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ABSTRACT 

Soybean is an important food commodity after rice and maize in Indonesian human 

diet because of its high protein content. Application of organic and inorganic fertilizers can 

improve soil textures and increase crop productivity. Two kinds of organic fertilizers, 

Tithoganic and Beta, were applied to evaluate the effect on yield and quality of soybean 

grown on peaty acid sulphate land. Single field experiment using soybean variety of 

Anjasmoro arranged in completely randomized design was conducted in the Lamunti 

village, Central Kalimantan, during May-August 2009. The two organic fertilizers were 

applied with combination of NPK with dosage of 1, ¾, and ½. Treatment using full 

inorganic fertilizer was used as control. Parameters observed were number of pods per 

plant, weight of 100 seed, seed density, protein and fat content. The result showed that 

applicaion of NPK fertilizer combined with the organic matters increased some of 

parameters. Application of Beta combined with ¾ dosage of NPK fertilizer and Tithoganic 

combined with ½ dosage of NPK gave significant influence in number of seed per plant, 

seed weight per plant, weight of 100 seed, seed density, and the yield. Combination ¾ 

dosage of NPK with Beta and Tithoganic increased weight of 100 seed of 11.02 % and 

14.33 %, respectively. While combination of ½ dosage of NPK with Beta and Tithoganic 

improved the yield of 39.82 % and 43.72 %, respectively. The same effect was detected for 

protein content. Combination of ¾ dosage of NPK with Beta and ½ dosage of NPK with 

Tithoganic increased the soybean protein content of 75 % and 56.45 %, respectively. 

Keywords: NPK fertilizer, Tithoganic and Beta organic matter, soybean, quality 

PENDAHULUAN 

Diantara jenis kacang-kacangan, kede-

lai memiliki prospek yang baik untuk dikem-

bangkan dan merupakan komoditas pangan 

penting setelah padi dan jagung, dan dikenal 

sebagai bahan pangan pokok sumber protein 

nabati yang tinggi, yang berperan penting 

dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. 

Disamping adanya protein kedelai juga 

mempunyai kandungan lemak cukup tinggi, 

vitamin dan bahan industri kosmetik. Dalam 

100 g biji kedelai terkandung lebih kurang 

40 % protein, 18 % lemak, 6 % abu dan 39 % 

karbohidrat (Antarlina, 1998). Dari jumlah 

lemak tersebut sekitar 85 % merupakan asam 

lemak esensial (linolenat dan linoleat). 

Disamping memiliki protein yang ting-

gi, kedelai mengandung serat atau “dietary 

fiber”, vitamin dan mineral. Secara kuantita-

tif protein kedelai tersusun dari asam amino 

esensial yang lengkap dan baik mutunya, 

kecuali asam amino bersulfur yang merupa-

kan faktor pembatas pada kedelai (Afandi, 

2001). 

Sejak dua abad yang lalu, kedelai telah 

menjadi makanan sehari-hari bangsa Indone-

sia. Kegemaran dan ketrampilan mengolah 

kedelai telah menghasilkan aneka ragam 

makanan dan hasil olahan yang akhirnya 

digemari dan diakui sebagai makanan ber-

nilai gizi. Selain dapat dimanfaatkan sebagai 

pemenuhan pangan manusia, kedelai juga 

merupakan bahan pakan ternak yang penting, 

serta berguna sebagai bahan mentah industri. 

Dengan demikian permintaan kedelai terus 

mening-kat dari tahun ke tahun dan belum 

dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, 

sehingga impor kedelai terus meningkat 

tajam. 

mailto:sudirman_pbr@yahoo.co.id
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Kedelai umumnya dibuat makanan 

seperti tempe dan tahu, namun industri tahu 

dan tempe mempunyai persyaratan sendiri 

dalam memilih bahan bakunya, persyaratan 

tersebut meliputi warna, ukuran dan kulit 

biji. Persyaratan ini sangat penting dalam 

menentukan kualitas tahu dan tempe. Apabila 

persyaratan yang diinginkan tersebut selalu 

terpenuhi, maka kualitas dan rasa tahu dan 

tempe akan terjaga. 

Tujuan penelitian ini untuk mengeva-

luasi pengaruh pemupukan N, P, K dan 

bahan organik Beta dan Tithoganic terhadap 

hasil dan kualitas kedelai di lahan sulfat 

masam bergambut. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Penelitian dilaksanakan di desa 

Lamunti, Kabupaten Kapuas Kalimantan 

Tengah pada lahan sulfat masam bergambut 

berlangsung sejak Mei sampai Agustus 2009. 

Bahan yang digunakan adalah biji kedelai 

varietas Anjasmoro hasil panen penelitian 

pemupukan NPK dan penggunaan bahan 

organik (BO) Beta dan Tithoganic. Bahan 

organik Beta merupakan formula pembenah 

tanah yang berbahan dasar organik dan 

mineral yang terbuat dari kombinasi pupuk 

kandang, zeolit dan skim lateks dengan rasio 

89:10:1, sedangkan Tithoganic adalah pupuk 

organik yang diperkaya dengan bahan 

hijauan Tithonia diversifolia yang mempu-

nyai kadar hara N, P dan K dan bahan 

mineral fosfat alam/dolomit yang merupakan 

bahan alami mengandung hara makro dan 

mikro. Sebagai pupuk dasar (penelitian) 

adalah NPK dengan dosis 25 kg N + 67,5 kg 

P2O5 + 30 K2O, sedangkan bahan organik 

Beta dan Tithoganic dosis 1 t/ha. Alat yang 

dugunakan : mistar, timbanagn analitik, gelas 

ukur, schatmat, alat gtulis menuis dan alat 

dokumentasi 

Rancangan Percobaan 

Penelitian menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap dengan 3 ulangan yang meru-

pakan penelitian lapang tanaman kedelai di 

lahan rawa menggunakan dosis pupuk penuh 

(25 kg N + 67,5 kg P2O5 + 30 K2O ), ¾ dosis 

dan ½ dosis ditambah bahan organik Beta 

dan Tithoganic. Perlakuan terdiri dari (Beta + 

dosis penuh NPK); (Beta + ¾ dosis NPK); 

Beta + ½ dosis NPK); (Tithoganic + dosis 

penuh NPK); (Tithoganic + ¾ dosis NPK); 

Tithoganic + ½ dosis NPK) dan (NPK tanpa 

BO). Parameter yang diamati adalah parame-

ter kualitas fisik (jumlah polong bernas / 

tanaman, ukuran biji, berat 100 biji, dan 

kepadatan biji) dan parameter kualitas kimia 

(kadar air, kadar protein, dan kadar lemak). 

Prosedur Penelitian 

Sebelum dilaksanakan penanaman, 

tanah diolah sempurna menggunakan traktor 

tangan pada kondisi lembab, kemudian 

dibuat ukuran petak 5x6 m sebanyak 21 

petak perlakuan. Benih kedelai Anjasmoro 

ditanam dengan jarak 25x40 cm dan diberi 

pupuk NPK sebagai dosis penuh pada awal 

pertanaman. Bahan organik Beta ditugal 

disamping lubang benih dengan jarak 5 cm 

sedangkan bahan organik Tithoganic disebar 

merata disepanjang samping lubang benih 

(bentuk b.o serbuk halus). Selama pertanam-

an dilakukan penyiraman 3 kali untuk meng-

hindari kekeringan.  

Biji kedelai hasil panen dengan kadar 

air sekitar 28 % dikeringkan hingga kadar 

airnya mencapai < 12 %, kemudian diamati 

sesuai parameter. Dihitung pula hasil (ton/ha) 

dari masing-masing petak perlakuan. 

Pengujian dan Analisis Data 

Kualitas fisik 

Jumlah polong bernas per tanaman 

dihitung dari jumlah polong yang baik dan 

bersih dari jumlah polong/satu tanaman 

dengan cara hand picking. Prosentase biji 

baik dihitung berdasarkan berat biji yang 

baik dibanding biji yang dihasilkan. ukuran 

biji (mm) diukur dengan menggunakan alat 

schatmat, kepadatan biji (g/L) diukur dengan 

menggunakan gelas ukur, berat biji diukur 

dengan berat 100 biji (g) meng-gunakan 

timbangan analitik. 

Kualitas kimia 

Kadar air (%) diuji dengan menggu-

nakan metode oven pada suhu 105oC dan 

pengurangan bobot air dihitung sesuai 

dengan metode AOAC (1995). Kadar protein 

dihitung dengan metode semi kimro Kjeldhal 

(Sudarmadji, 1989). Kandungan lemak dila-

kukan dengan metode Soxhlet menggunakan 
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petrolium ether sebagai pelarut (AOAC, 

1995). 

Data yang diperoleh dianalisis meng-

gunakan sidik ragam dan uji jarak Duncan. 

Untuk mendapatkan hubungan antar parame-

ter yang diuji dilakukan analisis regresi dan 

korelasi (Gomez dan Gomez, 1995). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah polong bernas/tanaman 

Jumlah maksimum polong tiap tanam-

an dan ukuran biji ditentukan secara genetik, 

namun jumlah riil dan ukuran biji yang 

terbentuk dipengaruhi oleh lingkungan sema-

sa pengisian biji. Keadaan kering semasa 

periode ini bukan saja berakibat ukuran biji 

menjadi lebih kecil, tetapi dapat pula meng-

akibatkan berkurangnya jumlah biji dalam 

polong atau rendahnya polong bernas. 

 

 

 

Figure 1.Influence of fertilizer type on number 

of fresh pod/plant 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian bahan organik (BO) dan pupuk 

NPK berpengaruh terhadap jumlah polong 

bernas/tanaman yang dihasilkan dan berbe-da 

nyata antara dosis NPK penuh dengan ½ 

dosis NPK juga dengan tanpa bahan orga-

nik. Jumlah polong bernas tertinggi pada 

pelakuan Tithoganic + ½ dosis NPK, sedang-

kan perlakuan untuk kedua bahan organik 

dengan ¾ dosis NPK menghasilkan jumlah 

polong yang hampir sama yakni 55,40 dan 

57,20. Sedangkan jumlah polong bernas dari 

hasil pemupukan NPK tanpa bahan organik 

adalah terendah, dan semakin berkurang 

dosis NPK yang diberikan maka jumlah 

polong/tanaman semakin banyak (Gambar 

1). 

Jumlah biji/tanaman 

Biji/tanaman dipengaruhi oleh perla-

kuan bahan organik, NPK tanpa bahan 

organik menghasilkan jumlah biji/tanaman 

paling rendah. Terlihat bahwa dengan peng-

urangan dosis pupuk NPK menjadi ¾ dan ½ 

dosis ternyata jumlah biji semakin banyak. 

Pada perlakuan BO Beta, antara ¾ dosis 

dengan ½ dosis NPK tidak berbeda nyata, 

namun dengan BO Tithoganic terdapat per-

bedaan yang nyata. Jumlah biji/tanaman 

dengan penambahan BO Beta meningkat 

11,37 % sedangkan dengan BO Tithoganic 

peningkatan sebesar 17,93 %. Pemberian BO 

Beta 1 t/ha dengan mengurangi dosis NPK 

hingga 50 %, jumlah biji/tanaman meningkat 

58,10 %, sedangkan pemberian BO Titho-

ganic 1 t/ha dengan pengurangan 50 % dosis 

NPK jumlah biji/tanaman meningkat 

59,29 %. Penggunaan ½ dosis pupuk NPK 

dengan BO Beta dan Tithoganic menghasil-

kan jumlah biji/tanaman tertinggi dan dengan 

pemberian NPK dosis penelitian penuh 

terjadi penurunan jumlah biji yang significan 

(Gambar 2a dan 2b). Tapi pada perlakuan 

BO Tithoganic dengan ½ dosis NPK jumlah 

biji/tanaman sedikit lebih tinggi dibanding 

dengan perlakuan BO Beta. Pemberian BO 

Beta dengan dosis NPK penuh, menghasilkan 

jumlah biji lebih rendah dibanding yang 

diberi BO Tihto-ganic. Terdapat hubungan 

posistif dan nyata antara jumlah polong per 

tanaman dengan jumlah biji per tanaman 

dengan persamaan YBeta = -17,546 x + 2,44 

dengan koefisien korelasi  r = 0,90, dan YTitho 

= -3,42 x + 1,97 dengan koefisien korelasi r 

= 0,99. Apabila didasarkan pada pengamatan 

biji per polong memang jumlah biji per 

polong dosis NPK penuh lebih rendah 

dibanding dengan ¾ dosis NPK. Jumlah 

biji/polong menggu-nakan BO Beta dengan 

¾ dosis pupuk NPK tertinggi (2,32). 
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Figure 2. Influence of fertilizer type on number of seed per plant 

Table 1. Influence of fertilizers type on yield of soybean on peat acid sulphate 

Treatments Good seed (%) 
Weight of 100 

seeds (g) 

Grain yield 

(tons/ha) 

Beta + full dosage of NPK  93.91 13.16 0,839 a 

Beta + ¾ dosage of NPK 95.36 13.40 1,129 b 

Beta + ½ dosage of NPK 92.87 12.84 1,216 b 

Titho + full dosage of NPK  95.74 13.43 1,014 ab 

Titho + ¾ dosage of NPK 95.26 13.80 1,230 b 

Titho + ½ dosage of NPK 95.47 13.57 1,250 b 

Full dosage of NPK, without BO 95.05 12.07 0,789 a 

Coeficient of Variance (%) 30.24 26.20 18.72 

Note: Data in a the same column followed the same letter are not significantly different at  

5 % by DMRT 

H a s i l 

Pemberian bahan organik setelah 

dipupuk dengan N, P dan K ternyata mem-

berikan hasil yang tinggi, namun antara 

perlakuan bahan organik (BO) tidak ter-dapat 

perbedaaan yang nyata. Penambahan bahan 

organik (Beta dan Tithoganic) menunjukkan 

beda nyata dibanding dengan tanpa perla-

kuan bahan organik. NPK dosis penuh yang 

diberi BO Beta hasilnya meningkat 6,34 %, 

kemudian dengan memperkecil dosis NPK 

sebesar 50 % peningkatannya mencapai 

54,12 %. Selan-jutnya perlakuan yang diberi 

BO Tithoganic dengan 50 % dosis NPK 

peningkatannya 58,42%, namun dengan 

dosis penuh peningkatannya lebih kecil 

(28,52 %). Rata-rata hasil kedelai 1,066 t/ha 

biji kering. Namun demikian hasil tersebut 

masih belum terlalu tinggi, karena produksi 

bintil akar yang terdapat pada akar relatif 

sedikit karena jumlah kapur yang diberikan 

belum bisa mengatasi tingkat kemasaman 

tanah. Dari pengamatan vegetatif akhir atau 

memasuki fase pengisian ternyata kondisi 

lahan kurang air (kering) sehingga berpe-

ngaruh pada pembentukan polong. Hasil 

analisis setelah panen menunjukkan pH tanah 

masih berkisar antara 5,06-5,18, selain itu 
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biji kedelai tidak diinokulasi Rhizobium. 

Hasil analisis tanah ternyata tekstur tanah 

pada lahan yang ditanami dengan kedelai 

73,19 % debu, 18,42 % liat dan 8,09 % pasir. 

Menurut Pedleton (1976), kedelai akan 

tumbuh baik pada pH 6,0-6,5 dan akan 

menurun pada pH 4,5. Menurut Mc Lean 

(1971), menyimpulkan bahwa pH optimum 

untuk tanaman polong akan baik jika tanah 

masam dikapur dengan konsen-trasi yang 

seimbang 75 % Ca, 10 % Mg dan 5 % K, 

dipupuk secukupnya dan biji diinokulasi 

menghasilkan pertumbuhan tanaman yang 

memuaskan. 

Pupuk organik yang sudah terdekom-

posisi seperti pupuk kandang dapat berfungsi 

sebagai hara. Pupuk organik dapat memper-

baiki lingkungan tumbuh tanaman sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi pupuk an-

organik (Karama et al., 1990). 

Menurut Ifradi et al. (1998), bahwa 

pupuk kandang dapat mempertahankan 

bahan organik tanah, meningkatkan aktivitas 

biologi tanah dan juga meningkatkan keterse-

diaan air tanah. Semakin tinggi kadar air 

tanah maka absorbsi dan transportasi unsur 

hara maupun air akan lebih baik, sehingga 

laju fotosintesa untuk dapat menghasilkan 

cadangan makanan bagi pertumbuhan tanam-

an lebih terjamin dan otomatis produktivitas-

nya akan meningkat. 

Berat 100 biji 

Hasil pengukuran terhadap berat 100 

biji, menunjukkan bahwa berat 100 biji tidak 

dipengaruhi oleh perlakuan baik bahan 

organik maupun pupuk anorganik. Perlaku-

an dengan NPK tanpa bahan organik adalah 

terendah (Tabel 2), dan rata-rata perlakuan 

dengan BO Beta masih lebih rendah (13,13 g 

per 100 biji) sedangkan dengan Tithoganic 

13,60 g per 100 biji). Varietas Anjasmoro 

berukuran sedang karena mempunyai berat 

lebih kecil 14 g per100 biji. Rata-rata berat 

100 biji dari semua perlakuan tidak beda 

nyata dan tertinggi terlihat pada perlakuan ¾ 

NPK dengan 1 t/ha Tithoganic (13,80 g). 

Pemu-pukan dosis ¾ NPK dengan pemberian 

B.O Beta, berat 100 biji meningkat 11,02 % 

sedangkan dengan pemberian Tithoganic 

meningkat 14,33 %. Menurut Sumarno 

(1982), biji kedelai berukuran besar adalah 

biji yang mempunyai berat 14 g atau lebih 

untuk 100 biji. Pemupukan N meningkat-kan 

bobot benih dan tanaman yang defisiensi P 

dan K akan menghasilkan benih yang tidak 

berkecambah dengan baik dan tidak tahan 

disimpan. Vigor benih jagung juga dipenga-

ruhi oleh pemberian pupuk N, dan vigor benh 

meningkat sejalan dengan meningkatnya 

takaran pemupukan N (Saenong et al., 2008). 

Selain itu Lowe et al. (1972), Mugnisyah dan 

Nakamura (1986), unsur P dapat meningkat-

kan kandungan protein dan bobot biji yang 

selanjutnya meningkatkan vigor dan ketahan-

an simpan benih.  

Ukuran biji 

Ukuran biji yang dihasilkan masih 

termasuk ukuran menengah dengan batasan 

ukuran 8,5 x 6,5 x 5,0 mm (276,25 mm3), 

namun pada perlakuan NPK tanpa bahan 

organik Beta dan Tithoganic menunjukkan 

ukuran biji terkecil dengan ukuran biji 

184,60-187,28 mm3. Untuk mendapatkan 

ukuran biji bernas adalah dari perbandingan 

6,5 x 5,0 x 4,0 (biji kecil), 7,5 x 5,5 x 4,5 

(biji sedang) dan 9,0 x 6,5 x 5,0 (biji besar). 

Bila ukuran tebal biji tidak melebihi 4,0 mm 

maka biji tidak bernas (agak keriput). Dari 

seluruh perlakuan, pada Tabel 2 memper-

lihatkan bahwa Tithoganic + dosis ¾ NPK 

mempunyai ukuran biji tertinggi (232,13 

mm3), namun ukuran biji ini belum tergolong 

pada ukuran biji yang besar.  

Selanjutnya untuk masing-masing 

perlakuan bahan organik, terlihat bahwa 

pemberian BO Beta dengan ¾ dosis NPK 

adalah tertinggi. Demikian juga dengan 

penambahan Tithoganic pada ¾ dosis NPK 

ukurannya tertinggi. Dari ukuran rata-rata 

antara dua perlakuan bahan organik (Beta 

dan Tithoganic), ternyata ¾ dosis NPK 

dengan BO Tithoganic mempunyai ukuran 

biji tertinggi.  

Berat biji erat hubungannya dengan 

ukuran biji yang dihasilkan. Kedelai golo-

ngan berbiji kecil bila bobot 100 bijinya 

antara 7-10 g, berbiji sedang bila bobot 100 

bijinya antara 11-13 g dan berbiji besar bila 

ukuran berat lebih besar 13 g (Hidayat, 

1993). Terdapat hubungan positif yang nyata 

antara berat biji per tanaman dengan berat 

100 biji kedelai dengan persamaan Y = 9,834 

x + 0,233, r = 0,922. 
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Hasil biji kedelai meningkat 0,32 t/ha 

dengan adanya peningkatan ukuran biji 1 g 

per 100 biji pada ¾ dosis NPK ditambah BO 

Beta demikian juga dengan ¾ dosis NPK 

ditambah BO Tithoganic meningkat 0,25 t/ha 

biji kedelai. 

Table 2. Influence of type of fertilizers on physical and chemical quality of soybean seed 

Treatment Seed size (mm) 
Seed density 

(g/L) 

Protein 

content (%) 

Fat content 

(%) 

Beta + full dosage of NPK  7.62 x 6.00 x 4.53 726.47 48.30 a 14.62 

Beta + ¾ dosage of NPK 7.83 x 6.06 x 4.61 777.09 49.07 a 18.39 

Beta + ½ dosage of NPK 7.34 x 5.67 x 4.30 737.56 39.65 bc 16.62 

Titho + full dosage of NPK  7.76 x 6.18 x 4.58 735.45 32.65 d 16.32 

Titho + ¾ dosage of NPK 7.97 x 6.25 x 4.66 804.58 43.87 b 16.94 

Titho + ½ dosage of NPK 7.81 x 6.22 x 4.62 772.22 37.52 c  16.89 

Full dosage of NPK, without BO 7.30 x 5.85 x 4.36 762.04 28.04 e 16.60 

Coeficeint of Variance (%)  21.32 18.70 29.52 

Note: Data in a the same coloumn followed by the same letter are not significantly different at  5 % 

by DMRT 

Kepadatan biji 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian BO Beta dan Tithoganic disertai 

pemupukan NPK tidak terdapat  perbedaan 

yang nyata, pemberian BO Beta dengan ¾ 

dosis NPK walaupun relatif kecil bentuk biji 

semakin padat dan terjadi penambahan 

kepadatan biji 1,97 % (777,09 g/L) sedang-

kan yang diberi BO Tithoganic dengan dosis 

¾ NPK kepadatan biji bertambah lebih tinggi 

5,58% (804,58 g/L). Ukuran dan kepadatan 

biji tidak dipengaruhi oleh pertambahan 

dosis pupuk NPK. Pemberian BO Beta 

dengan takaran NPK penuh menunjukkan 

penurunan ukuran dan kepadatan biji 

dibanding dengan ¾ dosis NPK. Demikian 

juga pada pemberian BO Tithoganic dengan 

¾ dosis NPK, ukuran dan kepadatan biji 

relatif lebih tinggi walau tidak terdapat 

perbedaan yang nyata. Rata-rata kepadatan 

biji kedelai dari keseluruhan hasil pengujian 

ternyata pemberian BO Tithoganic paling 

tinggi (780,75 g/L) sedangkan dengan BO 

Beta kepadatan biji 747,04 g/L. 

Kadar protein biji 

Secara fisik setiap biji kedelai berbeda 

dalam hal warna, ukuran dan bentuk biji dan 

juga terdapat perbedaan pada komposisi 

kimianya. Perbedaan sifat fisik dan kimia 

tersebut dipengaruhi oleh varietas dan 

kondisi dimana kedelai itu tumbuh. 

Hasil analisis proksimat menunjukkan 

bahwa biji kedelai yang diberi BO Beta dan 

dipupuk dengan ¾ NPK terdapat peningkatan 

kadar protein sebesar 75 %, sedangkan yang 

diberi BO Tithoganic dengan ¾ dosis NPK 

peningkatan protein sebesar 56,45 %. Protein 

yang dihasilkan dengan penambahan BO 

Beta, 20,15 % lebih tinggi dibanding dengan 

protein dari penambahan BO Tithoganic. 

Selanjutnya hasil analisis proksimat menun-

jukkan bahwa kadar protein dari perlakuan 

pemberian BO Beta dengan NPK rata-rata 

45,67 %, sedangkan dengan BO Tithoganic 

kadar protein rata-rata 38,01 % dan berbeda 

sangat nyata. Selain itu terlihat bahwa 

pemupukan NPK tanpa diberi tambahan 

bahan organik, kadar proteinnya lebih rendah 

(Gambar 3). 

Kadar protein yang dihasilkan dalam 

penelitian ini hampir sama dengan beberapa 

kadar protein varietas kedelai yang diuji. 

Hasil penelitian Antarlina et al. (2000) 

menyebutkan bahwa komposisi kimia biji 

kedelai dari 9 varietas yang diuji terdiri dari 

air 7,48-8,56 %, protein 28,60-39,07 %, 

lemak 14,48-20,15 %, karbohidrat 28,76-

40,16 %, dan abu 4,92-5,39 %. Selanjutnya 

Mudjisihono (2001), hasil analisis proksimat 

biji kedelai adalah terdiri dari air 9,24 %, 

protein 34,22 %, lemak 15,21 %, karbohidrat 

36,47 % dan abu 4,80 %. 

Hasil analisis proksimat menunjukkan 

bahwa dengan penambahan bahan organik 

setelah diberi NPK kadar protein meningkat. 

Hal ini diduga bahwa adanya unsur nitrogen 
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dalam tanah yang cukup tinggi baik dari 

sumber an-organik maupun organik akan 

mempercepat proses anabolis-me pada 

tanaman, sehingga pembentukan kandungan 

protein dalam biji akan bertambah. Pembe-

rian BO Beta dengan ¾ dosis NPK terjadi 

peningkatan kadar protein 75 % dan BO 

Tithoganic dengan ¾ dosis NPK terjadi 

peningkatan kadar protein sebesar 56,45 %. 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa kadar protein 

dari perlakuan BO Beta dengan ¾ dosis NPK  

adalah paling tinggi. Hasil penelitian Hardi 

(2010), menyebutkan bahwa pemberian 

pupuk N terjadi peningkatan protein pada biji 

kedelai varietas Anjasmoro sebesar 21,38 %, 

sedangkan varietas Grobogan meningkat 

30,67%. Penggunaan pupuk N pada peneli-

tian Hardi hanya 54,5 % Urea, 10,67 % SP 

36 dan 16,67 % KCl dibanding dalam 

penelitian ini. 

 

 

Figure 3. Influence of fertilizer type on 

protein content of soybean seed 

Menurut Nyakpa et al. (1988), bahwa 

tanaman menyerap unsur hara N terutama 

dalam bentuk NO3
-, namun bentuk lain juga 

dapat diserap adalah NH4
+ dan urea. Dalam 

keadaan aerase yang baik, senyawa-senyawa 

N diubah kedalam bentuk NO3
-. Nitrogen 

yang tersedia bagi tanaman dapat mempe-

ngaruhi pembentukan protein, disamping itu 

unsur-unsur ini juga merupakan bagian 

integral dari kloropil. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Engelstad (1985) yang menya-

takan bahwa pengaruh N dalam tanaman 

terhadap protein dalam tanaman, terutama 

pada biji-bijian serealia merupakan hal 

sangat penting dalam masalah pangan dan 

mutu nutrisi dari setiap unit protein dikenda-

likan oleh genetik tanaman. Selanjutnya 

Suwardjono (2001) menyatakan bahwa 

pupuk kandang mempunyai kandungan N 

sehingga akan meningkatkan protein tanam-

an dan fotosintesis berjalan dengan baik. 

Kandung-an protein kasar meningkat sejalan 

dengan tingginya tingkat pemupukan pupuk 

kan-dang. Tingginya protein kasar pada pem-

berian pupuk kandang dikarenakan nitrogen 

yang dikandung dapat segera digunakan 

kemudian dirombak menjadi amonium yang 

selanjutnya diasimilasi men-jadi asam-asam 

amino yang digabungkan menjadi protein 

dan asam nukleat (Havlin et al., 1999). 

Menurut Ifradi et al. (1998), bahwa 

pemberian pupuk kandang akan meningkat-

kan produksi bahan kering, protein kasar dan 

menurunkan serat kasar. Menurut Minson 

(1990), bahwa kandungan dan komposisi 

protein kasar dalam hijauan dipengaruhi oleh 

ketersediaan nitrogen di dalam larutan tanah. 

Unsur N, P K dan S yang mempenga-

ruhi peningkatan kandungan protein legu-

minosa. Pengunaan pupuk kandang yang 

tinggi dapat mempertahankan bahan organik 

tanah dan dapat meningkatkan aktivitas 

biologis tanah dan transportasi unsur hara 

serta air akan lebih baik, sehingga laju 

fotosintesa untuk menghasilkan cadangan 

makanan bagi pertumbuhan tanaman lebih 

terjamin (Purwowidodo, 1992). 

Kadar protein dalam kedelai berhu-

bungan dengan kadar non proteinnya. Hasil 

percobaan Setyono et al. (2008), menyebut-

kan bahwa kadar protein beras bisa ditingkat-

kan dan hasil penelitian tersebut menunjuk-

kan terjadinya kenaikan protein beras sekitar 

35,71 %. Protein nabati merupakan hasil 

anabolisme pada tanaman dengan kerangka 

dasar nitrogen dan senyawa organik maupun 

senyawa anorganik. Diduga dengan keterse-

diaan unsur N tanah tinggi, maka anabolisme 

dapat berjalan cepat dan lancar sehingga kan-

dungan protein menjadi meningkat. Selain itu 

hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 

pupuk urea mampu meningkatkan kadar 

protein beras yang dihasilkan. Hasil peneliti-

an menunjukkan pula bahwa proses pemu-

pukan merupakan salah satu cara yang 

mudah dan cepat untuk meningkatkan kadar 

protein dalam beras. 
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Kadar lemak biji 

Hasil analisis proksimat menunjuk-kan 

bahwa kadar lemak dalam biji kedelai tidak 

dipengaruhi secara nyata oleh perla-kuan 

pemberian bahan organik maupun pemupuk-

an anorganik. Tanpa perlakuan bahan orga-

nik, ternyata kadar lemak dalam biji lebih 

rendah dibanding dengan perla-kuan bahan 

organik. Dari keseluruhan perlakuan ternyata 

dengan pemupukan ¾ NPK ditambah bahan 

organik Beta, kadar lemak tertinggi 

(18,39 %) sedangkan dengan NPK penuh 

kadar lemak 14,62 %. Antara perlakuan 

pemu-pukan NPK dengan penambahan 

bahan organik Beta dan Tithoganic tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata. Kadar 

lemak biji dengan penam-bahan Beta rata-

rata 16,54 % sedangkan dengan pertambahan 

Tithoganic 16,72 %. 

 

KESIMPULAN 

Penggunaan setengah dosis NPK de-

ngan penambahan bahan organik Beta dan 

Tithoganic meningkatkan jumlah biji > 50 %, 

demikian juga dengan setengah dosis NPK + 

Beta peningkatan hasil sebesar 54,12 % dan 

setengah dosis NPK + Tithoganic hasil me-

ningkat 58,42%. Kadar protein meningkat 

75 % dengan pemberian ¾ dosis NPK + Beta 

sedangkan dengan bahan organik Tithoganic 

kadar protein meningkat sebesar 56,45 %. 

Dengan penambahan b.o Beta, kandungan 

protein rata-rata 45,67 % sedangkan penam-

bahan b.o. Tithoganic kandungan protein 

rata-rata 38,01% dan kadar lemak < 17,5 %. 

Pemberian bahan organik Beta dan Titho-

ganic berperan dalam meningkatkan hasil 

dan kualitas biji kedelai dengan penggunaan 

½ dosis sampai ¾ dosis NPK. Biji kedelai 

tergolong kualitas baik dengan berat biji 

diatas 12,0 g per100 biji. 
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