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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedelai hitam adalah jenis tanaman biji-bijian dengan nama latin (glycine 

soya) ini adalah komoditas pertanian unggul, biasanya dijadikan bahan olahan 

untuk membuat kecap, lethok, rempeyek, tepung kedelai hitam, tauco, tempe, 

tahu, susu dan lain-lain. Kandungan protein kedelai hitam sangat tinggi yakni 

sekitar 38 %, ini berarti lebih tinggi dari protein daging. Kedelai hitam juga 

mengandung senyawa lecithin yang bermanfaat untuk menghancurkan timbunan 

lemak dalam tubuh. Kedelai hitam mempunyai rasa yang lebih gurih karena asam 

glutamate pada kedelai hitam lebih tinggi daripada kedelai kuning. Disamping itu, 

kedelai hitam mempunyai daya tahan yang lebih tinggi terhadap kekeringan 

dibandingkan dengan kedelai kuning (Purwanti 2004). 

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). Konsumsi kedelai nasional per tahun 

mencapai 2,6 juta ton sedangkan produksi  nasional saat ini  hanya  sekitar  

780.163 ton,  sehingga  menimbulkan  ketergantungan  akan  impor  kedelai (BPS, 

2013).  
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Dalam rangka mewujudkan swasembada kedelai yang ditargetkan tercapai 

pada tahun 2015, perlu adanya peningkatan produksi melalui upaya-upaya  seperti 

peningkatan luas areal pertanaman (ekstensifikasi) dan juga penerapan teknologi 

budidaya kedelai yang dapat meningkatkan produktivitasnya (intensifikasi). 

Ketersediaan benih bermutu menjadi bagian penting dalam rangka intensifikasi 

kedelai. Kurang tersedianya benih bermutu menjadi salah satu sebab rendahnya  

rata-rata produktivitas kedelai.  

Salah satu program pemuliaan tanaman yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan kultivar atau varietas unggul adalah banyak dilakukan dengan teknik 

pemuliaan mutasi. Penggunaan teknik mutasi dalam program pemuliaan tanaman 

dilakukan untuk mendapatkan tanaman poliploid. Poliploid dapat menghasilkan 

perubahan-perubahan hebat pada perbandingan genetik (Welsh, 1991).  

Sifat umum tanaman poliploid adalah memiliki ukuran bagian-bagian 

tanaman lebih besar, meliputi akar, batang, daun, bunga, atau buah. Tanaman 

poliploid juga memiliki ukuran sel yang lebih besar, intisel besar, buluh-buluh 

pengangkutan berdiameter lebih besar, dan ukuran stomata yang lebih besar. 

Kolkisin merupakan salah satu reagen untuk mutasi yang menyebabkan 

terjadinya poliploid dimana organisme memiliki tiga set atau lebih kromosom 

dalam sel-selnya, sedangkan sifat umum dari tanaman poliploid ini adalah  

menjadi lebih kekar, bagian tanaman lebih besar, sehingga nantinya sifat-sifat  

yang kurang baik akan menjadi lebih baik, selain itu kolkisin juga dapat merubah 

susunan protein, vitamin, atau karbohidrat (Sulistianingsih, 2006). Dari latar 

belakang yang telah diuraikan, maka diperlukan penelitian untuk mengkaji 

pengaruh konsentrasi kolkisin terhadap tiga varietas kedelai hitam. 



3 

 

 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh tiga macam varietas 

kedelai hitam dan pemberian konsentrasi kolkisin terhadap pertumbuhan dan hasil 

kedelai hitam. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi antara tiga varietas kedelai hitam dengan 

pemberian konsentrasi kolkisin terhadap pertumbuhan dan hasil. 

2. Diduga macam varietas memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan hasil kedelai hitam. 

3. Diduga konsentrasi kolkisin memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

pertumbuhan dan hasil kedelai hitam. 


