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II. TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1. Bradyrhizobium japonicum 

 Kirchner, (1982) dan Jordan, (1982) dalam bukunya menyatakan bahwa, 

Bradyrhizobium japonicum adalah gram negatif, berbentuk batang nitrogen 

bakteri memperbaiki yang membentuk hubungan simbiotik dengan Glycine max, 

tanaman kedelai terletak di ujung akar tanaman kacang kedelai Glycine max dan 

akhirnya colonizes dalam bintil akar dari tanaman itu sendiri, di dalam bintil akar 

Bradyrhizobium japonicum terletak di symbiosome berasal dari membran 

tanaman. 

 Bakteri ini dapat mendiami sebuah symbiosome tunggal dalam hubungan 

simbiosis, tanaman menyediakan lingkungan yang aman dan pasokan makanan 

yang konstan seperti karbon, yang digunakan untuk pertumbuhan dan energi 

sumber karbon tersebut datang dalam bentuk asam dikarboksilat, suksinat, 

fumarat, dan malat. Bakteri pada gilirannya memberikan tanaman dengan nitrogen 

tetap, yaitu gas nitrogen yang telah berkurang dan mudah digunakan oleh pabrik. 

 Hal ini memungkinkan pabrik untuk bertumbuh secara signifikan tanpa 

adanya pupuk eksternal. Hal ini penting untuk memiliki Bradyrhizobium 

japonicum genom sequencing karena dia manipulasi dari genom yang dapat 

menghasilkan manfaat dan sifat-sifat yang diinginkan, yang dapat meningkatkan 

produksi tanaman kacang kedelai. 
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 Kirchner, (1982) dan Jordan, (1982) dalam bukunya juga menyatakan 

bahwa Bradyrhizobium japonicum adalah bakteri penambat nitrogen yang hidup 

bersimbiosis dengan akar tanaman kedelai (Glycine max). 

 Bradyrhizobium japonicum memiliki kemampuan untuk menginfeksi akar 

tanaman kedelai dengan membentuk suatu organ yang disebut nodul (bintil akar) 

infeksi tersebut diatur oleh serangkaian gen nodulasi yang akan menginduksi 

tanaman membentuk nodul. Selanjutnya bakteri ini menginvasi tanaman lewat 

rambut akar dan berpenetrasi ke dalam jaringan simbiosis mutualisme terjadi di 

mana tanaman akan mendapat asupan nitrogen yang mampu ditambat oleh 

Bradyrhizobium japonicum. Sementara itu tanaman menyediakan lingkungan 

yang kaya karbon untuk energi bagi kelangsungan hidup bakteri. Oleh karena itu 

Bradyrhizobium japonicum kini banyak dipakai sebagai pupuk hayati untuk 

mengurangi penggunaan pupuk sintetik (Suharjo, 2001). 

2.2.     Proses Pembentukan Nodul dan Faktor Yang Mempengaruhi 

 Bintil akar merupakan hasil simbosis antara Rhizobium dengan tanaman 

inang yang mampu menambat N2 dari udara. Bakteri Rhizobium dapat 

bersimbosis hanya dengan tumbuh – tumbuhan legum, dengan menginfeksi 

akarnya dan membentuk bintil akar di dalamnya (Rao, 1994). 

 Pembentukan bintil akar diawali dengan kehadiran Rhizobium  pada ujung 

rambut akar yang berkembang yang menyebabkan rambut akar mengalami 

deformasi dan menjadi keriting bakteri tersebut memperbanyak diri dan 

membentuk benang infeksi. Benang – benang itu menembus ke dalam akar dan 

merangsang proliferasi sel-selnya, jumlah sel dalam bintil menigkat karena massa 
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sel dan karena aktivitas meristematik setempat yang tidak dimasuki bakteri, 

Struktur bagian dalam akar legume terdapat zona bakteroid yang mengandung 

bakteri yang dilepaskan dari benang infeksi (Fahn 1991). 

 Bakteri Rhizobium  dapat mengikat nitrogen dari udara yang kemudian 

dapat digunakan untuk pertumbuhan kedelai, sebaliknya Rhizobium juga 

memerlukan makanan yang berasal dari tanaman kedelai untuk pertumbuhannya 

(Suprapto, 2001). 

 Dalam bukunya Nyakpa dkk (1998) menyatakan bahwa banyak N yang 

difiksasi oleh bakteri Rhizobium tergantung dari suplai karbohidrat sebagai 

sumber energy untuk memfiksasi N, nitrogen udara diserap dari N2 bebas lewat 

bakteri bintil akar. 

 Rhizobium masuk ke dalam akar legum melalui rambut akar atau secara 

langsung ke titik munculnya akar lateral, rambut akar merupakan bagian tanaman 

yang pertama kali dapat memberikan respon karena terinfeksi Rhizobium di dalam 

bintil akar tidak hanya terdapat satu strain Rhizobium saja, mungkin dua atau lebih 

strain hidup bersama-sama di dalam satu bintil akar meskipun demikian beberapa 

genus hanya ditemukan pada tanaman inang tertentu (spesifik) saja. Strain 

Rhizobium mampu menginfeksi legum dengan melepaskan polisakarida spesifik 

yang menyebabkan lebih banyak aktivitas pektolitik oleh akar. 

 Menurut (Dewi, 2007) dalam bukunya menyatakan ada beberapa 

berpendapat bahwa robekan mekanik terjadi di mana Rhizobium masuk ke dinding 

rambut akar yang pecah dan Rhizobium terperangkap sampai rambut akar yang 

telah berubah bentuk terbungkus kembali. 
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 Terbentuknya nodula akar dimulai dengan masuknya infeksi benang dan 

berpenetrasi ke dalam akar dari sel ke sel. Sel ini terbagi membentuk jaringan 

nodula di mana bakteri ini membelah dan menggandakan diri batas pemisah pun 

berkembang, lokasi pusat di mana bakteri berada dinamakan zona bakteri yang 

ditandai dengan adanya nodula dari bakteri yang menyerangnya, sedangkan 

jaringan bebas dinamakan korteks nodula. Jaringan nodula tumbuh dalam 

berbagai ukuran, mendorong dirinya melalui akar dan kemudian muncul sebagai 

tambahan dalam sistem perakaran. Ukuran dan bentuknya bergantung pada 

spesies dan tanaman legumnya gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Akar Pisum sativum dengan nodula yang di bentuk oleh Rhizobium. 

a) Bakteri mengenal rambut akar dan mulai membelah. b) Masuknya 

rhizobia ke akar melalui infeksi sehingga bakteri masuk kedalam sel 

akar. c) Membelah menjadi bentuk nodul. 

    

 Menurut Rao (1994) Pembentukan bintil akar pada tanaman legum 

dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : 
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1. Temperatur dan Cahaya 

 Temperatur yang menguntungkan untuk pembentukan jaringan bakteroid di 

dalam bintil akar antara 20-30 0C pada kedelai bakteri paling efektif pada 

temperatur 330C selain itu cahaya mempengaruhi pembentukan, ukuran, dan 

jumlah bintil akar. Hasil dari fotosintesis mempengaruhi perbintilan. 

2. Nitrogen Terkombinasi 

Pada kondisi lingkungan yang terkendali, nitrogen mineral di atas tingkat 

tertentu mempengaruhi infeksi pada rambut akar, jumlah bintil, struktur bintil dan 

jumlah nitrogen yang difiksasi. 

3. Konsentrasi Ion Hidrogen 

 Tumbuhan legum tumbuh kurang subur pada media asam dibanding keadaan 

netral sedikit basa yang secara tidak langsung disebabkan oleh berkurangnya 

kolonisasi Rhizobium dalam tanah yang menyebabkan tidak cukup untuk 

pembentukan bintil akar. 

4.  Fosfor (P) 

Fosfor diperlukan untuk pembentukan bintil dan aktfitas bintil yang maksimal. 

Tanaman yang mendapatkan nitrogen secara simbiotik membutuhkan P dalam 

jumlah yang lebih besar daripada tanaman tang dipupuk N. 

5.   Nutrisi Mineral 

  Pemberian nutrisi mineral pada legume menigkatakan jumlah bintil pada 

perakaran dan juga meningkatkan pertumbuhan dan kandungan nitrogen. 
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6.   Faktor – faktor Genetik 

 Varietas yang berbeda dari legume yang sama diketahui berbeda responnya 

terhadap Rhizobium tertentu terutama dalam hal jumlah bintil yang terbentuk pada 

tanaman legum. 

 

2.3.      Klasifikasi Bradyrhizobium Japonicum 

 Menurut (Jordan, 1982) klasifikasi bakteri Bradyrhizobium japonicum 

sebagai salah satu kelompok bakteri yang berkemampuan sebagai penyedia hara 

bagi tanaman adalah sebagai berikut : 

 Klasifikasi ilmiah  Bradyrhizobium japonicum  

Divisi       : Bacteria 

Subdivisi  : Proteobacteria 

Kelas        : Alphaproteobacteria 

Ordo         : Rhizobiales 

Famili       : Bradyrhizobiaceae 

Genus        : Bradyrhizobium 

Spesies      : Bradyrizobium japonicum (Jordan, 1982). 

 

2.4.     Peranan Bradyrhizobium japonicum terhadap Tanaman Kedelai 

 Rhizobium merupakan bakteri berkemampuan sebagai penyedia hara bagi 

tanaman. Bila bersimbiosis dengan tanaman legum. Kelompok bakteri ini 

menginferksi akar tanaman dan membentuk bintir akar. Bintil akar berfungsi 

mengambil nitrogen di atmosfer dan menyalurkannya sebagai unsur hara yang 

diperlukan tanaman inang (Rao, 1994). 
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 Peranan Rhizobium sebagai Pupuk Hayati Rhizobia merupakan kelompok 

penambat nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. 

Kemampuan penambatan pada simbiosis Rhizobium ini dapat mencapai 80 kg 

N2/ha/thn atau lebih. Ada beberapa jenis Rhizobium yang mampu bersimbiosis 

dengan tanaman tertentu, karena tidak semua Rhizobium mampu bersimbiosis 

dengan tanaman ini. Pemberian Rhizobium untuk tanaman kedelai pada lahan 

rawa lebak mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kedelai baik jumlah 

polong isi, penyerapan N aktif, tanaman tumbuh lebih tinggi, hasil biji kering 

tertinggi mencapai yaitu 2.696,3 kg/ha, meningkatkan bobot bintil akar (115,3 

mg/tanaman) untuk yang diberi legin dibandingkan dengan bobot bintil akar (81,7 

mg/tanaman) pada tanah bekas pertanaman kedelai di lahan lebak, pemberian 

rhizobium dapat mengefisienkan pupuk N sampai 22,5 kg N/ha, hal ini berarti 

bahwa inokulan rhizobium mampu bersimbiosis secara aktif sehingga 

menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik (Noortasiah, 2005). 

 Pemanfaatan Rhizobium dalam produksi pertanian dilakukan melalui 

pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah dengan memanfaatkan mikrobia 

yang berperan dalam siklus Nitrogen (mikrobia penambat nitrogen, mikrobia 

amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi), Fosfor (mikrobia pelarut fosfat), Sulfur 

(Mikrobia pengoksidasi sulfur), dan logam-logam (Fe, Cu, Mn, dan Al). 

Pemeliharaan kesehatan tanah dengan memanfaatkan mikrobia penekan 

organisma pengganggu tanaman (OPT) pemulihan kesehatan tanah dengan 

memanfaatkan mikrobia pendekomposisi, penyerap senyawa toksik terhadap 
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mahluk hidup (Bioremediasi). Pemacuan pertumbuhan tanaman dengan 

memanfaatkan mikrobia penghasil fitohormon (Handayanto, 2005). 

 

2.5.     Karakteristik Bakteri Rhizobium 

 (Surtiningsih, 2009) menjelaskan bahwa Bakteri Rhizobium adalah salah 

satu contoh kelompok bakteri yang mampu menyediakan hara bagi tanaman. 

Apabila bersimbiosis dengan tanaman legum, kelompok bakteri ini akan 

menginfeksi akar tanaman dan membentuk bintil akar di dalamnya. Rhizobium 

hanya dapat memfiksasi nitrogen atmosfer bila berada di dalam bintil akar dari 

mitra legumnya. Peranan Rhizobium terhadap pertumbuhan tanaman khususnya 

berkaitan dengan ketersediaan nitrogen bagi tanaman inangnya. 

 Bakteri Rhizobium merupakan mikroba yang mampu mengikat nitrogen 

bebas yang berada di udara menjadi ammonia (NH3) yang akan diubah menjadi 

asam amino yang selanjutnya menjadi senyawa nitrogen yang diperlukan tanaman 

untuk tumbuh dan berkembang, sedangkan Rhizobium sendiri memperoleh 

karbohidrat sebagai sumber energi dari tanaman inang. 

 Menurut Rahmawati, (2005) karakteristik bakteri Rhizobium secara 

makroskopis adalah warna koloni putih susu, tidak transparan, bentuk koloni 

sirkuler, konveks, semitranslusen, diameter 2 - 4 mm dalam waktu 3 - 5 hari pada 

agar khamir-manitol-garam mineral. Secara mikroskopis sel bakteri Rhizobium 

berbentuk batang, aerobik, gram negatif dengan ukuran 0,5 - 0,9 x 1,2 - 3 µm, 

bersifat motil pada media cair, umumnya memiliki satu flagella polar atau 

subpolar. Untuk pertumbuhan optimum dibutuhkan temperatur 25 - 30°C, pH 6 - 

7 (kecuali galur-galur dari tanah masam). 
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 Lebih lanjut (Nasikah, 2007) menjelaskan bahwa suhu optimal untuk 

Rhizobium berkisar 18°C - 26°C, minimal 3°C dan maksimal 45°C. Sedangkan 

kisaran pH optimal untuk Rhizobium adalah sedikit di bawah netral hingga agak 

alkali, kendati demikian pada pH 5,0 beberapa strain Rhizobium masih dapat 

bertahan hidup. Bakteri Rhizobium bersifat kemoorganotropik, yaitu dapat 

menggunakan berbagai karbohidrat dan garam-garam asam organik sebagai 

sumber karbonnya. 

 Organisme ini memiliki ciri khas yaitu dapat menyerang rambut akar 

tanaman kacang-kacangan di daerah beriklim sedang atau beberapa daerah tropis 

dan mendorong memproduksi bintil-bintil akar yang menjadikan bakteri sebagai 

info simbiosis intraseluler. Kehadiran bakteri pada bintil-bintil akar sebagai 

bentuk pleomorfik di mana secara normal termasuk dalam fiksasi nitrogen 

atmosfer ke dalam suatu bentuk penggabungan yang dapat dimanfaatkan oleh 

tanaman inang, semua galur bakteri bintil akar menunjukkan afinitas terhadap 

inang. Suatu pigmen merah yang disebut leghemoglobin dijumpai dalam bintil 

akar antara bakteroid dan selubung membran yang mengelilinginya. Jumlah 

leghemeglobin di dalam bintil akar memiliki hubungan langsung dengan jumlah 

nitrogen yang difiksasi (Nasikah, 2007) 

 

2.6.      Fiksasi Nitrogen 

 Fiksasi nitrogen adalah proses penggabungan nitrogen atmosfer dengan 

unsur-unsur lain untuk membentuk senyawa yang berguna. Hanya ada beberapa 

cara di mana nitrogen yang relatif inert (sulit bereaksi dengan unsur lain) dapat 

dikombinasikan dengan unsur-unsur lain. Nitrogen sangat penting untuk makhluk 
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hidup dan arena sebagian besar organisme tidak dapat menggunakan nitrogen 

yang tidak dikombinasikan dengan unsur-unsur lain, fiksasi nitrogen menjadi 

penting untuk kelangsungan hidup di bumi (Stougaard, 2000). 

 Unsur yang diperlukan untuk membentuk senyawa penting di dalam sel, 

termasuk protein, DNA dan RNA. Tanaman harus mengekstraksi kebutuhan 

nitrogennya dari dalam tanah. Sumber nitrogen yang terdapat dalam tanah, makin 

lama makin tidak mencukupi kebutuhan tanaman, sehingga perlu diberikan pupuk 

sintetik yang merupakan sumber nitrogen untuk mempertinggi produksi. 

Keinginan menaikkan produksi tanaman untuk mencukupi kebutuhan pangan, 

berakibat diperlukannya pupuk dalam jumlah yang banyak. Industri pupuk yang 

ada belum dapat memenuhi kebutuhan pupuk yang semakin meningkat. Untuk itu 

perlu dicari pupuk nitrogen alternatif dan rekayasa gen hijau yang kelihatannya 

dapat memberikan harapan untuk memenuhi kebutuhan pupuk di masa yang akan 

datang (Dewi, 2007). 

 Menurut (Nasikah, 2007) secara garis besar, komposisi atmosfer alami 

tersusun oleh 78 % nitrogen, 21 % oksigen, 1 % argon, dan gas-gas lainnya. 

Keberadaan dari masing-masing gas tersebut merupakan sumber hara bagi 

makhluk hidup bumi. Secara detil, gas-gas penyusun atmosfer bumi dan lainnya. 

keberadaan masing-masing gas tersebut merupakan sumber hara bagi makhuk 

hidup bumi. Secara detail, gas-gas penyusun atmosfer bumi  dapat dilihat pada 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi gas atmosfer 

Gas Konsentrasi % volume 

Nitrogen (N2) 

Oksigen (O2) 

Argon (Ar) 

Kabon diogsida (CO2) 

Neon (Ne) 

Helium (He) 

Metan (CH4) 

Kripton (Kr) 

Hidrogen (H2) 

Dinitrogen Oksida (N2O) 

Karbon Monogsida (CO) 

Xenon (Xe) 

Ozon (O3) 

Amonia (NH3) 

Nitrogen Diogsida (NO2) 

Nitrogen Monoksida (NO) 

Sulfur Diogsida (SO2) 

Hidrogen Sulfida (H2S) 

78,00 

20,95 

0,93 

0,032 

0,0018 

0,00052 

0,00052 

0,0001 

0,00005 

0,00002 

0,00001 

0,000008 

0,000002 

0,0000006 

0,0000001 

0,00000006 

0,00000002 

0,00000002 

 

 (Nasikah, 2007) dalam bukunya menyatakan bahwa nitrogen bagi 

tanaman berfungsi sebagai penyusun protoplasma, molekul klorofil, asam nukleat, 

dan asam amino yang merupakan penyusun protein. Nitrogen memasuki tanah 

dalam bentuk ammonia dan nitrat (NH3) bersama air hujan, dalam bentuk hasil 

penambatan N2 oleh mikroba atau dalam bentuk penambahan pupuk sintesis. 

Kandungan nitrogen tanah yang cukup tinggi lebih banyak disebabkan oleh 

adanya kemampuan beberapa mikroba untuk memfiksasinya, N organik yang 

terbentuk kemudian diubah menjadi ammonia melalui proses deaminasi, karena 

ammonia dapat secara langsung diasimilasikan oleh mikroba atau diubah terlebih 

dahulu menjadi senyawa nitrat secara nitrifikasi. 
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2.7.      Inokulasi 

 Inokulasi dengan Rhizobium merupakan upaya yang bertujuan untuk 

menyediakan strain Rhizobium yang paling serasi pada penanaman sesuai jenis 

leguminosa. Kehadiran strain Rhizobium yang serasi merupakan syarat utama 

untuk menjamin terbentuknya bintil akar yang efektif. Hal ini akan tercapai jika 

faktor-faktor dalam tanah dan lingkungan turut mendukung. Inokulasi dengan 

Rhizobium pada umumnya diperlukan untuk penanaman suatu jenis leguminosa 

(kedelai) ditanah yang baru untuk pertama kali ditanami tanaman tersebut, 

penanaman suatu jenis (varietas) leguminosa (kedelai) baru disuatu daerah sebagai 

inokulan digunakan stain-stain Rhizobium yang paling serasi untuk jenis varietas 

tanaman tersebut, penanaman suatu jenis leguminosa pada tanah yang 

mengandung faktor-faktor yang menganggu perkembangan Rhizobium dan bintil 

akar (Yutono, 1985). 

 Dalam hal ini, inokulasi merupakan upaya yang khusus yaitu berupa 

kombinasi yang terdiri dari pemberian inokulum Rhizobium dan penambahan 

bahan-bahan yang berpengaruh positif terhadap perkembangan Rhizobium dalam 

rhizosfer (Yutono, 1985). 

 Pemakaian Bradyrhizobium japonicum merupakan usaha untuk 

menambahkan bakteri Rhizobium ke dalam tanah yang sesuai untuk tanaman 

kedelai agar mampu menambah N2 secara maksimal dari udara untuk memenuhi 

kebutuhan N tanaman dan selanjutnya dapat meningkatkan hasil biji kedelai. 

Keberhasilan pembentukan bintil akar serta kemampuan penembatan N2 dari 
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udara antara lain dipengaruhi oleh strain Rhizobium, varietas yang digunakan 

keadaan fisik dan kimiawi tanah serta kondisi iklim (Freire, dkk. 1977). 

 (Suryantini, 1994) dalam bukunya menyatakan bahwa Inokulasi 

Rhizobium merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan efektifitas nitrogen 

pada kacang-kacangan. Tujuan dilakukanya inokulasi Rhizobium pada biji adalah 

karena tidak adanya spesies Rhizobium, atau kalau terdapat sedikit jumlahnya 

sehingga tidak efektif. Inokulasi Rhizobium pada kedelai juga bertujuan untuk 

menempatkan populasi Rhizobium ke dalam tanah dalam jumlah cukup besar dan 

bertahan hidup sebagai sumber inokulum tanaman berikutnya. 

 

2.8.   Penyimpanan Mikroba Rhizobium 

 Penentuan teknik penyimpanan atau pengawetan mikroba memerlukan 

penelitian yang rumit, jangka waktu lama, dan pemantauan, serta dana yang besar. 

Hal ini berkaitan dengan tujuan utama preservasi, yaitu (1) mereduksi atau 

mengurangi laju metabolisme dari mikroorganisme hingga sekecil mungkin 

dengan tetap mempertahankan viabilitas (daya hidupnya) dan (2) memelihara 

sebaik mungkin biakan, sehingga diperoleh angka perolehan (recovery) dan 

kehidupan (survival) yang tinggi dengan perubahan ciri-ciri yang minimum. 

Namun demikian, saat ini berbagai teknik preservasi untuk berbagai mikroba telah 

tersedia dalam berbagai buku acuan, sehingga penggunanya tinggal mengadopsi 

teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya (Machmud, 2001) 

 Penyimpanan jangka pendek mikroba dilakukan dengan memindahkan 

secara berkala jangka pendek misalnya sebulan sekali dari media lama ke media 

baru. Teknik ini memerlukan waktu dan tenaga yang banyak. Beberapa teknik 
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penyimpanan sederhana yang efektif untuk penyimpanan isolat jangka pendek 

atau menengah, dan biasanya tidak sesuai untuk penyimpanan jangka panjang. Di 

antara teknik tersebut ialah penyimpanan dalam minyak mineral, parafin cair, 

tanah steril, air steril, manik-manik porse (Machmud, 2001). 

 

2.9. Pupuk Hayati 

 Pupuk hayati digunakan sebagai kolektif untuk semua kelompok 

fungsional mikroba tanah. Kelompok fungsional mikroba tanah terdiri dari 

bakteri, fungi, hingga alga yang berfungsi sebagai penyedia hara dalam tanah 

sehingga dapat tersedia bagi tanaman. Pupuk hayati dapat di artikan sebagai 

inokulan berbahan aktif organisme hidup yang berfungsi untuk menambah hara 

tertentu atau memfasilitas tersedianya hara tanah bagi tanaman (Fadiluddin, 

2009). 

 Kualitas pupuk hayati dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab. Menurut 

(Waluyo, 2004) menjelaskan ada dua faktor yang dapat mempengaruhi  yakni 

faktor abiotik (alam dan kimia) dan faktor biotik (biologi). Selanjutnya menurut 

(Yuwono, 2006) kualitas pupuk hayati dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

misalnya suhu, pH, dan kontaminan. Selain itu faktor ekternal juga sangat 

berpengaruh yakni: terhadap masa simpan, viabilitas, dan efektivitas induksinya 

terhadap tanaman. 

2.10. Tanaman Kedelai 

 Tanaman kacang kedelai (Glycine max L) merupakan tanaman pangan 

berupa semak yang tumbuh tegak. Kedelai jenis liar Glycine ururiencis, 
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merupakan kedelai yang menurunkan berbagai kedelai yang dikenal sekarang 

kedelai (Glycine max L). Berasal dari daerah Manshukuo (Cina Utara), di 

Indonesia, dibudidayakan mulai abad ke-17 sebagai tanaman makanan dan pupuk 

hijau. Penyebaran tanaman kedelai ke Indonesia berasal dari daerah Manshukuo 

menyebar ke daerah Mansyuria : Jepang (Asia Timur) dan negara-negara lain di 

Amerika dan Afrika. (AAK,1989). 

 Akar tanaman kedelai terdiri atas akar tunggang, akar lateral, dan akar 

serabut. Pada tanah yang gembur, akar ini dapat menembus tanah sampai 

kedalaman 1,5 m. Pada akar lateral terdapat bintil-bintil akar yang merupakan 

kumpulan bakteri rhizobium pengikat N dari udara. Bintil akar ini biasanya akan 

terbentuk 15-20 hari setelah tanam, selain sebagai penyerap unsur hara dan 

penyangga tanaman, pada perakaran merupakan tempat terbentuknya bintil/nodul 

akar yang berfungsi sebagai pabrik alami terfiksasinya nitrogen udara oleh 

aktivitas bakteri Rhizobium (Rakhman dan Tambas, 1986). 

 Kedelai berbatang semak, dengan tinggi batang antara 30-100 cm. setiap 

batang dapat membentuk 3-6 cabang. Pertumbuhan batang dibedakan menjadi dua 

tipe, yaitu tipe determinate dan indeterminate. Perbedaan sistem pertumbuhan 

batang ini didasarkan atas keberadaan bunga dan pucuk batang. Pertumbuhan 

batang tipe determinate ditunjukkan dengan batang yang tidak tumbuh lagi pada 

saat tanaman mulai berbunga. Pertumbuhan batang tipe indeterminate dicirikan 

bila pucuk batang tanaman masih bisa tumbuh daun, walaupun tanaman sudah 

mulai berbunga. Begitu juga dengan bentuk daun kedelai ada dua macam, yaitu 

bulat (oval) dan lancip (lanceolate) (Adisarwanto, 2005). Bunga kedelai termasuk 
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bunga sempurna, artinya dalam setiap bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat 

kelamin betina. Penyerbukan terjadi pada saat mahkota bunga masih menutup, 

sehingga kemungkinan terjadinya kawin silang secara alami sangat kecil. Bunga 

terletak pada ruas-ruas batang, berwarna ungu atau putih. Tidak semua bunga 

dapat menjadi polong walaupun telah terjadi penyerbukan secara sempurna 

(Suprapto, 2001). 

 Polong kedelai pertama terbentuk sekitar 7-10 hari setelah munculnya 

bunga pertama. Panjang polong muda sekitar 1 cm, jumlah polong yang terbentuk 

pada setiap ketiak tangkai daun sangat beragam, antara 1-10 buah dalam setiap 

kelompok. Pada setiap tanaman, jumlah polong dapat mencapai lebih dari 50, 

bahkan ratusan. Kecepatan pembentukan polong dan pembesaran biji akan 

semakin cepat setelah proses pembentukan bunga berhenti. Ukuran dan bentuk 

polong menjadi maksimal pada saat awal periode pemasakan biji. Hal ini 

kemungkinan diikuti oleh perubahan warna polong, dari hijau menjadi kuning 

kecoklatan pada saat masak (Adisarwanto, 2005). 

 Biji kedelai berkeping dua yang terbungkus oleh kulit biji. Embrio terletak 

di antara keping biji. Warna kulit biji bermacam-macam, ada yang kuning, hitam, 

hijau atau coklat. Kedelai yang tumbuh secara liar di Asia Tenggara meliputi 

sekitar 40 jenis. Penyebaran geografis dari kedelai mempengaruhi jenis tipenya. 

Terdapat 4 tipe kedelai yakni : tipe Mansyuria, Jepang, India, dan Cina. 

 Dasar-dasar penentuan varietas kedelai adalah menurut: umur, warna biji 

dan tipe batang. Varietas kedelai yang dianjurkan yaitu: Otan, No. 27, No.29, 

Ringgit 317, Sumbing 452, Merapi 520, Shakti 945, Davros, Economic Garden, 
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Taichung 1290, TKG 1291, Clark 1293, Orba 1343, Galunggung, Lokon, Guntur, 

Wilis, Dempo, Kerinci, Raung, Merbabu, Muria dan Tidar. Di salah satu negara 

bagian Amerika Serikat, terdapat areal pertumbuhan kedelai yang sangat luas 

sehingga menghasilkan 57% produksi kedelai dunia. 

 Di Indonesia, saat ini kedelai banyak ditanam di dataran rendah yang tidak 

banyak mengandung air, seperti di pesisir Utara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, Sulawesi Utara (Gorontalo), Lampung, Sumatera Selatan dan Bali. Kedelai 

(Glycine max L) merupakan salah satu tanaman budidaya dengan kandungan 

nutrisi yang tinggi, diantaranya mengandung protein 30-50% (Sarawa,  2012). 

 Kandungan protein yang tinggi memberi indikasi bahwa tanaman kedelai 

memerlukan hara nitrogen yang tinggi pula. Di Indonesia sampai saat ini produksi 

kedelai belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri. 2.2 Syarat 

Pertumbuhan kedelai (Glycine max L) Varietas kedelai berbiji kecil, sangat cocok 

ditanam di lahan dengan ketinggian 0,5-300 m dpl. Varietas kedelai berbiji besar 

cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 300-500 m dpl. 

 Kedelai biasanya akan tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 500 m dpl 

sehingga tanaman kedelai sebagian besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis 

dan subtropis. Sebagai barometer iklim yang cocok bagi kedelai adalah bila cocok 

bagi tanaman jagung. Bahkan daya tahan kedelai lebih baik dari jagung. Tanaman 

kedelai dapat tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100-400 

mm/bulan. Untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan 

curah hujan antara 100-200 mm/bulan (Najiyati, 1999). 
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 Kedelai dapat tumbuh pada kondisi suhu yang beragam. Suhu tanah yang 

optimal dalam proses perkecambahan yaitu 300 C, bila tumbuh pada suhu yang 

rendah (< 150C), proses perkecambahan menjadi sangat lambat bisa mencapai 2 

minggu. Hal ini dikarenakan perkecambahan biji tertekan pada kondisi 

kelembapan tanah tinggi, banyaknya biji yang mati akibat respirasi air dari dalam 

biji yang terlalu cepat (Adisarwanto, 2005). 

 Suhu yang dikehendaki tanaman kedelai antara 21-340 C, akan tetapi suhu 

optimum bagi pertumbuhan tanaman kedelai 23-270 C. Pada proses 

perkecambahan benih kedelai memerlukan suhu yang cocok sekitar 300 C. 

Kedelai menghendaki kondisi tanah yang lembab, tetapi tidak becek. Kondisi 

seperti ini dibutuhkan sejak benih ditanam hingga pengisian polong. (Rianto, 

1997).  

 Kekurangan air pada masa pertumbuhan akan menyebabkan tanaman 

kerdil, bahkan dapat menyebabkan kematian apabila kekeringan telah melampaui 

batas toleransinya. Untuk dapat tumbuh dengan baik kedelai menghendaki tanah 

yang subur, gembur, kaya akan unsur hara dan bahan organik. Bahan organik 

yang cukup dalam tanah akan memperbaiki daya olah dan juga merupakan sumber 

makanan bagi jasad renik yang pada akhirnya akan membebaskan unsur hara 

untuk pertumbuhan tanaman. Tanah dengan kadar liat tinggi sebaiknya dilakukan 

perbaikan drainase dan aerasi sehingga tanaman tidak kekurangan oksigen dan 

tidak tergenang air waktu hujan besar terjadi (Rianto, 1997). 
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2.11.  Klasifikasi Tanaman Kedelai 

Kedelai telah dibudidayakan sejak abad ke-17 dan telah ditanam di 

berbagai daerah di Indonesia. Daerah utama penanaman kedelai adalah Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa 

Tenggara Barat (Cahyono, 2007). 

Menurut Cahyono  (2007), sistematika tumbuhan tanaman kedelai adalah 

sebagai berikut :  

-   Kerajaan  : Plantae  

-   Divisi   : Magnoliophyta  

-   Kelas   : Magnoliopsida  

-   Subkelas  : Rosidae  

-   Ordo    : Fabales  

-   Famili   : Fabaceae  

-   Genus   : Glycine  

-   Spesies   : (Glycine max L.) Merrill ) 

2.12. Morfologi Tanaman Kedelai 

Kedelai merupakan tanaman dikotil semusim dengan percabangan sedikit, 

sistem perakaran akar tunggang, dan batang berkambium. Kedelai dapat berubah 

penampilan menjadi tumbuhan setengah merambat dalam keadaan pencahayaan 

rendah (Rukmana dan Yuniarsih (1996). Kacang kedelai termasuk famili 

Leguminosae (kacang-kacangan). Pada akar tanaman kedelai terdapat bintil-bintil 



   23 

 

 

 

akar berupa koloni bakteri Rhizobium japonicum. Bintil akar akan terbentuk 

sekitar 10 - 20 hari setelah tanam (Suprapto, 2001). 

 Kecambah kedelai tergolong epigeous, yaitu keping biji muncul di atas 

tanah. Warna hipokotil, yaitu bagian batang kecambah di bawah keping, ungu 

atau hijau yang berhubungan dengan warna bunga. Kedelai yang berhipokotil 

ungu berbunga ungu, sedangkan yang berhipokotil hijau berbunga putih. 

 Tanaman kedelai berbatang pendek (30 cm - 100 cm) memiliki 3 - 6 

percabangan dan berbentuk tanaman perdu. Pada pertanaman yang rapat 

seringkali tidak terbentuk percabangan atau hanya bercabang sedikit. Batang 

tanaman kedelai berkayu, biasanya kaku dan tahan rebah, kecuali tanaman yang 

dibudidayakan di musim hujan atau tanaman yang hidup di tempat yang ternaungi 

bentuk daun kedelai ada dua macam, yaitu bulat (oval) dan lancip (lanceolate) 

(Adisarwanto, 2005). 

 Kedua bentuk daun tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Bentuk daun 

diperkirakan mempunyai korelasi yang sangat erat dengan potensi produksi biji. 

Umumnya daerah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah tinggi sangat cocok 

untuk varietas kedelai yang mempunyai bentuk daun lebar. Daun mempunyai 

stomata, berjumlah antara 190 − 320/m2 (Adisarwanto, 2005). 

 Bunga kedelai berbentuk seperti kupu-kupu, terdiri atas kelopak, tajuk, 

benang sari (anteredium) dan kepala putik (stigma). Warna mahkota bunga 

kedelai putih atau ungu tergantung varietasnya. Bunga jantan pada kedelai terdiri 

atas sembilan benang sari yang membentuk tabung benang sari. Bila bunga masih 

kuncup, kedudukan kepala sari berada di bawah kepala putik, tetapi pada saat 
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kepala sari menjelang pecah tangkai sari memanjang sehingga kepala sari 

menyentuh kepala putik yang menyebabkan terjadi pada saat bunga masih tertutup 

menjelang mekar (Cahyono, 2007). 

 Benih kedelai memilki tipe perkecambahan epigeal yaitu pada saat 

berkecambah kotiledon akan terangkat ke atas dan dari kotiledon akan keluar 

calon daun. Besar biji bervariasi, tergantung dari varietasnya. Besar biji diukur 

dari bobot per 100 butir biji kering. Kedelai berbiji kecil (6–10 g per 100 biji), 

berbiji sedang (11–13 g per 100 biji), dan besar (lebih dari 13 g per 100 biji). Biji 

kedelai berkeping dua, terbungkus kulit biji dan tidak mengandung jaringan 

endosperma. Embrio terletak di antara keping biji. Warna kulit biji kuning, hitam, 

hijau, coklat. Pusar biji (hilum) adalah jaringan bekas biji melekat pada dinding 

buah (Suprapto, 2001). 




