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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Kedelai (Glycine max L. Merril) merupakan salah satu dari tiga komoditas 

utama selain padi dan jagung. Kedelai adalah tanaman pangan yang sangat penting, 

memiliki sumber protein nabati yang digunakan sebagai konsumsi utama dalam 

bentuk tempe, tahu, kecap, dan pengganti susu. Tanaman kedelai banyak di 

budidayakan di Indonesia awalnya terpusat di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Badan Pusat Statistik (2015) 

mencatat produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 953,96 ribu ton, meningkat 173,96 

ribu ton (22,30%) dibanding tahun 2013, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 

kedelai dalam negeri. Kementrian Pertanian Republik Indonesia (2015) 

menyatakan, target swasembada tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan kedelai 

nasional sebesar 2,2 jt ton/tahun. Kebutuhan akan kedelai masih tinggi sehingga 

komoditas kedelai masih membutuhkan penyediaan impor dari luar negeri. 

Kebutuhan akan komoditas pangan ini penting untuk mendapatkan perhatian demi 

meningkatkan produksi secara bertahap. Usaha peningkatan produksi kedelai saat 

ini menghadapi kendala berupa penurunan areal tanam dan penyusutan lahan subur 

akibat alih fungsi lahan ke sektor nonpertanian. Ketergantungan pada kedelai impor 

sebenarnya dapat diatasi dengan upaya pemanfaatan lahan salin.  

Pemanfaatan lahan pertanian di dekat pantai yang memiliki kandungan garam 

yang tinggi masih minim digunakan. Masih banyak tanah di Indonesia yang belum 
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dimanfaatkan akibat keterbatasan teknik budidaya, terutama tanah salin. Tanah 

salin merupakan suatu kondisi tanah yang memiliki kandungan garam yang terlarut 

dalam tanah. Tanah salin merupakan salah satu lahan yang belum banyak 

dimanfaatkan secara luas untuk kegiatan budidaya tanaman. Salinitas telah menjadi 

salah satu masalah utama dalam pengelolaan lahan pertanian dan ini akan menjadi 

masalah serius dibidang pertanian sehubungan dengan perubahan iklim dunia. Hal 

ini disebabkan adanya efek toksik dan peningkatan tekanan osmotik akar yang 

mengakibatkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Selain perluasan areal tanam, 

salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kedelai yaitu dengan 

pemuliaan tanaman untuk meningkatkan keragaman genetik. 

Keunggulan suatu benih atau bibit tanaman pada dasarnya ditentukan oleh 

faktor genetik (gen) tanaman itu sendiri. Namun demikian ekspresi genetik tanaman 

pada suatu lahan pertanian juga di pengaruhi oleh fakor non-genetik (Iingkungan) 

dan adanya interaksi diantara keduanya. Penanaman genetik unggul pada kondisi 

lingkungan yang optimal dipastikan dapat meningkatkan produk pertanian secara 

nyata. Pemuliaan tanaman bertujuan untuk memperbaiki varietas tanaman yang 

sudah ada sehingga menjadi Iebih unggul dalam fokus salinitas. Peningkatan 

keragaman genetik tanaman dapat digunakan dalam seleksi untuk mendapatkan 

genotipe dengan sifat yang diinginkan.  

Mutasi merupakan kegiatan pemuliaan yang bermanfaat untuk memperluas 

keragaman genetik suatu tanaman dan dengan seleksi terarah diperoleh mutan yang 

diharapkan. Mutasi terdiri dari mutasi alami dan buatan. Mutasi buatan (induksi) 

dapat dilakukan menggunakan mutagen fisik maupun mutagen kimia. Induksi 
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mutasi dengan bahan kimia dapat dilakukan menggunakan ethyl methanesulfonate 

(EMS), nitrosometil urea (NMU), nitrosoguanidin (NTG), dan Sodium azide (SA). 

Induksi mutasi dapat dilakukan pada tanaman dengan perlakuan bahan mutagen 

tertentu terhadap organ reproduksi tanaman seperti biji, stek batang, serbuk sari, 

akar rhizome dan kultur jaringan. 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi LD50 tanaman 

kedelai dengan mutagen sodium azida dan untuk mengkaji keragaman tanaman 

kedelai varietas Dering 1 pada kondisi tanah salin berdasarkan karakter agronomi. 

1.3.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini bahwa terdapat perbedaan keragaan karakter 

agronomi tanaman kedelai pada tanah salin yang di induksi dengan mutagen sodium 

azida, dibandingkan kontrol. 

  


