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ABSTRACT 

The needs for soybean in the country are currently met by imported.  In the last 

ten years, more than 60% of the soybeans are imported from various countries 

every year. The purpose of this study was to determine the components of the 

population of soybean seed quality in two ways of application nitrogen fertilizers 

and determination of the value of heritability and the correlation between yield 

components in soybean seed quality.  The design used was Randomized Design 

Group (RAK) 2 factorials. The first factor is the genotype of soybean and the 

second method is the application of nitrogen fertilizer in the second degree.  The 

results of this study indicated a significant component of the diversity of 

genotypes for all the observed properties such as the weight of seeds per plant, 

weight of 100 seeds, dry seed yield per plot, oil content and protein content of 

soybean seeds.  Variety of environmental components in the form of nitrogen 

fertilizer application was significant only for the nature of the seed weight per 

plant, dry seed yield per plot and seed protein content.  The component of the 

interaction between genotype diversity with fertilizer significant was only for the 

nature of the oil content of seeds. Heritability value of all properties that were 

observed demonstrated significant value when compared with the twice value of 

its standard error (SE).  Soybean seed protein content was negatively correlated 

with yield components but the oil content of soybeans was not correlated with the 

yield components. Meanwhile the protein content of the oil contents of soybeans a 

negative correlation, although not significant. 

 

Keywords : Quality seed, method application, component variability, 

heritability, and correlation 

 

PENDAHULUAN 

Biji kedelai (Glycine max (L) Merril) merupakan sumber protein penting di 

Indonesia karena dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan 

manusia, sebagai makanan ternak dan bahan mentah berbagai kegiatan industri.  

Pada biji kedelai terdapat kandungan lemak berkisar antara 12%-20% sementara 

kandungan proteinnya dapat mencapai 40-50 %.  Berbagai manfaat yang didapat 

dari kandungan biji kedelai ini berorelasi positif dengan besarnya impor biji ini 

dari berbagai negara. Terlepas dari besarnya impor tersebut, rendahnya 

produktifitas kedelai pada saat ini ditambah dengan tingginya biaya produksi 

maka produksi kedelai dalam negeri masih sangat sulit untuk mengimbangi 

kebutuhan yang semakin meningkat, padahal sebenarnya melihat potensi yang ada 

produksi masih memungkinkan untuk ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah menghasilkan varietas baru yang mempunyai potensi hasil tinggi 
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disertai sifat baik lainnya, seperti kandungan protein dan kandungan lemak pada 

biji. 

Tingkat keragaman mutu biji kedelai bervariasi sesuai dengan genotipe 

dan lingkungan dimana tanaman itu tumbuh.  Salah satu faktor lingkungan yang 

menyebabkan bervariasinya nilai keragaman mutu biji kedelai adalah ketersediaan 

unsur hara nitrogen dalam tanah. Unsur N merupakan faktor yang menentukan 

dalam peningkatan produktifitas kacang kedelai, pemberian pupuk N pada waktu 

aplikasi yang berbeda secara tidak langsung juga akan memberikan produktifitas 

hasil dan mutu biji yang berbeda.  Nitrogen sebagai salah satu komponen utama 

dalam pembentukan protein merupakan unsur hara yang selalu diangap memiliki 

peran inferior mengingat kedelai memiliki bintil akar yang dapat bersimbiosis 

dengan bakteri Rhyzobium dalam memfiksasi N untuk menyuplai kebutuhan 

nitrogen bagi tanaman. Namun beberapa penelitian menemukan bahwa unsur 

nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak dalam proses pengisian biji 

karena apabila terjadi defisiensi N pada tanaman, akan mengakibatkan terjadinya 

mobilisasi N dari daun yang akan mempercepat terjadinya penuaan pada daun 

(Gutierez-Boem et al, 2004).  Pada saat aktifitas bakteri sudah menurun dan tidak 

mampu mencukupi kebutuhan N pada biji, dengan demikian pemberian N pada 

fase pertumbuhan generatif dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan N 

tanaman kedelai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen mutu biji 

dari populasi kedelai pada dua cara apikasi pupuk N yaitu pemberian pupuk N 50 

kg/ha saat tanam dan pemberian 50 kg N/ha saat tanam ditambah dengan 50 kg/ha 

N saat berbunga dan menduga nilai heritabilitas serta melihat korelasi dari dua 

cara aplikasi pemupukan nitrogen yang digunakan dalam penelitian ini.   

 

METODOLOGI 
Benih kedelai yang digunakan dalam penelitian berasal dari koleksi 

Laboratorium Benih dan Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas 

Riau yang terdiri dari empat varietas yaitu Kipas Putih, Malabar, Slamet, Wilis 

dan lima galur hasil persilangan antara Kipas Putih dan Malabar yaitu Galur KM-

11AB, KM-13ED, KM-14DD, KM-19BE dan KM-25EC. Penelitian 

menggunakan rancangan acak kelompok dua faktorial, faktor pertama yaitu 9 

genotipe kedelai dan faktor kedua adalah 2 cara aplikasi pupuk nitrogen dengan 

ulangan sebanyak tiga kali. Percobaan lapangan berlangsung dari November 

2010-Februari 2011, sedangkan analisa protein dan lemak di laboratorium bulan 

April 2011-Juni 2011. 

Tanah dibajak dua kali dengan traktor menggunakan bajak singkal dan 

digaru dengan rotary  sehingga tanah gembur dan permukaan lahannya datar, 

kemudian dilakukan pembuatan plot percobaan dengan ukuran 3 x 2 m
2
.  Pada 

setiap lobang ditanam 2 butir benih kedelai dan ditutup dengan tanah. Setelah 

benih ditanam, diberikan pupuk TSP sebanyak 60 kg/ha, KCl sebanyak 100 kg/ha 

dan pupuk Urea diberikan sesuai cara aplikasi pupuk dalam penelitian ini dimana 

N1 diberikan pupuk 50 kg urea/ha hanya saat tanam dan N2 diberikan 50 kg/ha 

urea saat tanam ditambah 50 kg urea/ha saat berbunga. Hasil biji kering  per plot
 
 

diamati berdasarkan plot basis, sedangkan untuk komponen hasil lain diamati 

pada lima tanaman sampel, yang diambil secara acak pada setiap plot sehari 

menjelang panen.  Komponen hasil lainnya  meliputi berat biji per tanaman dan 
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bobot 100 biji.  Sedangkan komponen mutu biji yang diamati seperti kandungan 

protein dan minyak biji kedelai. 

Data dianalisis menggunakan program statistik SAS Version 9.12 (SAS 

User Manual, 2004). Untuk menentukan komponen keragaman terlebih dahulu 

dilakukan analisis ragam. Dalam menentukan komponen keragaman, nilai kuadrat 

tengah (KT) sumber keragaman yang ada dalam Tabel analisis ragam (Tabel 1) 

diterjemahkan ke dalam kuadrat tengah harapan (KTH). Selanjutnya KTH 

dikonversikan menjadi keragaman genetik, keragaman lingkungan dan keragaman 

genetik x lingkungan. 
 
Tabel 1. Analisis ragam dan kuadrat tengah harapan dari sifat yang diamati pada 

tanaman kedelai. 

Sumber Variasi Db KT KTH 

Ulangan 

Pupuk Nitrogen (N) 

Genotipe (G)  

Interaksi N x G 

error 

2 

1 

8 

8 

35 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berat Biji per Tanaman (gram) 

Rerata berat biji per tanaman berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen yang diuji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t 

dapat dilihat di Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rata-rata berat biji per tanaman berbagai genotipe kedelai pada dua cara  

aplikasi pupuk nitrogen. 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 kg/ha saat 

berbunga 

Berat Biji per Tanaman  (gram/tanaman) 

Kipas Putih 23,13 ab   A 24,83 ab  A 

Malabar 20,33 abc B 24,40 ab  A                    

Slamet 17,00 bc   B 20,00 ab  A 

Wilis 26,46 a    A 27,66 a    A 

KM-13ED 13,40 c    B 20,00 ab  A 

KM-14DD 15,46 bc  B 19,20 ab  A 

KM-19BE 16,80 bc  A 14,46 b    A 

KM-11AB 16,00 bc  B 24,46 ab  A 

KM-25EC 23,00 ab  A 22,80 ab  A 

Rata - Rata 19,06 21,98 

Simpangan 

Baku 
4,48 6,17 
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Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

Dari data pada Tabel 2 terlihat bahwa pada kedua cara aplikasi N, keragaman 

berat biji per tanaman cukup luas.  Penambahan pupuk nitrogen 50 kg/ha saat 

berbunga meningkatkan nilai tengah berat biji per tanaman sebesar 2,92 

g/tanaman atau setara dengan 15,31 %.  Genotipe Malabar, Slamet, KM-13DD, 

KM-14DD dan KM-11AB menunjukkan peningkatan berat biji per tanaman 

apabila diberikan penambahan pupuk N saat tanaman berbunga, dengan kata lain 

penambahan pupuk nitrogen saat tanaman berbunga berkorelasi positif terhadap 

peningkatan berat biji per tanaman pada lima genotipe kedelai tersebut.  Dilain 

pihak, empat genotipe lain dengan pemberian pupuk nitrogen saat periode 

berbunga tidak memperlihatkan peningkatan berat biji per tanaman.  

Bervariasinya berat biji per tanaman antar masing-masing genotipe ini diduga 

dipengaruhi oleh faktor genetik. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh 

Kamil (1996) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya berat biji tergantung 

banyak atau sedikitnya bahan kering yang terdapat di dalam biji, bentuk biji dan 

ukuran biji yang dipengaruhi oleh gen didalam tanaman itu sendiri. 

 

Bobot 100 Biji (gram) 

Rerata bobot 100 biji kedelai pada dua cara aplikasi pupuk N yang diuji 

dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Rata-rata bobot 100 biji berbagai genotipe kedelai pada dua cara aplikasi 

pupuk nitrogen. 

Genotipe   

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 

kg /ha saat berbunga 

Bobot 100  Biji  (gram) 

Kipas Putih 12,41 b    A 12,28 bcd    A 

Malabar 12,21 b    A 11,98 cd     A 

Slamet 13,23 ab  A 13,19 ab     A 

Wilis 10,31 c    A 11,29 d        A 

KM-13ED 13,22 ab  A 13,11 abc    A  

KM-14DD 12,49 b    A 12,74 abc   A 

KM-19BE 14,07 a    A 13,77 a       A 

KM-11AB 13,00 ab  A 12,57 abc   A 

KM-25EC 13,23 ab  A 12,46 bcd   A 

Rata - Rata 12,68 12,60 

Simpangan 

Baku 
0,78 0,70 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa genotipe KM-19BE memiliki bobot 100 biji 

yang tertinggi pada kedua cara aplikasi pupuk N, sedangkan bobot 100 biji 
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terendah ditunjukkan oleh varietas wilis juga pada kedua cara aplikasi pupuk N.  

Jika dikaitkan dengan parameter berat biji per tanaman, varietas wilis 

menunjukkan berat biji per tanaman yang tertinggi tetapi memiliki bobot 100 biji 

terendah dibandingkan genotipe lainnya. Hal ini memberikan indikasi bahwa 

bobot 100 biji berkorelasi negatif dengan berat biji per tanaman, artinya semakin 

banyak jumlah biji per tanaman dapat menyebabkan semakin kecil ukuran biji.   

Beberapa peneliti melaporkan bahwa bobot 100 biji diatur oleh sifat 

bawaan tanaman, tetapi sifat ini selalu mempunyai ketergantungan dengan 

komponen hasil lain (Ivers dan Fehr, 1978). Sebagai contoh apabila berat biji per 

tanaman meningkat sering diikuti oleh berkurangnya bobot biji. Namun begitu, 

Egli (1981) melaporkan ada tanaman yang mempunyai jumlah biji yang banyak 

tetapi bobot bijinya juga relatif berat atau ukuran bijinya besar. 

 

Hasil Biji Kering  per Plot
 
 (gram) 

Rerata hasil biji kering per plot berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen yang di uji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t 

dapat dilihat di Tabel 4.  

 

Tabel 4. Rata-rata hasil biji kering per plot berbagai genotipe kedelai pada dua 

cara aplikasi pupuk nitrogen. 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 kg 

/ha saat berbunga 

Hasil Biji Kering per Plot (gram/plot) 

Kipas Putih 1124.0 b   B 1299.8 b    A 

Malabar 1157.0 b   B 1392.7 b    A 

Slamet 1302.1 ab  B  1444.3 b    A 

Wilis 1531.5 a    B 1734.7 a    A 

KM-13ED 1247.4 ab  A 1233.9 b    B 

KM-14DD 1156.7 b   B 1427.5 b    A 

KM-19BE 1339.4 ab  A 1196.0 b    B 

KM-11AB 1341.3 ab  B 1464.5 ab   A 

KM-25EC 1340.1 ab  B 1447.5 b    A 

Rata - Rata 1282.16  1404.5 

Simpangan 

Baku 
202,83 157,1 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Pada Tabel 4 terlihat bahwa rata-rata penambahan pupuk N 50 kg/ha pada 

saat berbunga, dapat meningkatkan hasil biji kering per plot sebesar 123,34 gram 

atau setara dengan 9,61 % dibanding tanaman yang hanya dipupuk saat tanam 

saja.  Hal ini memberikan indikasi bahwa hasil biji kering per plot dipengaruhi 

oleh adanya perbedaan faktor lingkungan dalam hal ini cara aplikasi pupuk 

nitrogen.  Apabila dikaitkan dengan komponen hasil lainnya seperti berat biji per 
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tanaman (Tabel 2) dan bobot 100 biji (Tabel 3), varietas Wilis menunjukkan berat 

biji per tanaman dan hasil per plot yang tertinggi tetapi memiliki bobot 100 biji 

terendah dibandingkan genotipe lainnya. Hal ini berarti dalam penelitian ini hasil 

per plot berkorelasi positif terhadap berat biji per tanaman, tetapi berkorelasi 

negatif dengan bobot 100 biji, sehingga hasil per plot akan semakin tinggi apabila 

komponen berat biji per tanamannya juga tinggi. Baihaki dan Wicaksana (2005) 

menyatakan bahwa tejadinya fluktuasi hasil dengan berubahnya faktor lingkungan 

berkaitan erat dengan mekanisme stabilitas penampilan sifat tanaman.  

 

Kandungan Lemak Biji Kedelai 
Rerata kandungan lemak biji berbagai genotipe kedelai pada dua cara aplikasi 

pupuk nitrogen yang diuji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t dapat dilihat 

di Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rata-rata kandungan lemak berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 kg 

/ha saat berbunga 

Kandungan Lemak Biji Kedelei (%) 

Kipas Putih 14,96 d       A 16,02 a   A 

Malabar 16,49 ab     A 15,78 a   A 

Slamet 15,77 bcd   A 15,90 a  A 

Wilis 15,64 bcd   A 16,22 a   A 

KM-13ED 14,97 cd     A 15,08 a   A 

KM-14DD 14,97 cd     A 15,58 a   A 

KM-19BE 16,97 a       A 15,80 a   A 

KM-11AB 16,19 ab     A 15,45 a   A 

KM-25EC 15,77 abc   A 15,90 a   A 

Rata - Rata 15,78 15,75 

Simpangan 

Baku 
0,62 0,71 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Variabilitas kandungan lemak biji berkisar antara 14,96 sampai 16,97 % 

dengan nilai tengah 15,78 dan simpangan baku 0,62 % jika diberi 50 kg/ha pupuk 

N saat tanam.  Sedangkan pemberian pupuk N 50 kg/ha saat tanam ditambah 50 

kg N/ha saat berbunga, kandungan lemak biji kedelai berkisar antara 15,08 sampai 

16,22 % dengan nilai tengah 15,75 dan simpangan baku 0,71 %.  KM-19BE 

memiliki kandungan lemak yang tertinggi pada perlakuan 50 kg/ha pupuk N saat 

tanam dan varietas Wilis untuk perlakuan 50 kg N/ha saat tanam ditambah 50 kg 

N/ha saat berbunga, sedangkan yang terendah yaitu varietas Kipas Putih pada 

perlakuan 50 kg/ha pupuk N saat tanam dan KM-13DD untuk perlakuan 50 kg/ha 

pupuk N saat tanam ditambah 50 kg/ha N saat berbunga. 
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Dari Tabel 5 terlihat bahwa penambahan 50 kg/ha pupuk nitrogen saat 

berbunga menurunkan nilai tengah kandungan lemak biji sebesar 0,03 atau setara 

dengan 0,19 %. Penurunan kandungan lemak biji yang terjadi relatif kecil dan ini 

membuktikan bahwa penambahan pupuk N saat berbunga berpengaruh tidak 

nyata terhadap kandungan lemak biji kedelai.  Penelitian ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh Boroomandan et al,(2009) melaporkan bahwa 

penambahan dosis pupuk Nitrogen tidak memberikan pengaruh terhadap 

kandungan lemak biji kedelai. 

 

Kandungan Protein Biji Kedelai 

Rerata kandungan protein biji berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen yang diuji dengan perbandingan ganda BNT dan uji-t 

dapat dilihat di Tabel 6.  

 

Tabel 6.  Rata-rata kandungan protein berbagai genotipe kedelai pada dua cara 

aplikasi pupuk nitrogen 

Genotipe 

Aplikasi Pupuk Nitrogen (Urea) 

50 kg/ha saat tanam 
50 kg/ha saat tanam & 50 

kg /ha saat berbunga 

Kandungan Protein Biji Kedelei (%) 

Kipas Putih 42,11 a    A 31,20 b      B 

Malabar 38,95 a    A 36,21 ab    B 

Slamet 39,19 a    A 34,32 ab    B 

Wilis 31,32 b    B 36,18 ab    A 

KM-13ED 41,82 a    A 35,45 ab    B 

KM-14DD 44,73 a    A 40,54 a      B 

KM-19BE 44,36 a    A 38,52 ab    B 

KM-11AB 38,51 ab  A 35,60 ab    B 

KM-25EC 38,94 a    A 32,14 ab    B 

Rata - Rata 39,99 35,57 

Simpangan Baku 4,23 5,13 

Angka pada tiap lajur yang diikuti oleh huruf kecil dan tiap baris diikuti huruf besar yang 

sama berbeda tidak nyata pada tingkat kepercayaaan 5% menurut uji BNT dan uji t 

 

Data dari Tabel 6 memperlihatkan bahwa penambahan pupuk N 50 kg/ha 

saat berbunga menurunkan nilai tengah protein biji sebesar 4,42 atau setara 

dengan 12,42 %.  Hasil penelitian ini berbeda dengan laporan Gutierrez-Boem et 

al, (2004) dimana pemberian pupuk N 50 kg/ha saat tanam memberikan 

kandungan protein biji kedelai sebesar 36,1 %, sedikit lebih rendah dibanding 

pemberian pupuk nitrogen 100 kg/ha yang dapat menghasilkan protein biji kedelai 

sebesar 37 %.  Sampai saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang 

pengaruh pupuk nitrogen terhadap mutu biji tanaman pertanian terutama 

kandungan protein pada biji. Pada kedelai misalnya, terjadi peningkatan 

kandungan protein biji jika diberi pupuk nitrogen atau jika diberi nitrogen setelah 

tanamaan diinokulasi dengan bakteri Rhizobium (Timmerman dan Broller, 2002). 
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Hasil yang berbeda dilaporkan oleh Schmitt et al, (2001) dimana dari hasil 

penelitiannya pada kedelai yang dipupuk nitrogen persentase kandungan protein 

bijinya lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak dipupuk nitrogen. 

 

Variabilitas dan Heritabilitas 

Selain informasi tentang tersedianya variabilitas yang cukup pada suatu 

populasi kedelai untuk tanaman yang akan dijadikan sebagai salah satu kriteria 

seleksi, diperlukan juga informasi mengenai nilai-nilai pewarisan sifat dari 

tanaman tersebut seperti komponen keragaman dan heritabilitas.  Nilai keragaman 

setiap sifat yang diamati pada populasi kedelai dapat dilihat di Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kuadrat tengah dari berat biji per tanaman, bobot 100 biji, hasil biji 

kering per plot, kandungan protein dan kandungan lemak biji kedelai 

pada dua cara aplikasi pupuk nitrogen. 

** = berbeda sangat nyata pada uji BNT 1 %,  * = berbeda nyata pada uji BNT 5 %  

 

Keragaman genetik yang ditunjukkan oleh kuadrat tengah genotipe kedelai 

cukup signifikan dan cukup luas untuk sifat yang diamati seperti berat biji per 

tanaman, bobot 100, hasil biji kering per plot, kandungan protein biji kedelai 

sedangkan kandungan lemak biji kedelai mempunyai keragaman yang relatif 

kecil. Data pada Tabel 7 juga memperlihatkan pengaruh lingkungan berupa 

aplikasi pupuk N dan interaksi antara genotipe dengan pupuk sangat nyata untuk 

semua sifat yang diamati kecuali bobot 100 biji dan kandungan lemak biji. Hal ini 

menunjukkan bahwa populasi kedelai yang diteliti dipengaruhi oleh faktor 

genotipe, pupuk serta interaksi antara genotipe dengan pupuk. Nilai komponen 

keragaman sifat yang diamati disajikan pada Tabel 8. 

Dari Tabel 8 terlihat bahwa keragaman genetik seluruh sifat tanaman yang 

diamati menunjukkan nilai lebih besar dari dua kali nilai simpangan errornya atau 

SE (σ
2
g) artinya komponen keragaman genotipe sangat signifikan untuk semua 

sifat yang diamati.  Oleh sebab itu, semua sifat-sifat tanaman yang diamati lebih 

dipengaruhi oleh faktor genetik dibandingkan faktor lingkungannya. 

Komponen keragaman lingkungan berupa aplikasi pupuk N signifikan 

hanya untuk sifat berat biji per tanaman, hasil biji kering per plot dan kandungan 

protein biji sehingga sifat ini selain dipengaruhi oleh genetik juga dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan.  Sedangkan bobot 100 biji dan kandungan lemak biji lebih 

dominan ditentukan faktor genetik karena komponen keragaman lingkungannya 

bernilai sama dengan nol.  Komponen keragaman interaksi antara genotipe 

Sumber 

Variasi 
DB 

Kuadrat Tengah 

Berat Biji per 

Tanaman 

Bobot 100 

Biji 

Hasil Biji 

Kering per 

Plot 

Kandung

an 

Protein  

Kandungan 

Lemak 

Ulangan 2 10,77** 0,22 84816.44**   0,33       1,84 

Pupuk (P) 
1 114,69** 0,10 

202198.68*

* 
263,58**                                 

      0,01      

Genotipe (G) 8  87,53**      4,55** 98864.35** 46,40**       1,09 

Interaksi GxP 8  16,51**      0,35 25123.37** 27,19**       0,80 

error 34  28,44      0,59 33278.72 28,11       0,42 
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dengan pupuk signifikan hanya untuk sifat kandungan lemak biji sehingga sifat ini 

selain dipengaruhi oleh genetik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

Sedangkan sifat lain yang diamati tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.  

Dengan demikian, sifat-sifat ini sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik. 

Dari penjelasan tiga komponen keragaman diatas, dapat dikatakan bahwa sifat-

sifat kedelai yang diamati dalam penelitian ini lebih banyak diatur dan 

dikendalikan oleh varians genetik dibandingkan dengan varians lingkungan 

maupun varians interaksi genetik dengan lingkungan.  

 

Tabel 8.  Nilai komponen keragaman genotipe (σ
2

g), komponen keragaman 

lingkungan atau pemberian pupuk nitrogen (σ
2

p), komponen 

keragaman interaksi genotipe x pupuk nitrogen (σ
2

pg), dan komponen 

keragaman fenotipe (σ
2

f)  

Sifat Tanaman σ
2
g σ

 2
p σ

2
pg   σ

2
f SE(σ

2
g) 

Berat Biji Per Tanaman 10,23
s
 3,28

 s
 0.00   17,87 0,69 

Bobot 100 Biji Kering 0,67
 s
 0.00 0.00   0,76 0,04 

Hasil Biji per Plot 11189.8
s
 6313.8

 s
 0.00  

22791.

15 
754,42 

Kandungan Protein    3,08
s
 8,73

 s
 0.00  16,47 0,20 

Kandungan Lemak 0,06
 s
     0,00 

  0,09
 

s
 

 0,15 0,0072 

s : signifikan 

 

Heritabilitas merupakan suatu nilai yang menentukan apakah suatu sifat 

tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau lingkungan. Sehingga untuk 

perakitan varietas baru perlu dipertimbangkan nilai heritabilitas. Heritabilitas 

biasanya digunakan untuk menduga besarnya kemajuan yang dicapai untuk sifat 

yang akan diperbaiki dalam seleksi apabila sifat itu digunakan sebagai kriteria 

seleksi.  Heritabilitas merupakan informasi yang dapat memberikan indikasi 

tentang besarnya nilai pewarisan sifat. Nilai heritabilitas yang diduga dalam 

populasi ini melibatkan komponen varians genetik dan disajikan pada Tabel 9.   

 

Tabel 9.  Nilai dugaan heritabilitas (h
2
) dan standar errornya untuk berbagai sifat 

tanaman kedelai pada dua cara aplikasi pupuk nitrogen. 

Sifat Tanaman H
2
        SE (h

2
) 

Berat Biji per Tanaman 0,57
 s
 0,03 

Bobot 100 Biji  0,88
 s
 0,05 

Hasil Biji Kering per Plot 0,49
 s
 0,03 

Kandungan Protein 0,18 
s 
   0,01 

Kandungan Lemak                                 0,40 
s 
   0,04 

  s :  signifikan 

 

Pada penelitian ini terlihat bahwa heritabilitas seluruh sifat seperti berat 

biji per tanaman, bobot 100 biji, hasil biji kering per plot, kandungan lemak dan 

kandungan protein biji menunjukkan nilai yang signifikan. Dengan demikian 

sifat-sifat yang menunjukkan hasil yang signifikan menandakan faktor genetik 
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memegang peranan lebih besar dibandingkan faktor lingkungannya sehingga sifat-

sifat tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam program pemuliaan 

tanaman.     

 

Korelasi Komponen Hasil dan Mutu Biji Kedelai 

Untuk melihat adanya hubungan antara komponen hasil dengan 

kandungan protein dan lemak biji kedelai, maka dihitung koefisien korelasi serta 

dibandingkan dengan nilai standard errornya untuk menentukan apakah bernilai 

sama dengan nol (r = 0) atau berbeda dengan nol, dimana hasilnya disajikan pada 

Tabel 10.  

Kandungan protein biji kedelai berkorelasi negatif dengan komponen hasil 

dimana nilai koefisien korelasinya berkisar antara -0.37 sampai -0.38.  Data diatas 

menunjukkan bahwa peningkatan nilai setiap komponen hasil akan diikuti dengan 

berkurangnya kandungan protein biji kedelai.  Hasil penelitian ini memperkuat 

hasil yang didapatkan Timmerman dan Broller, (2002) yang melaporkan bahwa 

terdapat hubungan yang negatif antara komponen hasil dengan kandungan protein 

pada biji kedelai.  Tanaman kedelai dengan hasil 3.9 ton/ha, kandungan protein 

pada bijinya yaitu 34.7 %,  sementara jika terjadi penurunan hasil menjadi 2.9 

ton/ha, kandungan protein biji meningkat menjadi 36 %.  Beberapa peneliti lain 

melaporkan hasil yang berbeda, Gutierrez-Boem et al, (2004) melaporkan bahwa 

kedelai yang memiliki hasil 3.67 ton/ha, kandungan protein biji sebesar 32 %, 

sedangkan jika terjadi peningkatan hasil menjadi 3.82 ton/ha, kandungan protein 

biji juga meningkat menjadi 33 %.  Dengan kata lain, peningkatan produksi 

berkorelasi positif dengan kandungan protein biji kedelai. 

 

Tabel 10.  Koefisien korelasi antara komponen hasil dan kandungan protein serta 

kandungan lemak biji kedelai. 

Komponen Hasil Kandungan Protein Kandungan Lemak 

Berat Biji Per Tanaman -0,38** 0,03 

Bobot 100 Biji -0,37** 0,03 

Hasil Biji Kering per Plot -0,37** 0,07 

Kandungan Protein - -0,06 
Keterangan : ** menyatakan koefisien korelasi berbeda nyata dengan 0 pada 1% 

probability 

 

Kandungan lemak biji kedelai tidak berkorelasi dengan ketiga komponen 

hasil, dimana antara kandungan lemak biji dengan berat biji per tanaman, bobot 

100 biji dan hasil biji kering per plot nilai korelasinya sangat kecil.  Dengan kata 

lain kandungan lemak biji kedelai bebas dari pengaruh peningkatan atau 

penurunan yang terjadi pada komponen hasil biji kedelai.  Data pada Tabel 10 

juga menunjukkan terdapat hubungan yang negatif antara kandungan protein 

dengan kandungan lemak biji kedelai walaupun tidak signifikan.  Hasil penelitian 

ini berbeda dengan hasil Win et al, (2010) yang melaporkan bahwa kandungan 

protein biji berkorelasi negatif dengan kandungan lemak biji kedelai. 
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KESIMPULAN 

Pemberian pupuk nitrogen saat berbunga mampu meningkatkan berat biji 

per tanaman, bobot 100 biji dan hasil biji kering per plot, serta kandungan lemak 

biji, tetapi menurunkan kandungan protein biji kedelai. Populasi kedelai yang 

diteliti memiliki variabilitas yang relatif besar dan sifat-sifat yang diamati pada 

populasi memiliki heritabilitas yang nyata atau heriTabel, sehingga sifat-sifat 

tersebut dapat dijadikan tolok ukur dalam seleksi pada perbaikan genetik. 

Kandungan protein biji kedelai berkorelasi negatif dengan semua komponen hasil 

seperti berat biji per tanaman, bobot 100 biji dan hasil biji kering per plot tetapi 

kandungan lemak biji kedelai tidak berkorelasi dengan komponen hasil. 
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