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ABSTRAK
Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura merupakan sentra pengembangan tanaman
pangan di Provinsi Papua. Kedua kabupaten tersebut memiliki berbagai agroekosistem dan
lahan pertanian yang luas. Salah satu faktor pembatas pemanfaatan lahan tersebut adalah
adanya variabilitas lahan yang cukup tinggi, khususnya kesuburan tanah dan kekeringan.
Suatu galur sebelum dilepas menjadi varietas unggul memerlukan uji adaptasi untuk menentukan daya adaptasi dan daya hasil serta stabilitasnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
daya adaptasi, daya hasil dan stabilitas delapan galur harapan kedelai produktivitas tinggi di
Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura. Uji adaptasi galur harapan kedelai dilaksanakan
mulai bulan Juli sampai November 2010. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok
dengan tiga ulangan. Perlakuan terdiri dari delapan galur harapan kedelai produktivitas tinggi
yaitu U-505-1-1, U-805-1-1, V-92-1-2, V-129-1-2, V-159-1-3, V-284-2-2, V-421-1-2, V-9332-2, dan dua varietas pembanding yaitu Anjasmoro dan Grobogan. Peubah yang diamati
meliputi umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah polong, bobot 100 biji,
bobot biji/tanaman, hasil, dan serangan hama penyakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hasil tertinggi di Kabupaten Keerom diberikan oleh galur V-284-2-2 (1,8 t/ha) dan terendah
pada galur U-505-1-1 (0.98 t/ha). Di Kota Jayapura, hasil tertinggi diberikan oleh varietas
pembanding Anjasmoro (1,4 t/ha) dan Grobogan (1,5 t/ha). Hama yang menyerang tanaman
kedelai di dua kabupaten adalah belalang (Oxya spp.), ulat grayak (Spodoptera litura), ulat
jengkal (Chrysodeixis chalcites), ulat penggulung daun (Lamprosema indicata), Riptortus linearis, Nezara viridula, Piezodorus rubrofasciatus, dan Etiella zinckenella dengan intensitas
serangan ringan, berkisar antara 15-20%.
Kata kunci: Kedelai, uji adaptasi, galur, varietas, produktivitas tinggi

ABSTRACT
Keerom and Jayapura are center of food plant development in Papua province.
Both location have many agroecosystems and potential for farm land. One limiting factor is
the high variability of soil fertility and drought. A genotype before released into new varieties
requires adaptation test to determine the adaptability, yield and stability. The study aim was
to determine the adaptation, yield and stability of the eight promising lines of soybean with
high productivity in the district of Jayapura and Keerom. The multilocation test promising
lines of soybean was conducted in districts of Keerom, and Jayapura from July to November
2010. The Research used randomized block design and three replications. The variables
observed were flowering, plant height at flowering, days to mature,plant height at harvesting
time, the number of branches, number of pods, the results (weight), seed yield per plant (g),
100 seed weight (g), grain yield (t/h), pest and disease attack. The results showed that the
highest production of soybean in the District of Keerom was obtained by lines V-284-2-2 (1,8
t/ha) and lowest yield was lines U-505-1-1 (0,9 t/ha), while in the city of Jayapura, the highest
production of soybean varieties was obtained by Anjasmoro (1,4 t/ha) and Grobogan (1,5
t/ha). Pests that attack soybean plants in two districts were the grasshopper (Oxya spp.),
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common cutworm (Spodoptera litura), soybean lopper (Chrysodeixis chalcites), leaf roller
caterpillars (Lamprosema indicata), Riptortus linearis, Nezara viridula, Piezodorus rubrofasciatus, and Etiella zinckenella with a light intensity of pest attack is 15–20%.
Keyword: Soybean, adaptation test, promising lines, variety, high productivity.

PENDAHULUAN
Produktivitas kedelai di Provinsi Papua rata-rata <1,0 t/ha (Distan Papua 2010).
Sementara hasil kajian BPTP Papua menunjukkan produktivitas kedelai dengan penerapan pola PTT di Papua dapat mencapai rata-rata 2,1 t/ha (Rauf et al. 2010). Hal ini
menunjukkan bahwa potensi untuk meningkatkan produktivitas kedelai masih sangat
memungkinkan.
Faktor abiotik utama yang menyebabkan rendahnya produksi kedelai di Papua selain
faktor biotik adalah temperatur rata-rata tahunan, ketersediaan air, ketersediaan hara
dan toksisitas. Dengan adanya variabilitas lingkungan yang mempengaruhi produktivitas
tanaman, maka diperlukan varietas yang toleran terhadap variabilitas lingkungan
tertentu, Singh & Bejiga (1990) menyatakan bahwa variabilitas lingkungan merupakan
faktor utama yang mempengaruhi penampilan genotipe tanaman.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tanaman yang memiliki
keunggulan pada kondisi lingkungan yang luas adalah dengan melakukan uji multilokasi.
Uji multilokasi umumnya digunakan untuk mengevaluasi tanaman pada suatu hamparan
yang luas yang merupakan target untuk lingkungan pertumbuhan tanaman (Berger et al.
2007). Stabilitas hasil diukur berdasarkan variasi hasil dari berbagai kondisi lingkungan
(Cleveland 2001).
Pengujian daya hasil meliputi tiga tahap pengujian, yaitu uji daya hasil pendahuluan
(UDHP), uji daya hasil lanjutan (UDHL), dan uji multilokasi (UML). Uji daya hasil
pendahuluan membutuhkan galur dalam jumah yang besar agar peluang untuk memperoleh galur yang hasilnya tinggi cukup besar pula. Pada uji daya hasil lanjutan, galur yang
diuji umumnya berjumlah 10–20 galur, termasuk varietas unggul pembanding. Jumlah
lokasi sekurang-kurangnya empat lokasi, selama 2–4 musim. Selanjutnya, dilakukan uji
multilokasi terhadap 5–10 galur harapan dengan tujuan mengetahui daya adaptasi dari
galur-galur harapan yang akan dilepas sebagai varietas baru (Sumarno & Manshuri
2007). Varietas unggul kedelai umumnya dirakit untuk memiliki sifat-sifat yang menguntungkan antara lain, (1) daya hasil tinggi, (2) tahan terhadap hama dan penyakit, (3)
umur genjah, dan (4) mutu hasil panen sesuai dengan keinginan konsumen (Suhendi et
al. 2010).
Penelitian dengan memadukan interaksi varietas dengan lokasi dan varietas dengan
musim sebagai dasar pengukuran daya adaptasi telah banyak dilakukan. Keragaman
lingkungan perlu diperhatikan karena hasil panen ditentukan oleh interaksi antara komposisi genetik tanaman dengan lingkungan (Siwi 1977). Allard (1960) menyebutkan
bahwa sangat sulit mengukur suatu lingkungan, sehingga varietas yang harus beradaptasi
terhadap lingkungan.
Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan pengujian multilokasi terhadap delapan
galur harapan kedelai yang bertujuan untuk mendapatkan varietas yang mempunyai
potensi hasil tinggi dan daya adaptasi luas di Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura,
Papua.
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BAHAN DAN METODE
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli–November 2010 pada lahan petani di
wilayah pengembangan tanaman kedelai di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Keerom
dan Kota Jayapura. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga
ulangan. Perlakuan terdiri dari delapan galur harapan kedelai produktivitas tinggi yaitu
U-505-1-1, U-805-1-1, V-92-1-2, V-129-1-2, V-159-1-3, V-284-2-2, V-421-1-2, V-9332-2, dan dua varietas pembanding Anjasmoro dan Grobogan
Kegiatan ini dilaksanakan secara on farm dengan rakitan teknologi spesifik lokasi.
Komponen teknologi yang diterapkan disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1.

Komponen teknologi pada uji daya hasil kedelai, di Kota Jayapura, dan Kabupaten
Keerom, 2010.

No. Komponen Teknologi
1. Pengolahan tanah
2. Varietas

3
4.
5.
4.
5.

Kebutuhan benih
Penanaman
Jmlh tan/ benih per lubang tanam
Jarak tanam
Ukuran Petak

6. Pemupukan
7. Penyiangan
8. Pengendalian hama/penyakit
Panen dan Pascapanen

Pengelolaan Tanaman
Sempurna, dibuat saluran drainase
8 Galur Harapan kedelai yaitu U-505-1-1, U-805-11, V-92-1-2, V-129-1-2, V-159-1-3, V-284-2-2, V421-1-2, V-933-2-2, dan 2 varietas pembanding
Anjasmoro, dan Grobogan
40-60 kg/ha
Tanam dengan cara ditugal
2 benih/lubang
40 x 15 cm
3,2 x 4,5 m (8 baris tan/petak, 30 rumpun/baris) atau
14,4 m2.
Urea: 50 kg/ha; SP36: 75 kg/ha; KCl : 100 kg/ha
Pengendalian gulma terpadu
Pengendalian hama terpadu
Tepat waktu dan prosessing dengan alat dan mesin

Data yang dikumpulkan meliputi: umur berbunga, tinggi tanaman saat berbunga,
umur masak, tinggi tanaman, jumlah cabang, jumlah polong, hasil (bobot) berangkasan
kering (g/plot), hasil biji (g/plot), bobot 100 biji (g), gangguan hama dan penyakit. Pengujian data secara statistik menggunakan analisis sidik ragam (Anova), sedangkan uji
antargalur/varietas menggunakan metode Duncan (Steel & Torrie 1981). Data pertumbuhan dan hasil dianalisis sidik ragam dengan menggunakan program SPSS 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggi Tanaman
Tinggi tanaman merupakan karakter penting yang mempengaruhi jumlah cabang dan
jumlah buku produktif. Tinggi tanaman kedelai yang ideal menurut Somaatmadja (1985)
adalah 75 cm. Dari hasil pengujian delapan galur harapan kedelai menunjukkan tinggi
tanaman lebih tinggi dari varietas pembanding. Tanaman tertinggi pada umur 30 HST
dan saat panen di Kota Jayapura terdapat pada galur U-805-1-1 (73,3 cm dan 79,3 cm),
tidak berbeda dengan varietas pembanding Anjasmoro (72,9 cm dan 76,9 cm), dan
tanaman terendah pada varietas Grobongan (59,9 cm dan 64,9 cm). Di Kabupaten
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Keerom, galur V-129-1-2 (76,6 cm) dan U-505-1-1 (75 cm) lebih tinggi dari varietas
pembanding Anjasmoro (69,3 cm).
Tabel 2.

Rata-rata tinggi tanaman pada umur 30 hst, saat panen dan umur berbunga tanaman
kedelai.

Kabupaten/Kota

Galur/varietas

Tinggi tanaman
30 hst (cm)

Tinggi tanaman
panen (cm)

Umur
berbunga

Keerom

U-505-1-1
U-805-1-1
V-92-1-2
V-129-1-2
V-159-1-3
V-284-2-2
V-421-1-2
V-933-2-2
Anjasmoro
Grobongan
U-505-1-1
U-805-1-1
V-92-1-2
V-129-1-2
V-159-1-3
V-284-2-2
V-421-1-2
V-933-2-2
Anjasmoro
Grobongan

34.33 c
35.00 bc
34.00 c
38.33 a
38.00 ab
37.00 abc
36.00 abc
35.67 abc
36.67 abc
28.67 d
65.13 ab
73.25 a
62.52 bc
65.75 ab
63.25 bc
66.56 ab
61.59 bc
66.46 ab
72.86 a
59.95 c

75.00 a
70.60 ab
71.13 ab
76.60 a
63.87 b
67.47 ab
62.33 b
68.67 ab
69.27 ab
69.27 ab
70.18 ab
79.34 a
66.82 bc
71.95 ab
67.99 ab
69.46 ab
67.49 ab
69.85 ab
76.93 a
64.85 c

77.68 abc
81.05 a
72.13 abc
78.65 abc
69.17 c
70.72 abc
66.98 c
70.87 abc
79.92 ab
70.41 abc
34.33 c
35.33 bc
34.67 c
38.67 a
38.00 ab
37.33 abc
35.00 abc
35.67 abc
36.67 abc
27.67 d

Kota Jayapura

Angka sejajar yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

Umur Berbunga
Kemampuan adaptasi setiap galur dan varietas pada lokasi yang berbeda menunjukkan respon pertumbuhan yang berbeda pula. Umur berbunga varietas Grobogan (27,7–
28,7 hari) lebih cepat dibanding galur/varietas lainnya, baik di Kabupaten Keerom dan di
Kota Jayapura. Galur/varietas yang paling lambat berbunga di Jayapura dan Keerom
adalah V-129-1-2 (38,7 dan 38,3 hari). Galur V-129-1-2, V-159-1-3 berbunga pada
umur 38,0–38,7 hari (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan bahwa galur tersebut selain
memiliki adaptasi yang lebih baik pada kondisi intensitas cahaya tinggi juga toleran
terhadap kondisi kekeringan dan lahan masam. Tipe tanaman ideal berdaya hasil tinggi
yang beradaptasi baik pada lahan suboptimal seperti lahan kering masam memiliki umur
berbunga 40–45 HST (Arsyad et al. 2007).
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Jumlah Cabang, Polong, dan Bobot 100 Biji
Hasil pengujian menunjukan kemampuan tanaman kedelai membentuk percabangan
berbeda seperti yang ditunjukan pada Tabel 3. Hasil analisis menunjukkan bahwa di
Kabupaten Keerom galur V-159-1-3 mampu menghasilkan cabang lebih banyak (4,7
cabang), tidak berbeda nyata dengan galur V-421-1-2 (4,5 cabang), sedangkan di Kota
Jayapura jumlah cabang terbanyak dihasilkan oleh galur V-159-1-3 (4,4 cabang). Tipe
tanaman ideal berdaya hasil tinggi yang beradaptasi baik pada lahan suboptimal seperti
lahan kering masam mampu membentuk percabangan antara 5–6 cabang (Arsyad et al.
2007).
Varietas Grobogan di Kabupaten Keerom mampu menghasilkan jumlah polong
paling banyak (63,6 polong), sedangkan di Kota Jayapura jumlah polong terbanyak juga
diberikan oleh varietas Grobogan (62,7 polong). Kemampuan galur U-505-1-1 di
Keerom dan Jayapura dalam membentuk polong yang lebih banyak melebihi polong
galur lainnya menunjukan bahwa galur tersebut memiliki daya adaptasi yang lebih baik
di antara galur-galur kedelai yang diuji pada lahan kering masam.
Tabel 3.

Rata-rata jumlah cabang, jumlah polong dan berat 100 biji tanaman kedelai pada dua
agroekosistem.

Kabupaten/
Kota
Keerom

Kota Jayapura

Galur/
varietas
U-505-1-1
U-805-1-1
V-92-1-2
V-129-1-2
V-159-1-3
V-284-2-2
V-421-1-2
V-933-2-2
Anjasmoro
Brobongan
U-505-1-1
U-805-1-1
V-92-1-2
V-129-1-2
V-159-1-3
V-284-2-2
V-421-1-2
V-933-2-2
Anjasmoro
Grobongan

Jumlah
cabang
4.07 b
3.92 bc
2.34 e
3.45 cd
4.86 a
3.77 bcd
4.54 a
3.31 d
3.48 cd
3.55 cd
2.94 bcd
3.66 ab
2.31 d
3.11 bcd
4.38 a
2.99 bcd
3.87 ab
2.59 cd
3.46 abc
3.37 bc

Jumlah
polong
59.00 b
40.65 f
49.72 de
52.49 cd
56.21 bc
45.79 e
35.01 g
19.30 h
50.72 d
63.62 a
55.00 bc
41.65 f
48.72 de
51.55 cd
55.21 bc
43.89 e
33.01 g
20.30 h
50.92 d
62.72 a

Berat 100
biji (g)
16.53 cde
16.89 bcde
17.87 b
15.66 e
17.63 bc
16.86 bcde
17.01 bcd
20.43 a
16.46 cde
20.66 a
17.18 bc
16.56 c
16.38 c
17.94 bc
17.40 bc
16.23 c
19.27 ab
17.04 c
17.3 bc
21.20 a

Angka sejajar yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%.
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Varietas Grobongan di dua lokasi pengujian (Kabupaten Keerom dan Jayapura)
mempunyai bobot 100 biji lebih tinggi dibandingkan dengan galur lain yang diuji.
Suyamto (2002), mengelompokkan genotipe kedelai yang tergolong berbiji kecil memiliki
bobot kurang atau sama dengan 7.5 g, berbiji sedang memiliki bobot 7.6–12.5 g, dan
berbiji besar memiliki bobot lebih dari 12.5 g. Berdasarkan pengelompokan tersebut,
maka galur-galur kedelai pada pengujian ini termasuk ke dalam kelompok kedelai berbiji
besar karena memiliki bobot rata-rata 14.6 g dan rata-rata bobot varietas pembanding
16.7 g.
Menurut Arsyad et al. (2007), tipe tanaman yang berdaya hasil tinggi dan sesuai
untuk lahan kering masam memiliki bobot biji 12 g/100 biji. Galur-galur kedelai yang
diuji memiliki bobot 100 biji yang lebih tinggi dari bobot tersebut sehingga galur-galur
kedelai yang diuji belum sesuai dengan tipe tanaman yang berdaya hasil tinggi. Hidayat
(1985) menambahkan bahwa ukuran biji ditentukan oleh genetik, namun ukuran biji
yang terbentuk dipengaruhi oleh lingkungan selama proses pengisian biji, seperti kondisi
kekeringan yang menyebabkan ukuran biji lebih kecil. Sopandie et al. (2006)
melaporkan bahwa ukuran biji merupakan salah satu kriteria penting dalam perakitan
varietas baru kedelai, karena berkaitan dengan keinginan konsumen yang lebih menyukai biji ukuran besar sehingga peningkatan ukuran biji melalui seleksi harus dilakukan
bersamaan dengan peningkatan daya hasil.

Bobot Biji per Tanaman
Di Kabupaten Keerom, galur V-284-2-2 (10,4 g) menghasilkan bobot biji lebih tinggi
dibandingkan dengan galur-galur lainnya dan varietas pembanding. Di Kota Jayapura,
varietas pembanding Anjasmoro dan Grobongan menghasilkan bobot biji lebih tinggi
(7,9 g dan 8,4 g) dibanding galur/varietas lain. Hal ini menujukkan bahwa galur-galur
yang diuji pada dua lokasi belum optimal memanfaatkan cahaya matahari secara efisien
untuk pengisian biji sehingga tidak dapat memberikan biji yang tinggi. Asadi et al. (1997)
mengatakan bahwa galur kedelai yang mampu menggunakan cahaya matahari secara
efisien untuk pengisian biji pada kondisi tercekam masih mampu mempertahankan hasil
tetap tinggi.

Hasil Kedelai
Hasil kedelai tertinggi di Kabupaten Keerom dicapai oleh galur V-284-2-2 (1,78 t/ha)
dan terendah pada galur U-505-1-1 (0,88 t/ha). Di Kota Jayapura, hasil tertinggi
diperoleh varietas pembanding Anjasmoro (1,4 t/ha) dan Grobongan (1,5 t/ha), dan
terendah pada galur U-505-1-1 (0,72 t/ha). Hal ini menunjukkan bahwa kedelai yang
ditanam di Kabupaten Keerom lebih toleran terhadap cekaman lingkungan sehingga
masih mampu berproduksi lebih baik daripada di Jayapura. Namun, hasil galur-galur
yang diuji belum konsisten di setiap lokasi. Petani di Jayapura pada umumnya menyukai
biji kedelai berukuran kecil, karena permintaan dari produsen tahu dan tempe setempat,
di samping itu biji kedelai berukuran kecil lebih tahan disimpan dalam waktu relatif lama.
Hama yang menyerang tanaman kedelai di dua kabupaten pada umumnya sama
yaitu yaitu belalang (Oxya spp.), ulat grayak (Spodoptera litura), ulat jengkal (Chrysodeixis chalcites), ulat penggulung daun (Lamprosema indicata), Riptortus linearis, Nezara
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viridula, Piezodorus rubrofasciatus, dan Etiella zinckenella. Pengendalian hama dilakukan dengan insektisida Deltamethrin 25 EC yang diaplikasikan tiga kali, yaitu pada 21
HST, 42 HST, dan 80 HST. Intensitas serangan hama masih dalam kategori ringan, ratarata 15–20%.
Tabel 4

Rata-rata bobot biji per petak, bobot biji per tanaman, dan bobot brangkasan kering
tanaman kedelai di dua lokasi

Kabupaten/
Kota
Keerom

Galur/
varietas

Hasil
(t/ha)

U-505-1-1

5.17 d

0.88 d

U-805-1-1

6.71 cd

1.25 cd

V-92-1-2

7.54 bcd

1.31 bcd

V-129-1-2

6.54 cd

1.12 cd

V-159-1-3

6.67 cd

1.14 cd

V-284-2-2

Jayapura

Bobot biji/
tanaman (g)

10.42 a

1.78 a

V-421-1-2

7.00 bcd

1.20 bcd

V-933-2-2
Anjasmoro

5.88 d
5.42 d

1.00 d
0.93 d

Grobongan

8.46 abc

1.45 abc

U-505-1-1

4.21 d

0.72 d

U-805-1-1

5.50 bcd

0.94 bcd

V-92-1-2

6.63 abc

1.14 abc

V-129-1-2

6.46 abc

1.11 abc

V-159-1-3

7.17 ab

1.23 ab

V-284-2-2

6.79 abc

1.16 abc

V-421-1-2

4.25 d

0.73 d

V-933-2-2

4.75 cd

0.81 cd

Anjasmoro
Grobongan

7.88 a
8.42 a

1.35 a
1.45 a

Angka sejajar yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5%.

KESIMPULAN
1. Di Kabupaten Keerom, varietas Grobogan lebih cepat berbunga (28,7 hari), dan
yang paling lambat berbunga adalah galur V-129-1-2 (38,1 hari). Tinggi tanaman
ideal ditunjukkan galur U-505-1-1 (75 cm) dan V-129-1-2 (76,6 cm). Jumlah cabang
tertinggi diberikan oleh galur V-159-1-3 (4,9 cabang), jumlah polong tertinggi
terdapat pada varietas pembanding Grobongan (63,6 polong), bobot 100 biji tertinggi oleh varietas Grobongan (20,6 g), bobot biji/tanaman tertinggi oleh V-284-2-2
(10,4 g) dan hasil tertinggi oleh V-284-2-2 (1,78 t/ha).
2. Di Kota Jayapura varietas Grobogan lebih cepat berbunga (27,7 hari) dan yang
paling lambat berbunga adalah galur V-129-1-2 (38,7 hari). Tinggi tanaman ideal
ditunjukkan oleh varietas Anjasmoro (72,9 cm) dan galur U-805-1-1 (73,3 cm),
jumlah cabang tertinggi oleh galur V-159-1-3 (4,4 cabang), jumlah polong tertinggi
oleh varietas pembanding Grobongan (62,7 polong), bobot 100 biji tertinggi oleh
varietas Grobongan (21,2 g), bobot biji/tanaman tertinggi oleh varietas pembanding
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Anjasmoro (7,88 g) dan Grobongan (8,42 g), dan hasil tertinggi oleh Anjasmoro
(1,35 t/ha) dan Grobongan (1,45 t/ha).
3. Hama yang menyerang tanaman kedelai di dua lokasi adalah belalang (Oxya spp.),
ulat grayak (Spodoptera litura), ulat jengkal (Chrysodeixis chalcites), ulat penggulung
daun (Lamprosema indicata), Riptortus linearis, Nezara viridula, Piezodorus rubrofasciatus, dan Etiella zinckenella dengan intensitas serangan ringan, berkisar antara
15–20%.
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