit kacang. Pemberian jerami tidak 

dibakar dan disemprot pestisida nabati  di lahan sawah menyebabkan  bobot biji 

per tanaman dan bobot 1000 butir biji yang lebih baik dibanding dengan 

pemberian jerami tidak dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan 

sawah. Hal ini diduga penyemprotan pestisida nabati mampu menekan populasi 

hama yang ada pada lahan.  

4.3.1.3.  Pengaruh Pemberian Jerami Dibakar dan Disemprot Pestisida 

Versus Jerami Tidak Dibakar dan Disemprot Pestisida terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai di Lahan Sawah.  

Perlakuan yang dibandingkan adalah perlakuan pemberian jerami dibakar 

dan disemprot pestisida nabati di lahan sawah (A) versus perlakuan pemberian 

jerami tidak dibakar dan disemprot pestisida nabati di lahan sawah (C). Hasil uji 

kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan bahwa pemberian 

jerami tidak dibakar dan disemprot pestisida  di lahan sawah menghasilkan tinggi 

tanaman, jumlah daun, jumlah bunga, bobot brangkasan basah, bobot brangkasan 

kering, jumlah polong isi, dan jumlah polong hampa yang tidak berbeda nyata 

dibandingkan  perlakuan jerami dibakar dan disemprot pestisida nabati di lahan 

sawah.  

Berdasarkan pada Tabel 4.7, pemberian  jerami tidak dibakar dan disemprot 

pestisida nabati di lahan sawah menghasilkan purata bobot biji per tanaman, bobot 

biji per petak, bobot biji per hektar, bobot 1000 butir biji kedelai yang lebih baik 

dan berbeda nyata dibandingkan pemberian jerami dibakar dan disemprot 

pestisida nabati di lahan sawah. Hal ini diduga penyemprotan  pestisida nabati 

pada pemberian jerami dibakar relatif kurang efektif dibandingkan pada 

pemberian jerami tidak dibakar.  
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Tabel 4.7. Hasil Uji Kontras Ortogonal Perbandingan Perlakuan Jerami 

dibakar dan disemprot Pestisida Nabati Versus Jerami Tidak 

Dibakar dan Disemprot Pestisida Nabati di Lahan Sawah. 

Parameter Pengamatan 

F Hitung  

A1B1 vs 

A1B3 

F Tabel 

0,05 

KK 

(%) 

Nilai  

Rata - Rata 

A C 

Tinggi Tanaman (cm) 0,09 NS 4,35 9,38 51,44 50,56 

Jumlah Daun (helai) 0,02 NS 4,35 18,80 38,04 38,88 

Jumlah Bunga (kuntum) 0,06 NS 4,35 17,22 25,68 24,76 

Bobot Brangkasan Basah (g) 1,10 NS 4,35 18,39 10,01 11,37 

Bobot Brangkasan Kering (g) 1,07 NS 4,35 19,46 6,93 7,89 

Jumlah Polong Isi (buah) 0,84 NS 4,35 16,48 20,16 22,24 

Jumlah Polong Hampa (buah) 0,94 NS 4,35 38,80 0,92 0,68 

Bobot Biji Per Tanaman (g) 4,67* 4,35 16,84 9,78 11,97 

Bobot Biji Per Petak (g) 9,13* 4,30 14,53 241,79 316,57 

Bobot Biji Per Hektar (ton) 10,88* 4,30 14,53 2,24 2,74 

Bobot 1000 Butir Biji (g) 211,05* 4,45 0,81 233,60 251,70 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 %, NS adalah tidak 

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, A adalah jerami dibakar  dan 

disemprot pestisida nabati C adalah jerami Tidak Dibakar dan disemprot 

pestisida nabati di lahan sawah.  

1.3.1.5. Pengaruh Pemberian Jerami Dibakar dan Tidak Disemprot                             

Pestisida Versus Jerami Tidak Dibakar dan Tidak Disemprot 

Pestisida terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai di 

Lahan Sawah.   

Perlakuan yang dibandingkan adalah perlakuan pemberian pemberian jerami 

bakar dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan sawah (B) versus perlakuan 

pemberian jerami tidak dibakar dan disemprot pestisida nabati di lahan sawah (D). 

Hasil uji kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan bahwa 

Perlakuan pemberian jerami bakar dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan 

sawah tidak berbeda nyata dibandingkan  perlakuan pemberian jerami tidak 

dibakar dan disemprot pestisida nabati di lahan sawah pada tinggi tanaman, 

jumlah daun, dan jumlah bunga. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor genetik. 

Karena pada penelitian ini menggunakan varietas benih kedelai yang sama  

dimungkinkan  menghasilkan tinggi tanaman, jumlah daun dan bunga yang sama  

(Tabel 4.8).  

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa perlakuan pemberian  jerami bakar dan 

tidak disemprot pestisida nabati di lahan sawah menghasilkan purata bobot 
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brangkasan basah, bobot brangkasan kering, jumlah polong isi, bobot biji 

pertanaman, bobot biji per petak, bobot biji per hektar dan bobot 1000 butir 

kedelai yang lebih baik dan berbeda nyata dibandingkan perlakuan pemberian 

jerami tidak dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan sawah. Hal ini 

diduga jumlah polong isi yang lebih banyak dapat menyebabkan bobot biji per 

tanaman meningkat. (Suhaeni, 2007) mengungkapkan bahwa pada setiap polong 

kedelai berisi antara 1 –5 biji. Jumlah polong per tanaman tergantung pada 

varietas kedelai, kesuburan tanah, dan jarak tanam yang digunakan. 

Tabel 4.8. Hasil Uji Kontras Ortogonal Perbandingan Perlakuan Jerami 

Dibakar dan Tidak Disemprot Pestisida Nabati Versus Jerami 

Tidak Dibakar dan Tidak Disemprot Pestisida Nabati di Lahan 

Sawah . 

Parameter Pengamatan 
F hitung 

A1B2 vs A1B4 

F Tabel 

0,05 

KK 

(%) 

Nilai  

Rata - Rata 

B D 

Tinggi Tanaman (cm) 0,43 NS 4,35 9,38 52,76 54,68 

Jumlah Daun (helai) 0,28 NS 4,35 18,80 39,56 36,64 

Jumlah Bunga (kuntum) 2,53 NS 4,35 17,22 30,00 24,16 

Bobot Brangkasan Basah (g) 4,41* 4,35 18,39 15,08 12,36 

Bobot Brangkasan Kering (g) 5,14* 4,35 19,46 9,74 7,64 

Jumlah Polong Isi (buah) 10,18* 4,35 16,48 27,60 20,36 

Jumlah Polong Hampa (buah) 2,62 NS 4,35 38,80 0,40 0,80 

Bobot Biji Per Tanaman (g) 6,91* 4,35 16,84 14,85 12,18 

Bobot Biji Per Petak (g) 21,79* 4,30 14,53 345,39 229,82 

Bobot Biji Per Hektar (ton) 27,61* 4,30 14,53 3,40 2,60 

Bobot 1000 Butir Biji (g) 462,06* 4,45 0,81 255,34 236,40 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 %, NS adalah tidak 

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, B adalah jerami dibakar  dan 

tidak disemprot pestisida nabati D adalah jerami Tidak Dibakar dan tidak 

disemprot pestisida nabati di lahan sawah.  

4.3.1.6.  Pengaruh Pemberian Rhizobium dan Disemprot Pestisida Versus 

Pemberian Rhizobium  dan Tidak Disemprot Pestisida terhadap 

Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kedelai  di Lahan Tegalan.  

Perlakuan yang dibandingkan pada lahan tegalan adalah perlakuan 

pemberian pemberian rhizobium dan tidak disemprot pestisida nabati di lahan 

tegalan (E) versus perlakuan pemberian rhizobium dan disemprot pestisida nabati 

lahan tegalan (F). Hasil uji kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95% 

menunjukkan bahwa perlakuan pemberian  rhizobium dan disemprot pestisida 

nabati menghasilkan purata tinggi tanaman, jumlah bunga, bobot brangkasan 
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basah, bobot brangkasan kering, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, bobot 

biji pertanaman dan bobot 1000 butir biji yang lebih baik dan berbeda nyata 

dibandingkan dengan pemberian rhizobium dan tidak disemprot pestisida nabati 

lahan tegalan. Perlakuan pemberian rhizobium dan disemprot pestisida nabati 

lahan tegalan tidak berbeda nyata dibandingkan  perlakuan pemberian rhizobium 

dan tidak disemprot pestisida nabati lahan tegalan pada jumlah daun, bobot biji 

perpetak, dan bobot biji perhektar (Tabel 4.9).  

Tabel 4.9. Hasil Uji Kontras Ortogonal Perbandingan Pemberian Rhizobium 

dan Disemprot Pestisida Nabati Versus Pemberian Rhizobium  

dan Tidak Disemprot Pestisida Nabati di Lahan Tegalan. 

Parameter Pengamatan 

F hitung  

A2B5 vs 

A2B6 

F Tabel 

0,05 

KK 

(%) 

Nilai  

Rata - Rata 

E F 

Tinggi Tanaman (cm) 3,62* 4,35 9,38 44,68 39,16 

Jumlah Daun (helai) 0,23 NS 4,35 18,80 61,64 59,04 

Jumlah Bunga (kuntum) 8,26* 4,35 17,22 54,20 43,64 

Bobot Brangkasan Basah (g) 10,56* 4,35 18,39 11,12 6,91 

Bobot Brangkasan Kering (g) 14,36* 4,35 19,46 8,15 4,65 

Jumlah Polong Isi (buah) 12,06* 4,35 16,48 24,04 16,16 

Jumlah Polong Hampa (buah) 4,43* 4,35 38,80 1,88 1,36 

Bobot Biji Per Tanaman (g) 5,56* 4,35 16,84 5,37 2,98 

Bobot Biji Per Petak (g) 0,15 NS 4,30 14,53 64,05 54,38 

Bobot Biji Per Hektar (ton) 0,70 NS 4,30 14,53 0,77 0,64 

Bobot 1000 Butir Biji (g) 39,86* 4,45 0,81 166,24 160,68 

Keterangan: * adalah berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95 %, NS adalah tidak 

berbeda nyata pada taraf kepercayaan 95%, E adalah pemberian rhizobium 

dan disemprot pestisida nabati, F adalah pemberian rhizobium  dan tidak 

disemprot pestisida nabati di lahan tegalan.  

Pada saat penanaman kedelai di lahan tegalan, tidak ditemukan tanaman lain 

di sekitarnya karena pada saat itu petani memberakan lahannya. Keberadaan 

tanaman kedelai mengundang kehadiran berbagai serangga pemakan tanaman, 

sedangkan musuh alami dari hama tanaman terutama predator dan parasitnya 

diduga bermigrasi ke lahan yang banyak kedelai (lahan sawah) dan masih belum 

mengenali bahwa di lahan tegalan terdapat hama sebagai mangsanya sehingga 

pengendalian alami secara hayati tidak bekerja dengan baik. Pemberian pestisida 

nabati pada keadaan seperti ini akan mampu mengendalikan hama, sehingga lahan 

tegalan yang disemprot pestisida nabati lebih bagus daripada yang tidak disemprot 

pestisida nabati.   
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Pestisida nabati yang digunakan pada penelitian ini mengandung ekstrak 

brotowali, buah maja, dan biji bengkuang. Asmaliyah, dkk. (2010) 

mengungkapkan bahwa kandungan alkaloida, steroid dan flavonida dari brotowali 

dapat mengusir dan membasmi semua jenis serangga. Dilanjutkan oleh Rismayani 

(2013) buah maja memiliki kandungan saponin dan tanin yang tidak disukai oleh 

hama tanaman. Mutiah (2013) menambahkan bahwa biji bengkuang mengandung 

senyawa flavonoid dan sapofin yang dapat menimbulkan kelayuan pada saraf 

serta kerusakan pada spirakel yang mengakibatkan serangga tidak bisa bernafas 

dan akhirnya mati.  

4.3.2.  Kehadiran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Musuh 

Alami  

Pengamatan hama meliputi jenis dan jumlahnya. Pengamatan musuh alami 

meliputi jenis dan jumlahnya. Pengamatan  penyakit meliputi persentase kejadian 

penyakit defisiensi  N dan intensitas serangan penyakit bercak daun, penyakit 

mosaik dan busuk polong tanaman kedelai yang ditanam pada lahan sawah dan 

lahan tegalan. Pengamatan hama, musuh alami dan penyakit dilakukan pada setiap 

stadia pertumbuhan tanaman kedelai dimulai dari stadia perkecambahan (Vc) 

sampai stadia pematangan polong (R8).  

4.3.2.1.  Hama dan Musuh Alami Tanaman Kedelai pada Berbagai Kultur 

Teknis di Lahan Sawah dan Tegalan 

Dari hasil pengamatan hama pada setiap stadia pertumbuhan tanaman 

kedelai, ditemukan 10 jenis hama kedelai pada kultur teknis di lahan sawah dan 

ditemukan 18 jenis hama kedelai pada kultur teknis di lahan tegalan. Jenis hama 

tanaman kedelai disajikan pada Tabel 4.10. Identifikasi hama dipilah berdasarkan 

ordo dan familinya. Hama yang termasuk dalam ordo diptera ditampilkan pada 

gambar 4.4. Hama yang termasuk dalam ordo grylloblattodea ditampilkan pada 

gambar 4.5. Hama yang termasuk dalam ordo orthoptera ditampilkan pada gambar 

4.6. Hama yang termasuk dalam ordo lepidoptera ditampilkan pada gambar 4.7. 

Hama yang termasuk dalam ordo coleoptera ditampilkan pada gambar 4.8. Hama 

yang termasuk dalam ordo homoptera ditampilkan pada gambar 4.9. Hama yang 

termasuk dalam ordo hemiptera ditampilkan pada gambar 4.10.  
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Tabel 4.10. Hama Kedelai yang Ditemukan pada Kultur teknis di Lahan 

Sawah dan Tegalan 

Hama Kedelai Ordo Famili 

Keberadaan Hama 

Kultur 

Teknis di 

Lahan 

sawah 

Kultur 

Teknis 

di lahan 

tegalan 

Lalat bibit kacang (Ophiomya 

spp.) 
Diptera Agromyzidae √ - 

Belalang (Acrida spp.) Orthoptera Acrididae √ √ 

Belalang (Lotusca spp.) Orthoptera Acrididae √ √ 

Belalang (Tetrix spp.) Orthoptera Tetrigidae - √ 

Jangkrik (Gryllus spp.) Grylloblattodea Gryllidae - √ 

Ulat penggulung daun 

(Lamprosema spp.) 
Lepidoptera Crambidae - √ 

Ulat grayak (Spodoptera spp.) Lepidoptera Noctuidae - √ 

Ulat jengkal  (Chrysodeixis spp.) Lepidoptera Noctuidae - √ 

Ulat bulu (Orgyia spp.) Lepidoptera Noctuidae √ 
 

Kutu daun (Aphis spp.) Homoptera Aphidiae √ √ 

Kepik hijau (Nezara spp.) Hemiptera Pentatomidae √ √ 

Kepik punggung bergaris 

(Piezodorus spp.) 
Hemiptera Pentatomidae - √ 

Kepik polong kedelai (Riptortus 

spp.) 
Hemiptera Alididae - √ 

Kepik coklat Hemiptera Pentatomidae - √ 

Kepik pohon (Aneplocnemis 

spp.) 
Hemiptera Coreidae - √ 

Kumbang kuning bergaris 

(Monolepta spp.) 
Coleoptera Crysomelidae √ - 

Kumbang kuning (Aulacophora 

spp.) 
Coleoptera Crysomelidae - √ 

Kumbang kedelai (Phaedonia 

spp.) 
Coleoptera Crysomelidae 

 
√ 

Kumbang moncong kelompok 

satu  (Hypomeces spp.) 
Coleoptera Curculionidae √ - 

Kumbang moncong kelompok 

dua (Hypomeces spp.) 
Coleoptera Curculionidae - √ 

Keterangan: √ adalah ditemukan, - adalah tidak ditemukan. 

 

Gambar 4.4. Lalat Bibit Kacang (Ophiomya spp.)(Diptera:  Agromyzidae) 
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Gambar 4.5. Jangkrik (Gryllus spp.)(Grylloblattodea: Grillidae) 

 
Gambar 4.6. (A) Belalang (Acrida spp.)(Orhoptera: Acrididae), (B) Belalang 

(Lotusca spp.) (Orhoptera: Acrididae), (C) Belalang         

(Tetrix spp.) (Orhoptera: Tetrigidaedae)  

 

Gambar 4.7. (A) Ulat Penggulung Daun (Lamprosema spp.) (Lepidoptera: 

Crambidae), (B) Ulat Jengkal  (Chrysodeixis spp.) 

(Lepidoptera: Noctuidae),  (C) Ulat grayak (Spodoptera spp.) 

(Lepidoptera: Noctuidae), (D) Ulat bulu (Orgyia spp.) 

(Lepidoptera: Noctuidae) 

 

Gambar 4.8. (A) Kumbang Kuning Bergaris (Monolepta spp.), (B) Kumbang 

Kuning (Aulacophora spp.),  (C) Kumbang Kedelai (Phaedonia 

spp.), (D) Kumbang Moncong Kelompok Satu          

(Hypomeces spp.), (E) Kumbang Moncong Kelompok Dua 

(Hypomeces spp.) 
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Gambar 4.9.  Kutu daun (Aphis spp.)(Homoptera: Aphididae) 

 

Gambar 4.10.  (A),  Kepik Hijau (Nezara spp.)(Hemiptera: Pentatomidae), 

(B) Kepik Punggung Bergaris (Piezodorus spp.) (Hemiptera: 

Pentatomidae), (C) Keping Coklat (Hemiptera: 

Pentatomidae), (D) Kepik Polong Kedelai (Riptortus spp.) 

(Hemiptera: Alididae), (E) Kepik Pohon (Aneplocnemis spp.) 

(Hemiptera: Coridae) 

Belalang merupakan jenis hama yang paling banyak dijumpai baik di lahan 

sawah maupun lahan tegalan. Berdasarkan Tabel 4.11 jumlah belalang yang 

ditemukan pada tanaman kedelai di lahan tegalan relatif  lebih banyak 

dibandingkan dengan di lahan sawah. Hal ini diduga karena pada saat penanaman 

kedelai di lahan tegalan tidak ada tanaman lain selain tanaman kedelai yang 

ditanam (lahan tegalan lain dalam keadaan diberakan) sehingga mengundang 

belalang datang untuk mencicipi dan memakan tanaman kedelai. Korelasi antara 

jumlah hama belalang dengan bobot biji per petak tanaman kedelai dihitung 

menggunakan rumus pearson dan disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Nilai Korelasi antara Jumlah Hama Belalang dengan Bobot Biji 

Kedelai per Petak 

Penanaman Kedelai 

Rata-Rata  

Bobot Biji Per Petak 

(gram) 

Rata-Rata  

Jumlah 

Belalang (ekor) 

Korelasi 

(r) 

Penanaman kedelai 

dilahan sawah 850,18 148,75 -0,84 

Penanaman kedelai 

dilahan tegalan 172,64 721 -1 
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Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui nilai korelasi antara jumlah hama 

belalang terhadap bobot biji kedelai per petak pada lahan tegalan adalah -0,1 

sehingga dapat dikatakan bahwa menurunnya bobot biji kedelai per petak 

berhubungan erat dengan meningkatnya jumlah hama belalang. Nilai korelasi 

antara bobot biji per petak tanaman kedelai dengan jumlah hama belalang di lahan 

sawah adalah -0,84. Prayudi (2009) dan Ampnir (2011), mengungkapkan bahwa 

hama  belalang dapat memakan semua jenis tanaman, termasuk tanaman kedelai 

(bersifat polifag).  

Berdasarkan pengamatan, gejala yang ditimbulkan akibat serangan        

hama belalang adalah daun kedelai menjadi rusak dan tampak berlubang - lubang 

(Gambar 4.11). Kerusakan pada daun tanaman kedelai diduga menyebabkan 

berkurangnya fotosintat yang dihasilkan dan berdampak pada menurunnya 

translokasi fotosintat ke limbun (pengisian biji kedelai) sehingga diduga terjadi 

penurunan bobot biji tanaman kedelai per petak. 

  

Gambar 4.11. Daun Kedelai yang Dimakan Belalang 

Berdasarkan  Tabel 4.10 menunjukkan bahwa lalat bibit kacang   

(Ophiomya  spp.) tidak ditemukan pada tanaman kedelai di lahan tegalan 

(perlakuan E dan F). Penanaman kedelai yang baru pertama kali diduga 

menyebabkan  lalat bibit belum mengenali adanya tanaman kedelai di lahan 

tegalan. Metclaf dan Luckman (1975) mengungkapkan bahwa proses pemilihan 

tanaman oleh serangga meliputi (1) pencarian habitat inang (host habitat finding), 

(2) Pencarian inang (host finding), (3) Pengenalan inang (host recognition), (4) 

Penerimaan inang (host acceptance), dan (5) Kesesuaian inang (host suitability). 
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Lalat bibit kacang  hanya ditemukan  pada tanaman kedelai di lahan sawah 

(perlakuan A, B, C dan D) pada stadia awal pertumbuhan tanaman kedelai. 

Marwoto (2013),  mengungkapkan bahwa lalat bibit 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. Berdasarkan pengamatan, hama lalat bibit relatif lebih banyak ditemukan 

pada lahan sawah dengan pemberian jerami tidak dibakar dibandingkan dengan 

pemberian jerami dibakar. Pemberian jerami yang dibakar berdampak pada 

dominasi warna hitam di lahan dan  lahan menjadi berbau  arang sehingga diduga 

mengacaukan perilaku  lalat bibit  untuk mengenali tanaman kedelai sebagai 

pakannya.  

Serangan dari lalat bibit kacang  menyebabkan tanaman kedelai menjadi 

layu dan akhirnya mati (Gambar  4.12). Marwoto (2013) mengungkapkan bahwa 

erangan lalat bibit kacang ditandai oleh adanya bekas tusukan opivositor 

berbentuk bintik-bintik putih pada kotiledon, daun pertama atau kedua.  Tanda 

serangan larva lalat bibit kacang pada keping biji dan daun berupa garis berkelok 

berwarna coklat serta bekas gerekannya melengkung mengelilingi batang di 

bawah kulit batang. Akibat gerekan tersebut tanaman menjadi layu, mengering 

dan akhirnya mati. 

 

Gambar 4.12. Gejala Tanaman Kedelai yang Diserang Lalat Bibit Kacang 

Dari hasil pengamatan musuh alami pada setiap stadia pertumbuhan 

tanaman kedelai, ditemukan 7 jenis musuh alami pada kultur teknis di lahan 

sawah dan 11 jenis musuh alami pada kultur teknis lahan tegalan. Jenis musuh 

alami yang ditemukan disajikan pada Tabel 4.12.  
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Tabel 4.12. Musuh Alami Yang ditemukan Pada Lahan Sawah dan Tegalan 

Musuh Alami Ordo Famili 

Keberadaan 

Kultur 

Teknis di 

Lahan 

Sawah 

Kultur 

Teknis di 

Lahan 

Tegalan 

Kumbang tomcat 

(Paederus spp.) 
Coleoptera Staphylinidae √ √ 

Kumbang koksi 

(Menochilus spp.) 
Coleoptera Coccinelidae √ √ 

Kumbang karabid  Coleoptera Carabidae √ - 

Laba-laba serigala 

(Lycosa spp.) 
Araneae Lycosidae √ √ 

Laba-laba penjerat 

(Oxyopes spp.) 
Araneae Oxyopidae √ - 

Laba-laba peloncat  

(Phidippus spp.) 
Araneae Salticidae √ - 

Katak sawah (Rana spp.) Anura Ranidae √ √ 

Capung (Orthetrum spp.) Odonata Lybelulidae √ √ 

Kepik pembunuh 

(Fuscipes spp.) 
Hemiptera Reduviidae √ - 

Kepik pembunuh 

(Montina spp.) 
Hemiptera Reduviidae - √ 

Belalang sembah 

(Tenodera spp.)   
Mantodea Mantidae - √ 

Cocopet (Euborellia spp.) Dermaptera Anisolabididae - √ 

Lalat predator (Sepedon 

sp.) 
Diptera Sciomizidae - √ 

Lalat parasitoid 

(Chrysocharis spp.) 
Diptera Eulophidae √ - 

Keterangan: √ adalah ditemukan, - adalah tidak ditemukan. 

Identifikasi musuh alami dipilah berdasarkan ordo dan familinya. Musuh 

alami yang termasuk dalam ordo coleoptera ditampilkan pada Gambar 4.13. 

Musuh alami yang termasuk dalam ordo araneae ditampilkan pada Gambar 4.14. 

Musuh alami yang termasuk dalam ordo anura ditampilkan  pada Gambar 4.15. 

Musuh alami yang termasuk dalam ordo hemiptera ditampilkan pada Gambar 

4.16. Musuh alami yang termasuk dalam ordo mantodea ditampilkan pada 

Gambar 4.17. Musuh alami yang termasuk dalam ordo dermaptera ditampilkan 

pada gambar 4.18.  Musuh alami yang termasuk dalam ordo hymenoptera 

ditampilkan pada gambar 4.19. Musuh alami yang termasuk dalam ordo diptera 

ditampilkan pada gambar 4.20. 
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Gambar 4.13. (A) Kumbang Tomcat (Paederus spp.)(Coleoptera: 

Staphylinidae), (B) Kumbang Koksi (Menochilus spp.) 

(Coleoptera: Coccinelidae), (C) Kumbang Karabid 

(Coleoptera: Carabidae)  

 
Gambar 4.14. (A) Laba-Laba Serigala (Lycosa spp.)(Araneae: Lycosidae), (B) 

Laba-Laba Penjerat (Oxyopes spp.)(Araneae: Oxypidae), (C) 

Laba-Laba Peloncat  (Phidippus spp.)(Araneae: Salticidae) 

 
Gambar 4.15. Katak Sawah (Rana spp.)(Anura: Ranidae) 

 
Gambar 4.16. (A) Kepik Pembunuh (Montina spp.)(Hemiptera: Reduviidae), 

(B) Kepik Pembunuh (Fuscipes spp.) (Hemiptera: 

Reduviidae) 
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Gambar 4.17. Belalang Sembah (Tenodera spp.)(Mantodea: Mantidae)    

 
Gambar 4.18. Cocopet (Euborellia spp.)(Dermaptera: Anisolabididae)   

 
Gambar 4.19. (A) Lalat Predator (Sepedon sp.) (Diptera: Sciomizidae)  

(B) Lalat Parasitoid (Chrysocharis sp.) (Diptera: Eulophidae) 

Berdasarkan Tabel 4.12 ditemukan 13 jenis musuh alami yang berperan 

sebagai musuh alami, ada yang berperan sebagai predator hama dan ada yang 

berperan sebagai parasitoid hama. 12 jenis musuh alami termasuk kedalam kelas 

insekta (serangga) dan satu jenis musuh alami masuk kedalam kelas amphibia.  

Serangga musuh alami pada tanaman kedelai yang berperan sebagai predator 

adalah tomcat (Paederus spp.), kumbang koksi (Menochilus spp.), laba-laba 

serigala (Lycosa spp.), laba-laba penjerat (Agelenopsis spp.), laba-laba peloncat  

(Phidippus spp.), capung (Orthetrum spp.), kepik pembunuh kelompok satu 
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(Fuscipes spp.), kepik pembunuh kelompok dua (Montina spp.), belalang sembah 

(Tenodera spp.),  cocopet (Euborellia spp.) dan lalat predator (sepedon sp.)  

Serangga musuh alami pada tanaman kedelai yang berperan  sebagai parasitoid 

adalah lalat  parasitoid (Chrysocharis sp.). Amfibi yang berperan sebagai predator 

hama adalah katak sawah (Rana spp.).   

Berdasarkan pengamatan, kumbang tomcat (Paederus spp.), laba-laba 

serigala (lycosa spp.), kumbang koksi (Menochilus  spp.) dan  katak sawah (Rana 

spp)  merupakan jenis musuh alami yang paling banyak ditemukan pada tanaman 

kedelai baik yang ditanam di lahan sawah maupun di lahan tegalan. Mardiningsih 

& Baringbing, (1995) mengungkapkan bahwa kumbang tomcat memiliki peranan 

dalam mengendalikan serangga hama salah satunya adalah  larva ulat grayak 

(Spodoptera litura). Tengkano dkk. (2002), mengungkapkan bahwa laba – laba 

serigala (Lycosa spp.) mampu memangsa imago lalat bibit kacang (Ophiomya 

phaseoli), larva ulat grayak (Spodoptera litura), larva ulat jengkal 

(Chrysodeixischalcites), larva ulat pemakan polong (Helicoverpa armigera),  

larva ulat penggerek polong (Etiella zinckenella) nimfa kepik hijau (Nezara 

viridula),  nimfa kepik punggung bergaris (Piezodorus hybneri ) dan nimfa kepik 

polong (Riptortus linearis) pada tanaman kedelai. Amir (2002) mengungkapkan  

bahwa kumbang koksi (Menochilus  spp.) merupakan predator utama pemangsa 

berbagai jenis kutu famili Aphididae pada tanaman kedelai. Dwidjoseputra (1991) 

mengungkapkan bahwa  dalam rantai makanan, katak merupakan konsumen 

tingkat dua yang memakan konsumen tingkat satu yaitu serangga tak terkecuali 

serangga hama sehingga katak memiliki peran sebagai pengendali populasi 

serangga hama. 

 
Gambar 4.20. Jumlah Hama dan Musuh Alami pada Setiap Stadia 

Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah yang 

Diberi Jerami Dibakar dan Disemprot Pestisida Nabati di 

Lahan Sawah 
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Dari Gambar 4.20 terlihat bahwa pemberian jerami dibakar dan disemprot 

pestisida nabati di lahan sawah (A) terjadi fluktuasi seluruh jumlah hama mulai 

dari stadia awal sampai stadia akhir pertumbuhan tanaman kedelai. Jumlah 

seluruh hama meningkat pada stadia V1 kemudian menurun pada stadia 

berikutnya. Pada stadia V1 tanaman kedelai sudah muncul di permukaan tanah 

sehingga hama lebih mudah untuk mengenali tanaman kedelai. jumlah seluruh 

hama dan musuh alami mengalami penurunan pasca dilakukan penyemprotan 

pestisida nabati yang pertama, kedua dan ketiga, yaitu pada stadia V2, V4 dan R2.  

Kecuali pada stadia V1, V2 dan R7  populasi seluruh musuh alami relatif sangat 

rendah pada setiap stadia pertumbuhan tanaman kedelai. Hal ini diduga 

penyemprotan pestisida nabati selain berdampak positif  menurunkan jumlah 

hama, tetapi juga berdampak negatif menurunkan jumlah musuh alami.  

 

Gambar 4.21. Jumlah  Hama dan Musuh Alami pada Setiap Stadia 

Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah yang 

Diberi Jerami Tidak Dibakar dan Disemprot Pestisida 

Nabati di Lahan Sawah 

Dari Gambar 4.21 dapat dilihat bahwa pemberian jerami tidak dibakar dan 

disemprot pestisida nabati di lahan sawah (C) menunjukkan terjadi fluktuasi 

jumlah  hama, mulai dari stadia Vc sampai stadia R8. jumlah hama meningkat 

relatif tinggi pada stadia V1 dan menurun pada stadia berikutnya, kemudian 

meningkat relatif tinggi lagi pada stadia R4 dan menurun pada stadia berikutnya. 

Sejalan dengan peningkatan jumlah hama yang relatif tinggi, terjadi juga 

peningkatan populasi musuh alami. Peningkatan jumlah  musuh alami terjadi  

pada stadia V1 dan menurun pada stadia berikutnya, kemudian meningkat lagi 

pada stadia R4 sampai R5 dan menurun lagi pada stadia berikutnya. Jumlah hama 

dan  musuh alami mengalami penurun pasca dilakukan penyemprotan pestisida 

nabati yang pertama,  yaitu pada stadia V1. Hal ini diduga penyemprotan pestisida 

nabati yang pertama mampu menurunkan jumlah hama pada awal pertumbuhan 
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tanaman kedelai, tetapi juga berdampak negatif menurunkan populasi musuh 

alami. Penyemprotan pestisida nabati nampaknya selain menurunkan jumlah 

hama, juga menurunkan jumlah seluruh  musuh alami. Trisnadi (2016) 

mengungkapkan bahwa penyemprotan pestisida nabati pada tanaman dapat 

menyebabkan serangga hama dan musuh alami menjadi tidak nafsu makan, serta 

pertumbuhan dan perkembangan hama terhambat.  

 
Gambar 4.22. Jumlah Hama dan Musuh Alami pada Setiap Stadia 

Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah yang 

Diberi Jerami Tidak Dibakar dan Disemprot Pestisida 

Nabati di Lahan Sawah 

Dari Gambar 4.22. dapat dilihat bahwa pemberian jerami dibakar dan tidak 

disemprot pestisida nabati di lahan sawah (B) menunjukkan terjadi fluktuasi 

jumlah hama dan musuh alami dari stadia V1 sampai stadia R8. Pada stadia V1 

terjadi peningkatan jumlah hama dan musuh alami yang kemudian menurun pada 

stadia berikutnya. Hal ini diduga karena pada stadia V1 tanaman kedelai mulai 

muncul kepermukaan tanah sehingga mengundang kehadiran hama dan musuh 

alami. Pada stadia R3 sampai R5 terlihat adanya peningkatan populasi hama 

dengan puncaknya pada stadia R4. Hal ini diduga karena tidak digunakan 

pestisida nabati dan populasi seluruh musuh alami yang relatif rendah.    

 

Gambar 4.23. Jumlah Hama dan Musuh Alami pada Setiap Stadia 

Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah yang 

Diberi Jerami Tidak Dibakar dan Tidak Disemprot Pestisida 

Nabati di Lahan Sawah 
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Dari Gambar 4.23  pemberian jerami tidak dibakar dan tidak disemprot 

pestisida nabati di lahan sawah (D) pada lahan sawah menunjukkan terjadi 

fluktuasi seluruh hama dan musuh alami mulai dari stadia Vc sampai stadia R8. 

Peningkatan seluruh hama yang relatif sangat tinggi terjadi pada stadia V1 dan 

menurun pada stadia berikutnya kemudian meningkat lagi pada stadia V4 dan 

menurun pada stadia berikutnya. Hal ini diduga pada stadia V1 pertumbuhan 

tanaman kedelai sudah berada di atas seresah jerami yang tidak dibakar sehingga 

memudahkan hama untuk mengenali tanaman kedelai sebagai sumber 

makanannya. Pada stadia V4 merupakan puncak pencapaian stadia vegetatif 

tanaman kedelai sehingga diduga lebih banyak mengundang hama untuk 

menyerang tanaman. Keadaan ini didukung dengan tidak dilakukannya 

penyemprotan pestisida nabati sebagai pengendali hama. jumlah  musuh alami 

menunjukkan peningkatan relatif tinggi pada R5, R7 dan R8. Hal ini diduga 

keadaan lingkungan tanaman yang tidak dilakukan penyemprotan pestisida nabati.   

Pada perlakuan tidak disemprot pestisida nabati baik pada pemberian jerami 

dibakar maupun pemberian jerami tidak dibakar di lahan sawah, pengendalian 

hama hanya mengandalkan pengendalian secara biologi dari musuh alami. Untung 

(1997) mengungkapkan  bahwa musuh alami merupakan salah satu pengendali 

biologi. Musuh alami terdiri dari predator (pemangsa), parasit, parasitoid (parasit 

yang memiliki inang dalam takson yang sama) dan patogen (mikroorganisme 

penyebab penyakit pada hama tanaman). Menurut Pedigo (1999), taktik 

pengelolaan hama yang melibatkan musuh alami untuk menurunkan populasi 

hama disebut pengendalian hayati.  

 

Gambar 4.24. Jumlah Hama dan Musuh Alami pada Setiap Stadia 

Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Lahan Tegalan yang 

Diberi Rhizobium dan Disemprot Pestisida Nabati di Lahan 

Tegalan 
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Dari Gambar 4.24 pemberian rhizobium dan disemprot pestisida nabati di 

lahan tegalan (E) menujukkan Populasi hama berfluktuasi mulai dari stadia Vc 

sampai stadia R8. Populasi seluruh hama menunjukkan peningkatan pada stadia 

V4 dan menurun pada stadia V5 kemudian meningkat pada stadia V6, V7, terjadi 

penurunan pada stadia R1 dan mencapai populasi yang relatif paling banyak pada 

stadia R2. Hal ini diduga: (1) pemberian rhizobium memacu pertumbuhan 

vegetatif tanaman kedelai yang lebih baik sehingga tanaman memiliki daun yang 

lebih rimbun dan berwarna lebih hijau sehingga mengundang hama untuk hadir, 

apalagi lahan di sekitarnya sedang diberakan (tidak ada tanaman), (2) penggunaan 

pestisida nabati kurang berpengaruh dalam menurunkan populasi hama, dan (3) 

populasi musuh alami relatif sangat rendah sekali sehingga belum mampu 

berperan mengendalikan hama pada tanaman kedelai.  

 

Gambar 4.25. Jumlah Hama dan Musuh Alami pada Setiap Stadia 

Pertumbuhan Tanaman Kedelai pada Lahan Tegalan yang 

Diberi Rhizobium Dan Tidak Disemprot Pestisida Nabati di 

lahan tegalan. 

Dari Gambar 4.25 pemberian rhizobium dan tidak disemprot pestisida 

nabati di lahan tegalan (F) menujukkan jumlah  hama berfluktuasi mulai dari 

stadia Vc sampai stadia R8. Populasi hama meningkat dari stadia V3 sampai V6 

lalu terjadi penurunan yang relatif rendah sampai V7 kemudian terjadi 

peningkatan yang relatif tinggi sampai R3 dan selajutnya terjadi penurunan. Hal 

ini diduga (1) pertumbuhan vegetatif tanaman kedelai yang lebih baik dan 

memiliki daun yang lebih rimbun dan berwarna lebih hijau karena pemberian 

rhizobium sehingga lebih menarik hama untuk hadir memakan tanaman, apalagi 
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lahan di sekitarnya tidak ada tanaman (sedang diberakan), (2) tidak digunakan 

pestisida nabati sebagai pengendali hama dan (3) populasi seluruh musuh alami 

relatif sangat rendah sekali sehingga belum mampu berperan mengendalikan hama 

pada tanaman kedelai.  

Makanan merupakan sumber gizi yang digunakan oleh serangga untuk 

hidup dan berkembang. Jika makanan tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang 

cukup dan cocok, maka populasi serangga akan naik dengan cepat (Jumar, 2000). 

4.3.2.2.  Penyakit Tanaman Kedelai pada Kultur Teknis di Lahan Sawah dan 

Tegalan 

Penyakit yang ditemukan pada tanaman kedelai terdiri dari penyakit yang  

disebabkan oleh patogen dan defisiensi unsur hara. Penyakit kedelai yang 

disebabkan oleh patogen meliputi,  penyakit bercak daun,  penyakit mosaik dan 

penyakit busuk polong sedangkan penyakit defisiensi unsur hara  yaitu kahat 

Nitrogen.  Intensitas serangan patogen penyakit bercak daun, virus mosaik dan 

busuk polong  tanaman kedelai disajikan pada Tabel 4.13 sedangkan serangan 

penyakit defisiensi Nitrogen pada tanaman kedelai disajikan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.13. Intensitas Serangan Patogen Penyakit Bercak Daun, Virus 

Mosaik, dan Busuk Polong pada Tanaman Kedelai 

Perlakuan 

Intensitas Serangan Patogen 

Penyakit (%) 

Bercak 

Daun 

Virus 

Mosaik 

Busuk 

Polong  

Jerami dibakar + pesnab di lahan sawah (A) 0,8 0 40 

Jerami dibakar - pesnab di lahan sawah (B) 0,8 0,4 40 

Jerami tidak dibakar + pesnab di lahan sawah (C) 0,4 0 40 

Jerami tidak dibakar - pesnab di lahan sawah (D) 0,8 0 40 

Rhizobium + pesnab di lahan tegalan (E) 0 0 40 

Rhizobium - pesnab di lahan tegalan (F) 0 0 40 

   Menurut Soesanto (2015), penyakit bercak daun disebabkan oleh cendawan 

Phylosticta sojaecola, penyakit mosaik disebabkan oleh Soybean Mosaic Virus 

(SMV) dan penyakit busuk polong disebabkan oleh cendawan Sclerotinia 

sclerotium.  Dari Tabel 4.13 terlihat bahwa penyakit bercak daun tanaman kedelai 

hanya ditemukan pada lahan sawah dengan intensitas serangan penyakit 0,4 

sampai 0,8 %.    Penyakit mosaik hanya ditemukan  pada lahan sawah dengan 

intensitas serangan penyakit sebesar 0,4 %. Penyakit busuk  polong tanaman 
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kedelai ditemukan pada pada lahan sawah dan lahan tegalan dengan intensitas 

serangan penyakit yang sama, yaitu sebesar 40 %.  

 

Gambar 4.26. Gejala Penyakit Bercak Daun Phylosticta pada 

Tanaman Kedelai 

Berdasarkan pengamatan pada lahan sawah, gejala penyakit bercak daun 

Phylosticta mulai ditemukan pada stadia R1 (Gambar 4.26). Kondisi lahan sawah 

pada saat tanaman kedelai mencapai stadia R1 yaitu terdapat genangan air  dan 

memiliki purata suhu sebesar 26,5
o
C (Tabel 4.2). mengungkapkan bahwa kondisi 

lingkungan yang optimum untuk perkembangan  Phylosticta sojicola adalah 

kelembaban yang relatif tinggi dan suhu antara 20 -27
o
C. Gejala penyakit bercak 

daun Phylosticta adalah bercak klorosis dan nekrosis berbentuk bulat sampai oval 

atau berbentuk V. Bercak  dimulai pada daun tua.  Bercak muncul  dari tepi daun 

berkembang searah dengan tulang daun.  Bagian daun yang mengalami nekrosis 

menjadi mengering, berwarna abu- abu dengan batas coklat tua atau keunguan dan 

menggulung kedalam. Pengendalian secara hayati penyakit bercak daun dapat 

dilakukan menggunakan beberapa mikroba antagonis misalnya Trichoderma 

harzianum, Trichoderma hamatum, Gliocladium virens, Pseudomonas flurescens, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis dan  Basillus megaterium.  (Soesanto, 

2015). 
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Gambar 4.27. Gejala Penyakit Mosaik  SMV pada Tanaman Kedelai 

Gejala penyakit mosaik kedelai ditemukan pada stadia R4 di lahan sawah        

(Gambar 4.27).  Soesanto (2015), mengungkapkan bahwa serangan  Soybean 

Mosaic Virus (SMV) menyebabkan tanaman kedelai menjadi kerdil dan 

menghasilkan sedikit polong. Daun trifolia akan mempunyai bentuk mosaik. Pada 

bagian yang berwana hijau terang dan gelap nampak melepuh serta membesar 

dengan berjalannya waktu.  Salah satu vektor serangga yang dapat menularkan 

SMV adalah kutu daun Aphis spp. Ditambahkan oleh Walkey (1991) terdapat 

beberapa cara untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh virus 

termasuk SMV. Pengendalian tersebut diantaranya dengan eradikasi gulma, 

menanam di daerah terisolasi, penanaman bibit sehat, pembongkaran tanaman 

sakit, pengendalian vektor, dan penggunaan varietas tahan. 

 

Gambar 4.28.  Gejala Penyakit Busuk Polong Sclerotonia Pada Tanaman 

Kedelai 

Gejala penyakit busuk  polong tanaman kedelai mulai ditemukan pada 

stadia R3 (pembentukan polong) di lahan sawah dan tegalan (Gambar 4.28).  
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Soesanto (2015) mengungkapkan bahwa gejala yang nampak dari serangan 

Sclerotinia sclerotium adalah terdapat miselium berbentuk seperti kapas, 

berwarna putih pada permukaan polong dan biji yang terinfeksi. Cendawan 

Sclerotinia slerotium masuk ke polong pada saat polong masih berbentuk bunga. 

Kondisi lingkungan yang basah dan lembab dapat  mempercepat perkembangan 

patogen penyakit ini. Pengendalian penyakit busuk polong dapat dilakukan 

dengan cara menanam kedelai dengan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. 

Pengendalian secara hayati dapat dilakukan dengan menggunakan jamur 

antagonis Sporidesmium slerotivorum, Coniothyium minitans, Gliocladium 

roseum, Gliocladium virens, Trichoderma viride dan bakteri Bacillus subtilis. 

Gejala defisiensi Nitrogen (N) paling mudah diamati pada bagian daun. 

Defisiensi N menyebabkan daun tanaman kedelai berwarna hijau pucat kemudian 

menguning pada bagian tepi daun, dikarenakan proses pembentukan klorofil 

terhambat. Pada kondisi defisiensi N yang sudah parah, seluruh daun akan 

berwarna kuning pucat dan lama-kelamanaan akan gugur, serta pertumbuhan 

tanaman kedelai menjadi kerdil (Taufik, 2015 dan Soesanto, 2015).   

Tabel 4.14. Persentase Kejadian Penyakit Defisiensi N pada Tanaman 

Kedelai  

Perlakuan 

Kejadian Penyakit  

Defisiensi Nitrogen 

(%) 

Jerami dibakar + pesnab di lahan sawah (A) 100 

Jerami dibakar - pesnab di lahan sawah (B) 100 

Jerami tidak dibakar + pesnab di lahan sawah (C) 100 

Jerami tidak dibakar - pesnab di lahan sawah (D) 100 

Rhizobium + pesnab di lahan tegalan (E) 100 

Rhizobium - pesnab di lahan tegalan (F) 100 

Dari Tabel 4.13. terlihat bahwa defisiensi Nitrogen terjadi pada seluruh 

tanaman kedelai, baik yang ditanam pada lahan sawah maupun lahan tegalan. 

Defisiensi Nitrogen pada lahan sawah terjadi pada stadia V4 sedangkan pada 

lahan tegalan terjadi pada stadia R3. (Gambar 4.30).   
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Gambar 4.29. (A) Gejala Defisiensi Nitrogen Tanaman Kedelai pada Lahan Sawah 

            (B) Gejala Defisiensi Nitrogen Tanaman Kedelai pada Lahan Tegalan  

Serangan penyakit defisiensi Nitrogen pada semua perlakuan mencapai      

100 %.  Hal ini diduga disebabkan  lahan penanaman kedelai terendam air. 

Rukmana (1996)  menyatakan bahwa Perakaran tanaman kedelai mempunyai 

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

koloni dari bakteri Rhizobium spp. Rhizobium bersimbiosis dengan akar tanaman 

kedelai untuk menambat Nitrogen bebas dari udara yang kemudian dimanfaatkan 

untuk pertumbuhan tanaman kedelai. Surtiningsih dkk (2010) menyatakan bahwa 

Rhizobium bersifat aerobik yang artinya memerlukan oksigen untuk 

melangsungkan hidupnya. Ditambahkan oleh Taufik (2014), dampak dari lahan 

kedelai yang terendam air menyebabkan Rhizobium tidak berkembang sehingga 

penambatan N  terhambat.  Penambatan N yang terhambat menyebabkan 

penyerapan N oleh tanaman juga terhambat. Soesanto (2015) mengungkapkan 

bahwa upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah dalam penanganan defisiensi 

nitrogen pada tanaman kedelai yang diakibatkan oleh terendam air adalah 

melakukan perbaikan saluran irigasi dan menggunakan varietas kedelai yang 

toleran terhadap defisiensi N akibat genangan air. 

 


