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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Kedelai  

 

Tanaman kedelai merupakan salah satu tanaman semusim yang berasal dari 

dataran Cina. Kedelai memiliki nama latin Glycine max L. Merril. 

Pembudidayaan tanaman kedelai sudah dimulai sejak tahun 2500 SM.. Pada 

umumnya, tanaman kedelai memiliki bentuk morfologi yang beragam, dimana 

diantarnya yaitu memiliki tinggi berkisar 10-200 cm, dengan pertumbuhan yang 

tegak, memiliki daun yang lembut umumnya bercabang. Morfologi tanaman 

kedelai sendiri dipengaruhi oleh kultivar dan lingkungan hidupnya. (Inawati, 

2000).  Berdasarkan tingkat taksonomi, menurut Rukmana (1995), tanaman 

kedelai diklasifikasikan, sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdevisi  : Angiosprermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Polypetales 

Subordo  : Rosineae 

Famili   : Leguminoseae 

Subfamily  : Papilioneideae 

Genus   : Glycine 

Spesies  : Glucine max (L) Merill 
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1. Morfologi Tanaman Kedelai 

a.  Akar  

Menurut Adisarwanto (2008), tanaman kedelai memiliki dua macam sistem 

perakaran, yaitu akar tunggal dan akar sekunder (serabut). Pada perakaran akar 

tunggang, panjang akar dapat mencapai hingga 2 m, sedangkan akar serabut akan 

tumbuh hingga kedalaman 20-30 cm. Pada tahap perkecambahan, akar kedelai 

tumbuh pada sekitar 3-4 hari setelah tanam. Calon akar pada tanaman kedelai 

akan tumbuh cepat pada posisi ke arah dalam tanam, sedangkan bagian kotiledon 

akan muncul pada permukaan tanah sebagai akibat dari pertumbuhan cepat 

hipokotil. (Hidayat, 2000).  

b. Batang 

Tanaman kedelai merupakan jenis tanaman semak dengan tinggi berkisar 

30-100 cm. Tanaman kedelai memiliki jumlah batang yang dapat mencapai 3-6 

batang. (Rukmana, 1996). Adapun morfologi dari batang tanaman kedelai sendiri 

yaitu, batang kedelai umumnya tidak berkayu, berambut atau berbulu, tegak dan 

bercabang. Batang kedelai biasanya memiliki warna ungu atau hijau tua. (Harjadi, 

1978).  

c. Daun 

Menurut Adisarwanto (2008), tanaman kedelai memiliki bentuk daun yang 

oval dan lancip, bentuk daun kedelai tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. 

Daun tanaman kedelai memiliki bulu dengan warna cerah dan memiliki jumlah 

yang bervariasi. Daun kedelai adalah daun majemuk dengan warna daun sesuai 
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dengan jenis varietasnya. Adapun warna daun kedelai yang biasanya dijumpai 

yaitu hijau, hijau tua dan hijau kekuningan. (Rukmana, 1996).  

d. Bunga 

Bunga kedelai tergolong pada bunga sempurna. Bunga sempurna merupakan 

bunga yang didalamnya terdapat alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. 

Pada bunga sempurna, penyerbukan terjadi pada satu bunga dalam keadaan bunga 

yang masih tertutup. Pada tanaman kedelai, bunga terdapat di ruas-ruas batang, 

bunga tanaman kedelai berwarna ungu atau putih dan tidak semua bunga pada 

tanaman kedelai akan menjadi polong walaupun pada bunga tersebut telah terjadi 

penyerbukan sempurna. (Rukmana, 1996).  

e. Biji  

Biji tanaman kedelai terbungkus oleh kulit biji, biji tanaman kedelai 

tergolong pada biji berkeping dua dengan embrio terletak diantara keping biji. 

Adapun morfologi dari biji kedelai umumya memiliki bentuk yang bulat lonjong, 

bundar, bulat agak pipih. Ukuran dan warna biji kedelai bergantung pada jenis 

varietasnya, di Indonesia ukuran biji kedelai umumnya berkisar 6-30 gram, 

sedangkan untuk warna biji kedelai, umumnya berwarna kuning, hitam, hijau dan 

cokelat. (Suprapto, 2001).  

f. Buah 

Menurut Utami (2017), buah kedelai disebut dengan buah polong. Buah 

kedelai memiliki morfologi sebagai berikut, warna buah beragam  bergantung 

pada jenis varietas, umumnya memiliki warna cokelat kekuningan, cokelat 

keputihan-putih, dan putih kehitam-hitaman. Pada tanaman kedelai jumlah bunga 
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tergantung pada jumlah biji pada setiap polong, dalam satu biji biasanya 

terkandung 1 hingga 5 buah. Pada masa fase polong masak, polong atau buah 

akan mudah pecah, namun hal tersebut tergantung pada jenis varietas.  

2.  Syarat Tumbuh Tanaman Kedelai 

Menurut Setyosari dan Effendi (1991), kedelai dapat tumbuh dengan baik 

pada daerah Tropis dan sub tropis dengan syarat tumbuh tersedia air pada kondisi 

yang cukup. Curah hujan yang baik untuk tempat tumbuh tanaman kedelai yaitu 

sekitar 100-400 mm/bulan, sedangkan untuk suhu yang sesuai untuk tanaman 

kedelai yaitu berkisar antara 21-30°C (Suhaeni, 2007).  

Tanaman kedelai umumnya dapat tumbuh pada semua jenis tanah, namun 

jenis tanah yang digunakan untuk pembudidayaan kedelai dapat mempengaruhi 

produktivitas dari kedelai itu sendiri, untuk mencapai produktivitas yang tinggi, 

kedelai dapat ditanam pada jenis tanah yang berstruktur lempung berpasir atau liat 

berpasir. Jenis tanah dengan tekstur remah, dapat membuat akar kedelai dapat 

tumbuh hingga mencapai kedalaman 2 meter. Menurut Setyosari dan Effendi 

(1991), varietas kedelai berbiji kecil baik ditanam pada ketinggian lahan 0.5-200 

m dpl, sedangkan varietas kedelai berbiji besar baik ditanam pada ketinggian 

lahan 300-500 mdpl.  

B. Deskripsi Varietas  

Dalam budidaya tanaman, varietas menjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan, varietas merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau 

spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, 

biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat 
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membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat 

yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. 

(Balitbangtan, 2006). Terdapat beberapa varietas kedelai yang telah dilepas secara 

nasional, salah satu contoh jenis varietas kedelai di Indonesia yaitu varietas 

Sinabung dan varietas Slamet.  

1.  Deskripsi Varietas Sinabung 

 Varietas kedelai Sinambung merupakan varietas kedelai yang dilepas pada 

tanggal 22 Oktober 2001 dengan nomor SK Mentan : 533/Kpts/TP.240/10/2001. 

Varietas kedelai Sinabung memiliki nomor galur MSC 9526-IV-C-4 dengan galur 

asal berupa hasil persilangan ganda dari 16 tetua. Kedelai varietas Sinabung 

memiliki morfologi bulu yang berwarna cokelat, hipokotil berwarna ungu, 

epikotil berwarna hijau, bunga berwarna ungu, kulit biji berwarna kuning, polong 

masak berwarna cokelat, hilum berwarna cokelat, bentuk biji lonjong dan tipe 

tumbuh berjenis determint. Kedelai varietas Sinabung umumnya memiliki tinggi 

tanaman 66 cm, dengan umur bunga 35 hari, dan umur panen 88 hari dan 

dikategorikan sebagai varietas kedelai umur panjang. Bobot 100 biji tanaman 

kedelai dapat mencapai 10.68 gram dengan ukuran biji sedang. Berdasarkan 

kandungan gizinya, kedelai varietas Sinabung memiliki kandungan protein 

sebesar 46% dan kandungan lemak sebesar 13%. Kedelai varietas Sinabung 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu tahan rebah, tahan terhadap 

karat daun dan memiliki polong yang tidak mudah pecah. (Balitkabi, 2016). 
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2. Deskripsi Varietas Slamet 

Kedelai varietas Slamet dilepas pada tahun 1995 dengan nomor asal T33 

(UNSOED 1). Kedelai varietas Slamet merupakan kedelai hasil persilangan 

Dempo x Wilis. Varietas Slamet memiliki morfologi hipokotil berwarna ungu, 

daun berwarna hijau, bulu berwarna cokelat, kulit biji berwarna kuning, dan 

polong masak berwarna cokelat. Varietas kedelai Slamet memiliki tinggi tanaman 

mencapai 65 cm dengan tipe tumbuh berjenis determinit. Umur masa bunga 

varietas kedelai Slamet yaitu mencapai 37 hari dengan masa umur matang atau 

panen yaitu 87 hari, varietas kedelai Slamet memiliki bobot 100 biji 12.5 gram. 

Kandungan gizi dalam varietas kedelai Slamet yaitu protein sebesar 34% dan 

kandungan minyak 2.3%. Keunggulan dari varietas kedelai Slamet yaitu tahan 

terhadap penyakit karat daun dan sesuai dengan tanah masam. Hasil produksi rata-

rata dari varietas kedelai Slmat dapat mencapai 2.26 tahun/ha. (Balitkabi, 2016) 

 

C. Hama Belalang 

Hama didefinisikan sebagai suatu organisme atau binatang dimana aktifitas 

hidupnya menimbulkan kerusakan pada tanaman dan menyebabkan kerugian 

secara ekonomi serta ekologi bagi manusia. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 

hama ditandai dengan gerekan dan gigitan yang membekas pada tanaman 

budidaya, dalam istilah lain, hama tanaman dikenal sebagai serangga hama (pest) 

(Rukmana, 2002).  

Menurut Sembel (2012), hama dalam arti luas diartikan sebagai setiap 

organisme yang mengganggu dan dapat mematikan organisme lain. Pada daerah 
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tropis banyak dijumpai jenis musuh alami seperti hama yang berperan sebagai 

predator ataupun parasitoid.  

Pengenalan terhadap hama penting dalam pembudidayaan tanaman. 

Pengenalan hama dapat dijadikan sebagai dasar perlindungan tanaman dalam 

menanggulangi hama pengganggu pada tanaman dan memperbaiki serta 

meningkatkan kualitas dari tanaman. (Triwibowo, 2014) 

Hama belalang merupakan salah satu hama penting yang menyerang 

tanaman pangan. (Fitriani, 2009). Belalang tergolong pada hama serangga, 

menurut Suheriyanti (2008), hama serangga menyerang tanaman budidaya dengan 

memakan, meletakkan telur dan dapat pula berperan sebagai vektor penyakit, 

dimana serangga akan meletakkan telur dan menjadi patogen bagi tanaman 

budidaya. 

Belalang di Indonesia dinilai sebagai salah satu hama yang menyumbang 

kontribusi dalam kehilangan hasil produksi pada beberapa tanaman. (Adnan, 

2009). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa serangan hama belalang 

mempengaruhi hasil dan pertumbuhan pada beberapa tanaman budidaya. Dalam 

penelitian Akhmad Fadila, dkk (2018), menyatakan bahwa hama perusak daun 

pada tanaman kedelai didominasi oleh belalang. Menurut Sumarno dan Hartono 

(1983), hama belalang dapat menimbulkan kerusakan hingga mencapai tingkat 

kerusakan diatas 50% pada fase vegetatif dan generatif. Penelitian Surachman dkk 

(2014), menyatakan bahwa belalang merupakan salah satu hama yang menyerang 

bibit tanaman jambon. Pada tanaman jagung, belalang menyerang tanaman jagung 

yang masih muda, gejala serangan dari belalang mencakup, merusak daun dengan 
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memakan daun tanaman, menghabiskan daun dan batang muda dari tanaman 

jagung. (Adryani, 2014). 

 

D. Umbi Gadung  

Umbi gadung merupakan jenis tanaman yang berasal dari suku umbi-

umbian. Umbi gadung mampu tumbuh liat pada areal perhutanan, pekarangan dan 

perkebunan. Kenampakan morfologi dari umbi gadung sendiri yaitu, umbi gadung 

memiliki batang yang bulat, berbulu dan berduri. Pada bagian umbi, umbi 

memiliki bentuk yang relatif bulat, dengan kulit umbi berwarna gadung atau 

cokelat muda, daging umbi gadung berwarna putih gading atau kuning. (Utami, 

2017) 

Umbi gadung dimanfaatkan sebagai salah satu tanaman yang dapat 

digunakan sebagai insektisida. Insektisida umbi gadung digolongkan pada jenis 

insektisida botanical. Insektisida botanical merupakan insektisida yang berasal 

dari tanaman yang memiliki matabolit sekunder dan senyawa kimia yang mampu 

mempertahankan diri dari gangguan dan serangan organisme yang berpotensi 

sebagai hama ataupun penyakit tanaman. (Hasanah dkk, 2012). 

Sifat racun yang terdapat pada umbi gaudng disebabkan oleh adanya 

kandungan dioskorin, diosgenin, dan diosdcin, kandungan-kandungan senyawa 

tersebut dapat menimbulkan gangguan syarat apabila dikonsumsi pada jumlah 

yang banyak. Gangguan syaraf tersebut diawali dengan rasa pusing dan muntah-

muntah. (Hasanah dkk, 2012).  

Maspary (2012) menyatakan bahwa kandungan kimia pada umbi gadung 

dapat menyebabkan gangguan metabolisme, keracunan dan efek anti makan. 
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Lebih lanjut, Maspary (2012) menjelaskan bahwa dalam umbi gadung terkandung 

senyawa saponin, amilum, Ca𝑐2𝑜4, antidotum, besi, kalsium, garam fosfat, protein 

dan vitamin. Salah satu komponen yang merugikan pada kandungan kimia umbi 

gadung yaitu asam sianida (HCN), asam sianida tersebut dapat memicu timbulnya 

keracunan.  

Menurut Rahayu (2010), melalui pendekatan etnobotani, umbi gadung dapat 

digunakan sebagai insektisida. Senyawa metabolit sekunder yang terbentuk pada 

umbi gadung akan terdistribusi ke seluruh bagian tumbuhan dengan kandungan 

senyawa toksik yang terkandung di dalamnya. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2012), menyatakan bahwa 

bubuk kering umbi gadung yang diekstrak dengan etanol memiliki nilai lethal 

dosis atau ambang batas kematian sebesar 50 ppm untuk tikus putih jantang, dan 

540 ppm untuk tikus putih betina. Penelitain lain menyebutkan bahwa, ekstrak 

umbi gabung dengan konsentrasi 0.13% mampu mengendalikan larva nyamuk 

Aedes aegypti dan pada konsentrasi 50% ekstrak umbi gadung mampu membunuh 

larva Aedes aegypti. (Soeginjanto, 2006). Dalam penelitian Utami (2017), 

dinyatakan bahwa konsentrasi ekstrak umbi gadung sebesar 50% cukup efektif 

untuk mengurangi serangan hama belalang pada tanaman kedelai. 
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