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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kedelai bisa dikatakan menjadi salah satu komoditas pangan yang sangat 

penting di Indonesia. Hal ini antara lain diindikasikan dari tingginya gejolak yang 

timbul akibat kenaikan harga kedelai yang cukup tinggi beberapa waktu lalu. 

Besarnya pengaruh perubahan harga kedelai tersebut sebenarnya sudah tercermin 

sejak lama.  

Besarnya produksi kedelai Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dalam 

negeri ternyata dari tahun ke tahun kemampuannya tidak sama. Berdasarkan data dari 

Deptan, pada tahun 2005 produksi kedelai 808 ton/ha kemudian mengalami 

penurunan pada tahun 2006 dan 2007 yaitu 748 ton/ha dan 593 ton/ha sedangkan 

pada tahun 2008 mengalami kenaikan produksi yaitu 776 ton/ha dan tahun 2009 

produksinya 966 ton/ha (Deptan, 2012). 

Usaha peningkatan produksi kedelai dilakukan dengan cara perluasan areal 

(ekstensifikasi) dan peningkatan produktivitas (intensifikasi). Peningkatan 

produktivitas (intensifikasi) kedelai dapat dilakukan dengan modifikasi tanaman 

melalui mutasi menggunakan larutan colchicine. 

Colchicine bersifat racun, larut dalam air, merupakan alkaloid dan sangat aktif 

pada konsentrasi rendah. Umumnya colchicine akan bekerja efektif pada konsentrasi 

0,01-1% untuk jangka waktu 6-72 jam (Suminah, dkk., 2002). 



2 
 

 

Penggunaan colchicine dengan konsentrasi yang tepat dapat meningkatkan 

jumlah kromosom, sehingga tanaman bersifat poliploid. Tanaman yang bersifat 

poliploid umumnya memiliki ukuran morfologi lebih besar dibandingkan tanaman 

diploid. Dengan demikian kualitas tanaman yang diberi perlakuan diharapkan lebih 

baik dibandingkan tanaman diploid (Suminah, et al, 2002). 

Setiap jenis tanaman memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pemberian 

colchicines. Umumnya colchicine akan bekerja efektif pada konsentrasi 0,01-1% 

untuk jangka waktu 6-72 jam (Suminah, dkk., 2002). Pada penelitian Arlianti (2006) 

menunjukkan bahwa perlakuan lama perendaman 24 jam dalam colchicine 0,25% 

pada tanaman jahe emprit mengakibatkan penggandaan kromosom menjadi  2n = 44 

dibandingkan dengan yang normal 2n = 22-24. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji respon beberapa varietas 

kedelai terhadap lama perendaman colchicine. 

1.3 Hipotesis 

1. Diduga terdapat interaksi antara varietas kedelai dengan lama perendaman    

colchicine terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. 

2. Diduga salah satu varietas menunjukkan pertumbuhan dan produksi yang baik 

akibat perlakuan lama perendaman colchicine. 

3. Diduga terdapat pengaruh lama perendaman colchicine terhadap pertumbuhan 

dan hasil tanaman kedelai. 


