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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Kedelai (Glycine max L.) 

 Kedelai (Glycine max L.) merupakan tanaman berasal dari famili 

Fabaceae.Klasifikasi kedelai (Glycine max L.) sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Glycine 

Spesies : Glycine max L. (USDA, 2016). 

 Karakteristik tanaman kedelai hitam memiliki batang dengan tinggi sekitar 

56,9 cm. Batang tanaman yang tumbuh dapat dibedakan dengan dua tipe yaitu 

determinate dan indeterminate (Adisarwanto, 2008). Batang determinate adalah 

batang yang sudah tidak dapat tumbuh lagi pada saat tanaman sudah berbunga, 

sementara indeterminate adalah batang yang masih dapat tumbuh lagi atau 

bertunas daun baru meskipun tanaman sudah mulai berbunga (Suhartina dan 

Kuswantoro, 2011). Daun kedelai berwarna hijau dan berbentuk lonjong 

(triangular) dengan ukuran daun medium. Daun kedelai memiliki berbagai bentuk 
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tergantung pada varietas kedelai yakni lonjong, lanceolate atau dapat disebut 

berdaun lebar (broad leaf) dan berdaun sempit (narrow leaf) (Fachruddin, 2000). 

Kedelai merupakan salah satu jenis tanaman leguminosa yang 

bersimbiosis dengan bakteri rhizobium yang banyak terdapat di daerah perakaran 

dengan membentuk bintil akar (Yuwono, 2006). Bakteri rhizobium dapat 

memfiksasi unsur N, dengan mengubah N dari bentuk tidak tersedia menjadi 

bentuk tersedia adalah melalui proses yang dikenal dengan penambatan nitrogen 

biologis (biological nitrogen fixation = BNF), dimana N2 udara diubah menjadi 

amonia karena adanya enzim nitrogenase yang dihasilkan oleh bakteri rhizobium 

(Purwaningsih, 2008). 

 Bunga kedelai merupakan bunga sempurna yang memiliki warna ungu atau 

putih, serta alat reproduksi bunga jantan dan betina pada satu tempat yang sama 

(Fachruddin, 2000). Bunga kedelai terdiri dari dua kelopak dan dua mahkota 

sehingga bunga ini seringkali disebut bunga kupu-kupu. Bunga kedelai akan 

muncul pada ketiak daun atau juga dapat mucul pada cabang tanaman yang 

terdapat daun  (Suhartina dkk. 2012). 

 Benih kedelai terdiri dari embrio, kotiledon dan kulit benih. Embrio terdiri 

dari radikula, plumula, dan hipokotil. Kotiledon benih kedelai memiliki struktur 

yang besar berisikan cadangan makanan benih kedelai. Kotiledon berasal dari 

protoderm dan sel dalam yang mengalami pembelahan dan diferensiasi (Mulyani, 

2006). Benih kedelai berbentuk lonjong bulat dengan ukuran bermacam-macam 

tergantung varietasnya. Bagian kulit benih merupakan bagian terluar dari benih  

yang terdiri atas testa, lapisan epidermis, hypodermis dan parenkima. Warna benih 
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kedelai terdiri dari kuning muda, kuning, kuningtua, kuning hijau, hijau kuning, 

coklat muda, coklat, coklat tua, dan hitam (Suhartina dkk. 2012). 

 Polong kedelai pada saat berumur muda akan berwarna hijau, sedangkan 

polong akan berubah warna hitam ketika polong sudah masak dengan bentuk 

gepeng lonjong (Adie dan Krisnawati, 2015). Ukuran polong kedelai memiliki 

berbagai bentuk macam isi polong diantaranya 2-3 biji. Pada berbagai varietas 

memiliki bentuk biji yang berbeda pula. Pengelompokan biji diantaranya kecil 

(<10 g/100 biji), sedang (10-14 g/100 biji), dan besar (>14 g/100 biji) (Purnomo 

dan Purnamawati, 2007). 

 Kedelai Hitam (detam) memiliki hasil produksi hingga 3,45 ton/h, dapat 

berbunga pada umur 35 HST (hari setelah tanam), umur masak ±82 hari, tinggi 

tanaman ±58 cm, berat ±14,84 g/100 biji, bunga berwarna ungu, berbiji hitam, 

warna helium putih, bentuk biji sedikit bulat, peka pada kondisi kering (Balitkabi, 

2015). 

 Karakter agronomi tanaman kedelai dilihat dari tinggi tanaman sebagai 

tolok ukur pertumbuhan tanaman yang optimal. Karakter agronomi diantaranya 

jumlah daun, tinggi tanaman, cabang produktif, jumlah polong, dan produksi 

kedelai (Krisdiana, 2014). Cabang produktif dengan jumlah banyak dapat 

menghasilkan jumlah daun, hasil bobot biji yang banyak dipengaruhi dari cabang 

produktif yang berkontribusi lebih. Semakin banyak cabang produktif semakin 

tinggi pula hasil polong biji (Wijayati dkk. 2014).  

 Tanaman kedelai hitam tumbuh maksimal pada tanah yang memiliki airasi, 

drainase dan tanah yang dapat menahan air cukup baik. Kedelai tumbuh optimum 
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pada ketinggian kurang dari 600 mdpl, dengan suhu 23-30
o
 C dan kelembaban 60-

70% serta kondisi curah hujan lebih dari 1500 mm/tahun dan curah hujan yang 

optimal antara 100-200 mm/tahun (BPTP Aceh, 2009).  Pemupukan kedelai hitam 

dilakukan dengan anjuran dosis sekitar 50 kg Urea, 75 kg SP36, dan 100-150 kg 

KCl per hektar (Adie dkk. 2009).  

 

2.2. Salinitas 

 Salinitas didefinisikan sebagai garam yang terlarut dalam konsentrasi 

berlebihan dalam tanah. Pengukuran salinitas diukur dengan konduktivitas 

elektrik dan dilambangkan dengan decisiemens/m pada suhu 25
o
C. Kadar garam 

yang tinggi dapat mempengaruhi tanaman dengan tiga cara yaitu garam dapat 

mendesak pengaruh osmotik untuk mencegah tanaman menyerap air dalam tanah, 

ion tertentu yang dapat menyebabkan keracunan pada tanaman misalnya 

konsentrasi Cl yang tinggi dapat menyebabkan terbakarnya daun, dan efek pada 

tanah yang berdampak pada pertumbuhan tanaman karena degradasi struktur 

(Simbolon dkk. 2013). 

 Salinitas dapat mempengaruhi dan mengurangi hasil pertumbuhan tanaman 

pertanian dan efek terburuk dapat menyebabkan terjadinya gagal panen (Yuniati, 

2004). Proses salinitas dapat terjadi pada kondisi daerah yang panas dan kering 

serta menjadikan pergerakan sub soil berputar kebagian top soil. Tanah bagian 

atas akan mengalami penguapan yang disebabkan oleh panas dan kering, sehingga 

tanah mengalami penguapan dan berkurangnya endapan kadar garam pada 

permukaan tanah. Apabila proses tersebut berjalan dalam waktu yang cukup lama 
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akan membentuk tanah garam (saline soil). Salinisasi dapat terjadi pada musim 

kemarau dan sebaliknya desilinisasi akan terbentuk pada musim hujan. Tekstur 

tanah halus memicu proses salinisasi lebih tinggi (Rosmarkam dan Yuwono, 

2002). 

 Tanah salin dibagi menjadi dua jenis, yaitu salinitas primer dan sekunder 

(Krisnawati dan Adie, 2009). Salinitas primer yaitu proses alami dengan waktu 

jangka panjang terlarutnya garam kedalam tanah. Salinitas sekunder yaitu dapat 

disebabkan dari aktivitas manusia dengan melakukan proses pengolahan lahan, 

penggantian tanaman, siraman menggunakan air mengandung garam tinggi serta 

terbatasnya air irigasi (El-Hendawy, 2004).  

 Klasifikasi salin dapat dilihat dari daya hantar listrik atau electrical 

conductifity (EC). Kadar garam dilihat dari EC yaitu diantaranya 0-2 dS/m tanah 

bebas garam, 2-4 dS/m agak bergaram, 4-8 dS/m bergaram cukup, 8-15 dS/m 

dominan garam, dan >15 dS/m sangat banyak garam (Poerwowidodo, 2002). 

Kadar garam yang cukup tinggi dapat memperlambat proses penyerapan air dan 

hara pada tanaman, serta dapat menyebabkan keracunan pada tanaman. Tanaman 

kacang-kacangan dapat bertahan hidup pada kadar garam dibawah 4 dS/m (Noor, 

2004). 

 

2.3. Mutasi 

 Mutasi adalah perubahan pada materi genetik (genom, kromosom, gen) 

yang terjadi secara spontan, acak, dan sebagai sumber variasi organisme hidup. 

Mutasi dapat terjadi secara spontan dan melalui induksi. Proses mutasi dapat 
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terjadi alamiah akan tetapi dangan tingkatan yang rendah. Induksi mutasi 

merupakan salah satu cara memperbaiki sifat genetik yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi, meningkatkan ketahanan hama dan penyakit, serta 

cekaman lingkungan (Yanti, 2011). Bahan mutagen yang sering digunakan dalam 

pemuliaan tanaman yaitu mutagen kimia dan mutagen fisika. Mutagen kimia 

misalnya seperti ethyl methane sulphonate (EMS), diethyl sulphate (dES), methyl 

methane sulphonate (MMS), nitrous acids, hydroxylamine, sedangkan mutagen 

fisika antara lain radiasi penigon seperti sinar-X, radiasi Gamma, radiasi beta, 

neutrons dan partikel dari aselerator (Harsanti dan Yulidar, 2015). 

 Mutasi dapat dilakukan pada organ reproduksi tanaman seperti biji, stek 

batang, serbuk sari, kultur jaringan, akar rhizome dan sebagainya (Hanafiah dkk. 

2011). Peluang terjadinya mutasi dan presentasenya tergantung pada umur 

tanaman, bagian tanaman, fase pertumbuhan, jenis mutagen, lama perlakuan 

mutagen, dan dosis mutagen (Giono dkk. 2014). Mutasi yang terjadi pada 

tanaman akan menyebabkan perubahan bentuk, warna serta sifat dalam kondisi 

fisik tanaman (Herawati dan Setiamihardja, 2000). Mutasi dapat merubah fase 

pertumbuhan tanaman dan bagian fisik tanaman, tetapi mutasi sering terjadi pada 

tunas dan biji yang sering mengadakan pembelahan sel (Oeliem dkk. 2008).  

 

2.4.  Iradiasi 

 Iradiasi adalah proses pancaran energi berbentuk gelombang cahaya yang 

dihasilkan dari pindahnya partikel-partikel yang terjadi dalam ruang. Zat 

radioaktif adalah zat yang dapat memancarkan cahaya gelombang iradiasi. Inti 
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atom yang tidak stabil dihasilkan dari zat radioktif tersebut sehingga zat radioaktif 

dapat mengalami proses transformasi spontan yang menjadikan zat tersebut lebih 

stabil. Proses perubahan transformasi spontan menjadikan proses peluruhan serta 

iradiasi adalah proses pelepasan partikel, partikel yang yang mengalami peluruhan 

berupa sinar gamma, alfa, dan beta. Proses penyinaran menggunakan sinar gamma 

adalah hasil dari peluruhan inti atom cobalt-60 (Mugiono, 2001). Mutasi sinar 

gamma mengakibatkan benang kromosom pecah dan mengakibatkan perubahan 

struktur kromosom. Kromosom adalah gen yang sangat bertanggung jawab untuk 

proses pengendalian sifat dari tetua sampai kegenerasi turunan (Oeliem dkk. 

2008).  

 Keuntungan menggunakan sinar gamma yaitu dosis yang digunakan lebih 

akurat dan penetrasi penyinaran ke dalam sel cukup kuat dan bersifat homogen. 

Dosis sinar gamma pada mutasi kedelai adalah 10-20 kRad (Hartini, 2008). 

Penelitian Purba dkk. (2013) menunjukkan bahwa radiasi menunjukkan pengaruh 

nyata terhadap parameter pengamatan persentase perkecambahan, tinggi tanaman 

4 MST ( Minggu Setelah Tanam) dan 5 MST dan umur panen dosis radiasi 20 

kRad menunjukkan pengaruh negatif. Rekomendasi dosis iradiasi sinar gamma 

menurut Kusmiyati dkk. (2017) 160, 320, dan 640 Gy pada tanaman kedelai 

varietas dering 1. 

 

 

 

 


