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1. Profil Komoditas Kedelai
Kedelai (kadang-kadang ditambah "kacang" di depan namanya) adalah salah satu tanaman
polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti kecap,
tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arkeologi, tanaman ini telah dibudidayakan sejak
3500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai putih diperkenalkan ke Nusantara oleh pendatang
dari Cina sejak maraknya perda3gangan dengan Tiongkok, sementara kedelai hitam sudah
dikenal lama orang penduduk setempat. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan
minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat meskipun kedelai
praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah 1910.
Kedelai yang dibudidayakan sebenarnya terdiri dari paling tidak dua spesies: Glycine max
(disebut kedelai putih, yang bijinya bisa berwarna kuning, agak putih, atau hijau) dan Glycine
soja (kedelai hitam, berbiji hitam). G. max merupakan tanaman asli daerah Asia subtropik
seperti RRC dan Jepang selatan, sementara G. soja merupakan tanaman asli Asia tropis di Asia
Tenggara. Tanaman ini telah menyebar ke Jepang, Korea, Asia Tenggara dan Indonesia.
Beberapa kultivar kedelai putih budidaya di Indonesia, di antaranya adalah 'Ringgit', 'Orba',
'Lokon', 'Darros', dan 'Wilis'. "Edamame" adalah sejenis kedelai berbiji besar berwarna hijau
yang belum lama dikenal di Indonesia dan berasal dari Jepang.
1.1 Asal Usul dan Taksonomi Tanaman Kedelai
Kedelai merupakan tanaman asli Daratan Cina dan telah dibudidayakan oleh manusia sejak
2500 SM. Sejalan dengan makin berkembangnya perdagangan antar negara yang terjadi pada
awal abad ke-19, menyebabkan tanaman kedalai juga ikut tersebar ke berbagai negara tujuan
perdagangan tersebut, yaitu Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia, dan Amerika. Kedelai
mulai dikenal di Indonesia sejak abad ke-16. Awal mula penyebaran dan pembudidayaan
kedelai yaitu di Pulau Jawa, kemudian berkembang ke Bali, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau
lainnya.
Pada awalnya, kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine soja dan Soja max.
Namun pada tahun 1948 telah disepakatibahwa nama botani yang dapat diterima dalam istilah
ilmiah, yaitu Glycine max (L.) Merill.

Klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut :
Divisio

: Spermatophyta

Classis

: Dicotyledoneae

Ordo

: Rosales

Familia

: Papilionaceae

Genus

: Glycine

Species

: Glycine max (L.) Merill

1.2 Morfologi Tanaman Kedelai
Tanaman kedelai umumnya tumbuh tegak, berbentuk semak, dan merupakan tanaman
semusim. Morfologi tanaman kedelai didukung oleh komponen utamanya, yaitu akar, daun,
batang, polong, dan biji sehingga pertumbuhannya bisa optimal.
1. Akar
Akar kedelai mulai muncul dari belahan kulit biji yang muncul di sekitar misofil. Calon akar
tersebut kemudian tumbuh dengan cepat ke dalam tanah, sedangkan kotiledon yang terdiri dari
dua keping akan terangkat ke permukaan tanah akibat pertumbuhan yang cepat dari hipokotil.
Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam, yaitu akar tunggang dan akar sekunder
(serabut) yang tumbuh dari akar tunggang. Selain itu kedelai juga seringkali membentuk akar
adventif yang tumbuh dari bagian bawah hipokotil. Pada umumnya, akar adventif terjadi
karena cekaman tertentu, misalnya kadar air tanah yang terlalu tinggi. Perkembangan akar
kedelai sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik dan kimia tanah, jenis tanah, cara pengolahan
lahan, kecukupan unsur hara, serta ketersediaan air di dalam tanah.
Pertumbuhan akar tunggang dapat mencapai panjang sekitar 2 m atau lebih pada kondisi yang
optimal,namun demikian, umumnya akar tunggang hanya tumbuh padakedalaman lapisan
tanah olahan yang tidak terlalu dalam, sekitar 30-50 cm. Sementara akar serabut dapat tumbuh
pada kedalaman tanah sekitar 20-30 cm. Akar serabut ini mula-mula tumbuh di dekat ujung
akar tunggang, sekitar 3-4 hari setelah berkecambah dan akan semakin bertambah banyak
dengan pembentukan akar-akar muda yang lain.

2. Batang dan cabang
Hipokotil pada proses perkecambahan merupakan bagian batang, mulai dari pangkal akar
sampai kotiledon. Hopikotil dan dua keping kotiledon yang masih melekat pada hipokotil akan
menerobos ke permukaan tanah. Bagian batang kecambah yang berada diatas kotiledon
tersebut dinamakan epikotil. Pertumbuhan batang kedelai dibedakan menjadi dua tipe, yaitu
tipe determinate dan indeterminate. Perbedaan sistem pertumbuhan batang ini didasarkan atas
keberadaan bunga pada pucuk batang. Pertumbuhan batang tipe determinate ditunjukkan
dengan batang yang tidak tumbuh lagi pada saat tanaman mulai berbunga.
Sementara pertumbuhan batang tipe indeterminate dicirikan bila pucuk batang tanaman masih
bisa tumbuh daun, walaupun tanaman sudah mulai berbunga. Disamping itu, ada varietas hasil
persilangan yang mempunyai tipe batang mirip keduanya sehingga dikategorikan sebagai semideterminate atau semiindeterminate. Jumlah buku pada batang tanaman dipengaruhi oleh tipe
tumbuh batang dan periode panjang penyinaran pada siang hari. Pada kondisi normal, jumlah
buku berkisar 15-30 buah. Jumlah buku batang indeterminate umumnya lebih banyak
dibandingkan batang determinate. Cabang akan muncul di batang tanaman. Jumlah cabang
tergantung dari varietas dan kondisi tanah, tetapi ada juga varietas kedelai yang tidak
bercabang. Jumlah batang bisa menjadi sedikit bila penanaman dirapatkan dari 250.000
tanaman/hektar menjadi 500.000 tanaman/hektar. Jumlah batang tidak mempunyai hubungan
yang signifikan dengan jumlah biji yang diproduksi. Artinya, walaupun jumlah cabang banyak,
belum tentu produksi kedelai juga banyak.
3. Daun
Tanaman kedelai mempunyai dua bentuk daun yang dominan, yaitu stadia kotiledon yang
tumbuh saat tanaman masih berbentuk kecambah dengan dua helai daun tunggal dan daun
bertangkai tiga (trifoliate leaves)yang tumbuh selepas masa pertumbuhan.
Umumnya, bentuk daun kedelai ada dua, yaitu bulat (oval) dan lancip (lanceolate). 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 buah/m2.
Umumnya, daun mempunyai bulu dengan warna cerah dan jumlahnya bervariasi. Panjang bulu
bisa mencapai 1 mm dan lebar 0,0025 mm. Kepadatan bulu bervariasi, tergantung varietas,

tetapi biasanya antara 3 - 20 buah/mm2. Jumlah bulu pada varietas berbulu lebat, dapat
mencapai 3 - 4 kali lipat dari varietas yang berbulu normal. Contoh varietas yang berbulu lebat
yaitu IAC 100, sedangkan varietas yang berbulu jarang yaitu Wilis, Dieng, Anjasmoro, dan
Mahameru.
Lebat-tipisnya bulu pada daun kedelai berkait dengan tingkat toleransi varietas kedelai
terhadap serangan jenis hama tertentu. Hama penggerek polong ternyata sangat jarang
menyerang varietas kedelai yang berbulu lebat. Oleh karena itu, para peneliti pemulia tanaman
kedelai cenderung menekankan pada pembentukan varietas yang tahan hama harus mempunyai
bulu di daun, polong, maupun batang tanaman kedelai.
4. Bunga
Tanaman kacang-kacangan, termasuk tanaman kedelai, mempunyai dua stadia tumbuh, yaitu
stadia vegetatif dan stadia reproduktif. Stadia vegetatif mulai dari tanaman berkecambah
sampai saat berbunga, sedangkan stadia reproduktif mulai dari pembentukan bunga sampai
pemasakan biji. Tanaman kedelai di Indonesia yang mempunyai panjang hari rata-rata sekitar
12 jam dan suhu udara yang tinggi (>30° C), sebagian besar mulai berbunga pada umur antara
5-7 minggu.
Tanaman kedelai termasuk peka terhadap perbedaan panjang hari, khususnya saat
pembentukan bunga. Bunga kedelai menyerupai kupu-kupu. Tangkai bunga umumnya tumbuh
dari ketiak tangkai daun yang diberi nama rasim. Jumlah bunga pada setiap ketiak tangkai daun
sangat beragam, antara 2-25 bunga, tergantung kondisi lingkungan tumbuh dan varietas
kedelai. Bunga pertama yang terbentuk umumnya pada buku kelima, keenam, atau pada buku
yang lebih tinggi.
Pembentukan bunga juga dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Pada suhu tinggi dan
kelembaban rendah, jumlah sinar matahari yang jatuh pada ketiak tangkai daun lebih banyak.
Hal ini akan merangsang pembentukan bunga. Setiap ketiak tangkai daun yang mempunyai
kuncup bunga dan dapat berkembang menjadi polong disebut sebagai buku subur. Tidak setiap
kuncup bunga dapat tumbuh menjadi polong, hanya berkisar 20-80%.
Jumlah bunga yang rontok tidak dapat membentuk polong yang cukup besar. Rontoknya bunga
ini dapat terjadi pada setiap posisi buku pada 1- 10 hari setelah mulai terbentuk bunga. Periode
berbunga pada tanaman kedelai cukup lama yaitu 3-5 minggu untuk daerah subtropik dan 2-3
minggu di daerah tropik, seperti di Indonesia. Jumlah bunga pada tipe batang determinate

umumnya lebih sedikit dibandingkan pada batang tipe indeterminate. Warna bunga yang umum
pada berbagai varietas kedelai hanya dua, yaitu putih dan ungu.
5. Polong dan biji
Polong kedelai pertama kali 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 kemudian
diikuti oleh perubahan warna polong, dari hijau menjadi kuning kecoklatan pada saat masak.
Di dalam polong terdapat biji yang berjumlah 2-3 biji. Setiap biji kedelai mempunyai ukuran
bervariasi, mulai dari kecil (sekitar 7-9 g/100 biji), sedang (10-13 g/100 biji), dan besar (>13
g/100 biji).
Bentuk biji bervariasi, tergantung pada varietas tanaman, yaitu bulat, agak gepeng, dan bulat
telur. Namun demikian, sebagian besar biji berbentuk bulat telur. Biji kedelai terbagi menjadi
dua bagian utama, yaitu kulit biji dan janin (embrio). Pada kulit biji terdapat bagian yang
disebut pusar (hilum) yang berwarna coklat, hitam, atau putih. Pada ujung hilum terdapat
mikrofil, berupa lubang kecil yang terbentuk pada saat proses pembentukan biji. Warna kulit
biji bervariasi, mulai dari kuning, hijau, coklat, hitam, atau kombinasi campuran dari warnawarna tersebut. Biji kedelai tidak mengalami masa dormansi sehingga setelah proses pembijian
selesai, biji kedelai dapat langsung ditanam. Namun demikian, biji tersebut harus mempunyai
kadar air berkisar 12-13%.
6. Bintil akar dan Fiksasi Nitrogen
Tanaman kedelai dapat mengikat nitrogen (N2) di atmosfer melalui aktivitas bekteri pengikat
nitrogen, yaitu Rhizobium japonicum. Bakteri ini terbentuk di dalam akar tanaman yang diberi
nama nodul atau bintil akar. Keberadaan Rhizobium japonicum di dalam tanah memang sudah
ada karena tanah tersebut ditanami kedelai atau memang sengaja ditambahkan ke dalam tanah.
Nodul atau bintil akar tanaman kedelai umumnya dapat mengikat nitrogen dari udara pada
umur 10 – 12 hari setelah tanam, tergantung kondisi lingkungan tanah dan suhu. Kelembaban
tanah yang cukup dan suhu tanah sekitar 25°C sangat mendukung pertumbuhan bintil akar
tersebut.

Perbedaan warna hijau daun pada awal pertumbuhan (10 – 15 hst) merupakan indikasi
efektivitas Rhizobium japonicum. Namun demikian, proses pembentukan bintil akar
sebenarnya sudah terjadi mulai umur 4 – 5 hst, yaitu sejak terbentuknya akar tanaman. Pada
saat itu, terjadi infeksi pada akar rambut yang merupakan titik awal dari proses pembentukan
bintil akar. Oleh karena itu, semakin banyak volume akar yang terbentuk, semakin besar pula
kemungkinan jumlah bintil akar atau nodul yang terjadi. Kemampuan memfikasi N2 ini akan
bertambah seiring dengan bertambahnya umur tanaman, tetapi maksimal hanya sampai akhir
masa berbunga atau mulai pembentukan biji.
Setelah masa pembentukan biji, kemampuan bintil akar memfikasi N2 akan menurun
bersamaan dengan semakin banyaknya bintil akar yang tua dan luruh. Di samping itu, juga
diduga karena kompetisi fotosintesis antara proses pembentukan biji dengan aktivitas bintil
akar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas inokulasi. Oleh karena inokulan
berisi organisme hidup maka harus terlindung dari pengaruh sinar matahari langsung, suhu
tinggi, dan kondisi kering karena dapat menurunkan populasi bakteri dalam media inokulan
sebelum diaplikasikan. Bila perlu, inokulan dapat disimpan dalam lemari es pada suhu 4°C
sebelum digunakan. Inokulan yang baik akan berisi sebanyak 105 – 107 sel/gr bahan pembawa.
Pada waktu aplikasi bakteri Rhizobium japonicum ini, tidak diberikan bersamaan dengan
fungisida karena fungisida banyak mengandung logam berat yang dapat mematikan bakteri.
Sementara penggunaan herbisida tidak banyak pengaruhnya terhadap jumlah dan aktivitas
bakteri ini.
Ada beberapa metode aplikasi bakteri, yaitu pelapisan biji (slurry method), metode sprinkle,
metode tepung (powder method), dan metode inokulasi tanah. Inokulasi biji dengan bakteri
Rhizobium japonicum umumnya paling sering dilakukan di Indonesia, yaitu dengan takaran 5
– 8 g/kg benih kedelai. Mula-mula biji kedelai dibasahi dengan air secukupnya, kemudian
diberi bubukan bakteri Rhizobium japonicum sehingga bakteri tersebut dapat menempel di biji.
Bakteri tersebut kemudian dapat melakukan infeksi pada akar sehingga terbentuk nodul atau
bintil akar. Bahan pembawa bakteri pada inokulasi biji ini umumnya berupa humus (peat).
Tanaman kedelai dikenal sebagai sumber protein nabati yang murah karena kadar protein
dalam biji kedelai lebih dari 40%. Semakin besar kadar protein dalam biji, akan semakin
banyak pula kebutuhan nitrogen sebagai bahan utama protein. Dilaporkan bahwa untuk
memperoleh hasil biji 2,50 ton/ha, diperlukan nitrogen sekitar 200 kg/ha. Dari jumlah tersebut,
sekitar 120 – 130 kg nitrogen dipenuhi dari kegiatan fiksasi nitrogen.

Pemupukan nitrogen sebagai starter pada awal pertumbuhan kedelai perlu dilakukan untuk
pertumbuhan dalam 1 minggu pertama. Pada keadaan tersebut, akar tanaman belum berfungsi
sehingga tambahan nitrogen diharapkan dapat merangsang pembentukan akar. Hal ini akan
membuka kesempatan pembetukan bintil akar. Selain itu, sistem perkecambahan kedelai
berupa epigeal sehingga persediaan makanan didalam kotiledon lebih banyak digunakan untuk
pertumbuhan awal vegetatif dan seringkali nitrogen yang dibutuhkan tidak tercukupi. Namun
demikian, bila penggunaan pupuk nitrogen terlalu banyak, akan menekan jumlah dan ukuran
bintil akar sehingga akan mengurangi efektivitas pengikatan N2 dari atmosfer.

1.3 Stadia Pertumbuhan Kedelai
Pengetahuan tentang stadia pertumbuhan tanaman kedelai sangat penting, terutama bagi para
pengguna aspek produksi kedelai. Hal ini terkait dengan jenis keputusan yang akan diambil
untuk memperoleh pertumbuhan yang optimal dengan tingkat produksi yang maksimal dari
tanaman kedelai, misalnya waktu pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit,
serta penentuan waktu panen.

1. Stadia pertumbuhan vegetatif
Stadia pertumbuhan vegetatif dihitung sejak tanaman mulai muncul ke permukaan tanah
sampai saat mulai berbunga. Stadia perkecambahan dicirikan dengan adanya kotiledon,
sedangkan penandaan stadia pertumbuhan vegetatif dihitung dari jumlah buku yang terbentuk
pada batang utama. Stadia vegetatif umumnya dimulai pada buku ketiga

2. Stadia pertumbuhan reproduktif
Stadia pertumbuhan reproduktif (generatif) dihitung sejak tanaman kedelai mulai berbunga
sampai pembentukan polong, perkembangan biji, dan pemasakan biji.

Sumber : University of Illinois. 1992
Gambar 1.1. Stadia Pertumbuhan Tanaman Kedelai
Keterangan :
VE : Stadium kecambah awal
VC : Stadium kecambah akhir
V1 : Stadium vegetatif 1
V2 : Stadium vegetatif 2
V3 : Stadium vegetatif 3
R1 : Stadium reproduktif awal
R3 : Stadium reproduktif
R5 : Stadium pembentukan polong
R8 : Senesens

1.4 Pohon Industri Kedelai
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Gambar 1.2. Pohon Industri
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2. Pola Budidaya Komoditas Kedelai
Kedelai dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering (ladang). Penanaman biasanya
dilakukan pada akhir musim penghujan, setelah panen padi. Pengerjaan tanah biasanya
minimal. Biji dimasukkan langsung pada lubang-lubang yang dibuat. Biasanya berjarak 2030cm. Pemupukan dasar nitrogen dan fosfat diperlukan, namun setelah tanaman tumbuh
penambahan nitrogen tidak memberikan keuntungan apa pun.
Lahan yang belum pernah ditanami kedelai dianjurkan diberi "starter" bakteri pengikat
nitrogen Bradyrhizobium japonicum untuk membantu pertumbuhan tanaman. Penugalan tanah
dilakukan pada saat tanaman remaja (fase vegetatif awal), sekaligus sebagai pembersihan dari
gulma dan tahap pemupukan fosfat kedua. Menjelang berbunga pemupukan kalium dianjurkan
walaupun banyak petani yang mengabaikan untuk menghemat biaya.

2.1 Syarat Pertumbuhan
1. Iklim
Kedelai dapat tumbuh baik ditempat yang berhawa panas, ditempat-tempat terbuka dan
bercurah hujan 100 – 400 mm3 per bulan. Oleh karena itu, kedelai kebanyakan ditanam
didaerah yang terletak kurang dari 400 m diatas permukaan laut dan jarang sekali ditanam
didaerah yang terletak kurang dari 600 m diatas permukaan laut. Jadi tanaman kedelai akan
tumbuh baik jika ditanam didaerah beriklim kering (Aak, 2002).
Pertumbuhan optimum tercapai pada suhu 20 -25 0C. Suhu 12 – 20 0C adalah suhu yang sesuai
bagi sebagian besar proses pertumbuhan tanaman, tetapi dapat menunda proses perkecambahan
benih dan pemunculan kecambah, serta pembungaan dan pertumbuhan biji. Pada suhu yang
lebih tinggi dari 30 0C, fotorespirasi cenderung mengurangi hasil fotosintesis (Rubatzky dan
Yamaguchi, 1998).
Rata-rata curah hujan tiap tahun yang cocok bagi kedelai adalah kurang dari 200 mm dengan
jumlah bulan kering 3-6 bulan dan hari hujan berkisar antara 95-122 hari selama setahun
(Ipteknet.com, 2008). Volume air yang terlalu banyak tidak menguntungkan, karena akan
mengakibatkan akar membusuk. Banyaknya curah hujan juga sangat mempengaruhi aktivitas
bakteri tanah dalam menyediakan nitrogen. Namun ketergantungan ini dapat diatasi, asalkan
selama 30 – 40 hari suhu didalam dan permukaan tanah pada musim panas sekitar 350C – 390C.

Tanaman kedelai sangat peka terhadap perubahan panjang hari atau lama penyinaran sinar
matahari karena kedelai termasuk tanaman “hari pendek”. Artinya, tanaman kedelai tidak akan
berbunga bila panjang hari melebihi batas kritis, yaitu 15 jam perhari. Oleh karena itu, bila
varietas yang berproduksi tinggi dari daerah subtropik dengan panjang hari 14 – 16 jam
ditanam di daerah tropik dengan rata-rata panjang hari 12 jam maka varietas tersebut akan
mengalami penurunan produksi karena masa bunganya menjadi pendek, yaitu dari umur 50 –
60 hari menjadi 35 – 40 hari setelah tanam. Selain itu, batang tanaman pun menjadi lebih
pendek dengan ukuran buku subur juga lebih pendek.
Perbedaan di atas tidak hanya terjadi pada pertanaman kedelai yang ditanam di daerah tropik
dan subtropik, tetapi juga terjadi pada tanaman kedelai yang ditanam di dataran rendah (<20 m
dpl) dan dataran tinggi (>1000 m dpl). Umur berbunga pada tanaman kedelai yang ditanam di
daerah dataran tinggi mundur sekitar 2-3 hari dibandingkan tanaman kedelai yang ditanam di
dataran rendah.
Kedelai yang ditanam di bawah naungan tanaman tahunan, seperti kelapa, jati, dan mangga,
akan mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
naungan yang tidak melebihi 30% tidak banyak berpengaruh negatif terhadap penerimaan sinar
matahari oleh tanaman kedelai. Pengaruh curah hujan, temperatur dan kelembaban udara
terhadap pertumbuhan tanaman kedelai disepanjang musim adalah sekitar 60 -70 % (Aak,
2002).
Varietas kedelai berbiji kecil, sangat cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 0,5 - 300 m
dpl. Sedangkan varietas kedelai berbiji besar cocok ditanam di lahan dengan ketinggian 300500 m dpl. Kedelai biasanya akan tumbuh baik pada ketinggian tidak lebih dari 500 hingga 600
m dpl. Tanaman kedelai sebagian besar tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis.
Iklim kering lebih disukai tanaman kedelai dibandingkan iklim lembab. Tanaman kedelai dapat
tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100-400 mm/bulan. Sedangkan untuk
mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100-200
mm/bulan (Prihatman, 2000).

2. Media Tanam

Tanaman ini pada umumnya dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah dan menyukai
tanah yang bertekstur ringan hingga sedang, dan berdrainase baik. Tanaman ini peka terhadap
kondisi salin (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998). Kedelai membutuhkan tanah yang kaya akan
humus atau bahan organik. Bahan organik yang cukup dalam tanah akan memperbaiki daya
olah dan juga merupakan sumber makanan bagi jasad renik, yang akhirnya akan membebaskan
unsur hara untuk pertumbuhan tanaman.
Pada dasarnya kedelai menghendaki kondisi tanah yang tidak terlalu basah, tetapi air tetap
tersedia. Kedelai tidak menuntut struktur tanah yang khusus sebagai suatu persyaratan tumbuh.
Bahkan pada kondisi lahan yang kurang subur dan agak asam pun kedelai dapat tumbuh dengan
baik, asal tidak tergenang air yang akan menyebabkan busuknya akar. Kedelai dapat tumbuh
baik pada berbagai jenis tanah, asal drainase dan aerasi tanah cukup baik (Prihatman, 2000).
Toleransi keasaman tanah sebagai syarat tumbuh bagi kedelai adalah pH 5,8-7,0 tetapi pada
pH 4,5 pun kedelai dapat tumbuh. Pada pH kurang dari 5,5 pertumbuhannya sangat terlambat
karena keracunan Aluminium. Sehingga pertumbuhan bakteri bintil dan proses nitrifikasi
(proses oksidasi amoniak menjadi nitrit atau proses pembusukan) akan berjalan kurang baik
(Prihatman, 2000).
Aerasi tanah yang kurang biasanya disebabkan oleh drainase air yang kurang baik sehingga
tanah menempati pori-pori besar yang jika tidak demikian akan memungkinkan pertukaran gas
ke udara. Pengaruh kejenuhan air kadang- kadang diperberat oleh perombakan bahan organik
seperti sisa-sisa tanaman. Dalam situasi-situasi selain daripada kejenuhan total, pertumbuhan
akar kapas dan kedelai tampaknya sama sekali tidak peka terhadap kandungan O2 serendah
kira-kira 5 %. Walaupun demikian, periode-periode tanpa oksigen selama hanya 3 jam untuk
kapas, dan 5 jam, untuk kedelai, mematikan ujung-ujung akar (Goldsworthy dan Fisher, 1992).
Aerasi tanah (kandungan O2 dan CO2 didalam tanah) sangat mempengaruhi sistem perakaran
suatu tanaman. Oksigen merupakan unsur yang penting untuk proses-proses metabolisme.
Kebutuhan oksigen untuk setiap jenis tanaman berbeda-beda.
Pada kedelai kebutuhan O2 dan pengambilan nitrogen lebih besar pada fase vegetatif
dibandingkan dengan fase generatif. Apabila tanaman ditanam pada tempat yang dijenuhi oleh
air (tergenang) maka dalam jangka waktu yang relatif singkat akan menunjukkan penguningan
daun, pertumbuhan terhambat, dan menyebabkan matinya tanaman. Hal ini disebabkan karena
pada kondisi yang jenuh air, maka kandungan O2 sedikit dan CO2 meningkat. Sehingga akan
menghambat pertumbuhan akar yang selanjutnya berpengaruh pada proses pengisapan air dan
unsur hara (Islami dan Utomo, 1995).

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pertanaman kedelai yaitu kedalaman olah tanah
yang merupakan media pendukung pertumbuhan akar. Artinya, semakin dalam olah tanahnya
maka akan tersedia ruang untuk pertumbuhan akar yang lebih bebas sehingga akar tunggang
yang terbentuk semakin kokoh dan dalam. Pada jenis tanah yang bertekstur remah dengan
kedalaman olah lebih dari 50 cm, akar tanaman kedelai dapat tumbuh mencapai kedalaman 5
m. Sementara pada jenis tanah dengan kadar liat yang tinggi, pertumbuhan akar hanya
mencapai kedalaman sekitar 3 m.

2.2 Jenis / Varietas Kedelai
2.2.1 Varietas Unggul Kedelai
Varietas memegang peranan penting dalam perkembangan penanaman kedelai karena untuk
mencapai produktivitas yang tinggi sangat ditentukan oleh potensi daya hasil dari varietas
unggul yang ditanam. Potensi hasil biji di lapangan masih dipengaruhi oleh interaksi antara
faktor genetik varietas dengan pengelolaan kondisi lingkungan tumbuh. Bila pengelolaan
lingkungan tumbuh tidak dilakukan dengan baik, potensi daya hasil biji yang tinggi dari
varietas unggul tersebut tidak dapat tercapai.

1. Proses pembentukan varietas
Proses pembentukan varietas kedelai unggul dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu
introduksi, seleksi galur, dan persilangan varietas atau galur yang sudah ada. Tujuan
pembentukan varietas unggul kedelai ini yaitu untuk meningkatkan produktivitas kedelai yang
tidak dapat dipecahkan melalui pendekatan agronomi. Ada beberapa aspek yang dapat dicapai
melalui pembentukan varietas unggul ini, antara lain sebagai berikut :
- Meningkatkan potensi daya hasil biji
- Memperpendek umur masak atau panen
- Memperbaiki sifat ketahanan terhadap serangan penyakit utama kedelai, yaitu karat daun
dan virus
-

Menambah sifat ketahanan terhadap hama utama, yaitu lalat kacang (Agromyza), ulat
pemakan daun (Lamprosema litura), wereng kedelai (Phaedonia inclusa), pengisap polong
(Riptortus 16 linearis), penggerek polong (Etiella zinckenella), serta pengisap dan
penggerek polong (Nezara viridula).

- Toleransi terhadap abiotik, meliputi tanah masam, kahat unsur hara, tanah basa, tanah jenuh
air, dan pengaruh naungan. Peningkatan mutu biji, khususnya kandungan protein, lemak,
dan unsur kimia lainnya.

2. Perkembangan varietas unggul
Pendukung utama dalam pengembangan kedelai melalui perakitan paket teknologi produksi
kedelai yaitu varietas unggul. Selama kurun waktu sejak tahun 1918 – 2004 telah berhasil
dilepas sebanyak 60 varietas kedelai. Upaya-upaya pengembangan varietas unggul tanaman
kedelai sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1916 dengan cara memasukkan varietas dari luar
negeri, antara lain Cina, Taiwan, Manchuria, dan Amerika Serikat, namun demikian kegiatan
hibridisasi atau persilangan-persilangan baru dimulai pada tahun 1930.

Beberapa varietas yang berasal dari introduksi yaitu Otan, No. 27 (1918), dan No. 29 (1924)
yang berasal dari Taiwan. Umumnya varietas ini berumur panjang, sekitar 100-110 hari, dan
berbiji kecil (7 – 8 g/100 biji). Sementara 17 beberapa varietas hasil persilangan antara lain
Ringgit (1925), Sumbing (1937), Merapi (1938) dan Shakti serta Davros (1965). Pada tahun
1974 dilepas varietas baru dengan nama Orba, kemudian diikuti oleh varietas Galunggung
(1981), Lokon (1982), dan Wilis (1983).

Dari keempat varietas tersebut, potensi daya hasilnya mencapai rata-rata 1,50 ton/ha dengan
kisaran kadar protein 30,5 – 44,4%, kadar minyak 15,8 – 19,9%, serta umur panen 81 hari.
Dilihat dari data statistik yang ada, ternyata produksi kedelai selama periode tahun 1974 -1983
hanya mencapai rata-rata 0,83 ton/ha atau baru mencapai sekitar 61% dari potensi varietas
kedelai yang telah dianjurkan (Tabel 1).
Tabel 1.1.
Perkembangan Varietas Unggul Kedelai yang Dilepas Tahun 1973 – 1983
Nama
Varietas

Tahun
Dilepas

Orba
1974
Galunggung
1981
Guntur
1982
Lokon
1982
Willis
1983
(Sumber : Suhartina, 2003)

Umur Masak
(hari)
85
85
75
75
85

Kadar
protein
(%)
37,0
44,4
30,5
34,3
37,0

Kadar
Minyak (%)

Potensi Hasil
(ton/ha)

18,0
19,9
15,8
15,8
18,0

1,50
1,50
1,50
1,50
1,60

Selama periode tahun 1984 – 1993, proses pembentukan varietas kedelai unggul baru
menunjukkan jumlah yang cukup banyak, sebanyak 21 varietas kedelai unggul baru. Rata-rata
produktivitas varietas tersebut lebih tinggi dibandingkan varietas Orba (1974), Galunggung
(1981), Guntur (1982), Lokon (1982), dan Wilis (1983), yaitu 2,04 ton/ha (Tabel 2).
Disamping itu, kadar protein dan minyak juga mengalami sedikit kenaikan, yaitu dari 36,6%
menjadi 37,3%. Kadar protein tertinggi dicapai varietas Merbabu, yaitu 45%, sedangkan kadar
minyak terendah pada varietas Tengger, yaitu 12,8%. Umur panen yang paling pendek yaitu
varietas Malabar (70 hari), sedangkan umur panen paling lama yaitu varietas Dempo (92 hari).
Potensi daya hasil tertinggidicapai oleh varietas Jayawijaya, sebanyak 2,50 ton/ha, diikuti oleh
vareitas Dieng (2,30 ton/ha).
Tabel 1.2.
Perkembangan Varietas Unggul Yang Telah Dilepas Tahun 1984 – 1993
Nama
Tahun
Umur Masak
Kadar
Kadar
Potensi Hasil
Varietas
Dilepas
(hari)
protein
Minyak (%)
(ton/ha)
(%)
Dempo
1984
91
41,0
18,0
1,50
Kerinci
1985
87
42,0
14,0
1,70
Raung
1986
85
39,0
14,0
1,60
Merbabu
1986
85
45,0
20,0
1,60
Tidar
1987
75
37,0
20,0
1,40
Muria
1987
88
36,0
21,5
1,80
Petek
1988
75
38,8
19,4
1,20
Tambora
1989
86
39,0
17,0
1,50
Lampobatang
1989
86
38,0
18,0
1,70
Rinjani
1989
89
37,0
17,0
1,70
Lumajang
1989
75
34,5
16,7
1,52
Bewok
Lawu
1991
76
31,2
18,6
1,80
Dieng
1991
76
37,0
17,0
2,30
Tengger
1991
75
38,5
12,8
1,70
Jayawijaya
1991
85
39,0
15,0
2,50
Krakatau
1992
83
36,0
16,0
1,90
Tampomas
1992
84
34,0
18,0
1,90
Cikuray
1992
83
35,0
17,0
1,70
Singgalang
1992
83
34,0
21,0
1,65
Malabar
1992
70
37,0
20,0
1,27
Kipas Putih
1992
85
35,0
20,5
1,69
(Sumber : Suhartina, 2003)

Selama periode 10 tahun terakhir, dari tahun 1995 - 2004, terjadi lonjakan pelepasan varietas
unggul baru, sebanyak 25 varietas (Tabel 3).
Tabel 1.3.
Perkembangan Varietas Unggul Kedelai Yang Dilepas Tahun 1995 – 2004
Nama
Varietas
Sindoro
Slamet
Pangrango
Kawi
Bromo
Leuser
Agromulyo
Meratus
Burangrang
Manglayang
Sinabung
Kaba
Tanggamus
Nanti
Sibayak
Mahameru
Anjasmoro
Lawit
Meyapa
Merubetiri
Baluran
Panderman
Ijen
Ratai
Seulawah

Tahun
Dilepas
1985
1995
1995
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2003
2003
2004
2004

Umur Masak
(hari)
86
87
88
88
85
79
81
75
81
88
88
85
88
91
89
87
88
84
85
95
80
85
83
90
93

Kadar
protein
(%)
33,0
34,0
39,0
35,5
39,4
37,0
39,4
39,5
39,0
35,3
46,0
44,0
44,5
42,8
44,6
44,3
42,1
41,0
42,0
40,0
40,0
35,9
36,4
42,2
45,9

Kadar
Minyak (%)

Potensi Hasil
(ton/ha)

16,0
22,6
18,0
17,5
20,0
21,5
20,8
25,0
20,0
20,6
13,0
8,0
6,1
6,2
5,7
18,2
18,6
15,0
20,0
22,0
22,0
17,7
13,2
11,7
12,1

2,03
2,26
2,00
2,80
2,50
2,43
2,00
2,00
2,50
2,45
2,16
2,13
2,80
2,50
2,40
2,16
2,25
2,07
2,03
3,00
3,50
2,37
2,49
2,70
2,50

(Sumber : Suhartina, 2003)

Pada periode ini tidak terjadi perubahan umur panen, sekitar 85 – 86 hari. Akan tetapi, potensi
hasilnya cukup menonjol, yaitu lebih dari 2,0 ton/ha dan tertinggi dicapai varietas Baluran
(3,50 ton/ha). Ada perkembangan yang menarik dari proses pembentukan varietas unggul baru
ini, yaitu toleransi terhadap kondisi lahan masam dan serangga penggerek polong.

3. Pedoman Budidaya
3.1 Pembibitan
Untuk mendapatkan hasil panen yang baik, maka benih yang digunakan harus yang berkualitas
baik, artinya benih mempunyai daya tumbuh yang besar dan seragam, tidak tercemar dengan
varietas - varietas lainnya, bersih dari kotoran, dan tidak terinfeksi dengan hama penyakit.

Benih yang ditanam juga harus merupakan varietas unggul yang berproduksi tinggi, berumur
genjah/pendek dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Beberapa varietas unggul kedelai
adalah: Ainggit (137), Clark 63, Davros, Economic Garden, Galunggung, Guntur, Lakon,
Limpo Batang, Merbabu, No.27, No.29, No.452, Orba, Peter, Raung, Rinjani, Shakti,
Taichung, Tambora, Tidar, TK 5, Wilis.

3.2 Penyiapan Benih
Pada tanah yang belum pernah ditanami kedelai, sebelum benih ditanam harus dicampur
dengan legin, (suatu inokulum buatan dari bakteri atau kapang yang ditempatkan di media
biakan, tanah, kompos untuk memulai aktifitas biologinya Rhizobium japonicum). Pada tanah
yang sudah sering ditanam dengan kedelai atau kacang - kacangan lain, berarti sudah
mengandung bakteri tersebut. Bakteri ini akan hidup di dalam bintil akar dan bermanfaat
sebagai pengikat unsur N dari udara

3.3 Penyemaian Benih
Penanaman dengan benih yang mempunyai daya tumbuh agak rendah dapat diatasi dengan cara
menanamkan 3 - 4 biji tiap lubang, atau dengan memperpendek jarak tanam. Jarak tanam pada
penanaman benih berdasarkan tipe pertumbuhan tegak dapat diperpendek, sebaliknya untuk
tipe pertumbuhan agak condong (batang bercabang banyak) diusahakan agak panjang, supaya
pertumbuhan tanaman yang satu dengan lainnya tidak terganggu.

4. Pengolahan Media Tanam
4.1 Persiapan
Terdapat 2 cara mempersiapkan penanaman kedelai, yakni: persiapan tanpa pengolahan tanah
(ekstensif) di sawah bekas ditanami padi rendheng dan persiapan dengan pengolahan tanah
(intensif). Persiapan tanam pada tanah tegalan atau sawah tadah hujan sebaiknya dilakukan 2
kali pencangkulan.
Pertama dibiarkan bongkahan terangin-angin 5 - 7 hari, pencangkulan ke 2 sekaligus
meratakan, memupuk, menggemburkan dan membersihkan tanah dari sisa - sisa akar. Jarak
antara waktu pengolahan tanah dengan waktu penanaman sekitar 3 minggu.Penyiangan

4.2 Pembentukan Bedengan
Pembuatan bedengan dapat dilakukan dengan pencangkulan ataupun dengan bajak lebar 50 60 cm, tinggi 20 cm. Apabila akan dibuat drainase, maka jarak antara drainase yang satu dengan
lainnya sekitar 3 - 4 m.Pengairan dan Penyiraman

4.3 Pengapuran
Tanah dengan keasaman kurang dari 5,5 seperti tanah podsolik merah-kuning, harus dilakukan
pengapuran untuk mendapatkan hasil tanam yang baik. Kapur dapat diberikan dengan cara
menyebar di permukaan tanah, kemudian dicampur sedalam lapisan olah tanah sekitar 15 cm.
Pengapuran dilakukan 1 bulan sebelum musim tanam, dengan dosis 2 - 3 ton/ha. Diharapkan
pada saat musim tanam kapur sudah bereaksi dengan tanah, dan pH tanah sudah meningkat
sesuai dengan yang diinginkan.
Kapur halus memberikan reaksi lebih cepat daripada kapur kasar. Sebagai sumber kapur dapat
digunakan batu kapur atau kapur tembok. Pemberian kapur tidak harus dilakukan setiap kali
tanam, tetapi setiap 3 - 4 tahun sekali. Dengan pengapuran, tanah menjadi kaya akan Calsium
(Ca) dan Magnesium (Mg) dan pH-nya meningkat. Selain itu peningkatan pH dapat menaikkan
tingkat persediaan Molibdenum (Mo) yang berperan penting untuk produksi kedelai dan
golongan tanaman kacang-kacangan, karena erat hubungannya dengan perkembangan bintil
akar.

4.4 Penentuan Pola Tanam
Jarak tanam pada penanaman dengan membuat tugalan berkisar antara 20 - 40 cm. Jarak tanam
yang biasa dipakai adalah 30 x 20 cm, 25 x 25 cm, atau 20 x 20 cm.
Jarak tanam hendaknya teratur, agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan
mudah disiangi. Jarak tanam kedelai tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan sifat tanaman
yang bersangkutan. Pada tanah yang subur, jarak tanam lebih renggang, dan sebaliknya pada
tanah tandus jarak tanam dapat dirapatkan.

4.5 Waktu Tanam
Pemilihan waktu tanam kedelai ini harus tepat, agar tanaman yang masih muda tidak terkena
banjir atau kekeringan. Karena umur kedelai menurut varietas yang dianjurkan berkisar antara
75 - 120 hari, maka sebaiknya kedelai ditanam menjelang akhir musim penghujan, yakni saat
tanah agak kering tetapi masih mengandung cukup air.

Waktu tanam yang tepat pada masing-masing daerah sangat berbeda. Sebagai pedoman: bila
ditanam di tanah tegalan, waktu tanam terbaik adalah permulaan musim penghujan. Bila
ditanam di tanah sawah, waktu tanam paling tepat adalah menjelang akhir musim penghujan.
Di lahan sawah dengan irigasi, kedelai dapat ditanam pada awal sampai pertengahan musim
kemarau.

4.6 Pemupukan
Dosis pupuk yang digunakan sangat tergantung pada jenis lahan dan kondisi tanah. Pada tanah
subur atau tanah bekas ditanami padi dengan dosis pupuk tinggi, pemupukan tidak diperlukan.
Pada tanah yang kurang subur, pemupukan dapat menaikkan hasil. Dosis pupuk secara tepat
adalah sebagai berikut:
1. Sawah kondisi tanah subur: pupuk Urea=50 kg/ha.
2. Sawah kondisi tanah subur sedang: pupuk Urea=50 kg/ha, TSP=75 kg/ha dan KCl=100
kg/ha.
3. Sawah kondisi tanah subur rendah: pupuk Urea=100 kg/ha, TSP=75 kg/ha dan KCl=100
kg/ha.
4. Lahan kering kondisi tanah kurang subur: pupuk kandang=2000 - 5000 kg/ha; Urea=50 100 kg/ha, TSP=50 - 75 kg/ha dan KCl=50-75 kg/ha.

5. Periode Musim Tanam dan Panen Kedelai

Gambar 5.1 Periode Musim Tanam dan Panen Kedelai

Panen kedelai dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan karena
serangan hama atau penyakit, lalu gugur, buah mulai berubah warna dari hijau menjadi kuning
kecoklatan dan retak - retak, atau polong sudah kelihatan tua, batang berwarna kuning agak
coklat dan gundul. Panen yang terlambat akan merugikan, karena banyak buah yang sudah tua
dan kering, sehingga kulit polong retak - retak atau pecah dan biji lepas berhamburan.
Disamping itu, buah akan gugur akibat tangkai buah mengering dan lepas dari cabangnya.
Perlu diperhatikan umur kedelai yang akan dipanen yaitu sekitar 75 - 110 hari, tergantung pada
varietas dan ketinggian tempat. Perlu diperhatikan, kedelai yang akan digunakan sebagai bahan
konsumsi dipetik pada usia 75 - 100 hari, sedangkan untuk dijadikan benih dipetik pada umur
100 - 110 hari, agar kemasakan biji betul - betul sempurna dan merata. (berbagai sumber)

6. Hama dan Penyakit Tanaman Kedelai
6.1 Hama
6.1.1 Aphis spp (Aphis glycine)
Kutu dewasa berukuran 1-1,5 mm, berwarna hitam, ada yang bersayap dan tidak. Kutu ini dapat
menularkan virus SMV (Soyabean Mosaik Virus). Menyerang pada awal pertumbuhan dan
masa pertumbuhan bunga dan polong.

Gambar 6.1. Kutu Daun pada Kedelai
Gejala: layu, pertumbuhannya terhambat. Pengendalian : (1) menanam kedelai pada waktunya,
mengolah tanah dengan baik, bersih, memenuhi syarat, tidak ditumbuhi tanaman inang seperti
terung-terungan, kapas-kapasan atau kacang-kacangan; (2) membuang bagian tanaman yang
terserang hama dan membakarnya; (3) menggunakan musuh alami (predator maupun parasit);
(4) penyemprotan insektisida dilakukan pada permukaan daun bagian atas dan bawah. Ulat
pemotong
6.1.2 Melano Agromyza phaseoli
Lalat bertelur pada leher akar, larva masuk ke dalam batang memakan isi batang, kemudian
menjadi lalat dan bertelur. Lebih berbahaya bagi kedelai yang ditanam di ladang. Pengendalian
: (1) waktu tanam pada saat tanah masih lembab dan subur (tidak pada bulan-bulan kering); (2)
penyemprotan Agrothion 50 EC, Azodrin 15 WSC, Sumithoin 50 EC, Surecide 25 EC

Gambar 6.2. Serangan Kumbang Daun Kedelai
6.1.3 Kumbang daun tembukur (Phaedonia inclusa)
Bertubuh kecil, hitam bergaris kuning, dan bertelur pada permukaan daun. Gejala : larva dan
kumbang memakan daun, bunga, pucuk, polong muda, bahkan seluruh tanaman. Pengendalian
: penyemprotan Agrothion 50 EC, Basudin 50 EC, Diazinon 60 EC, dan Agrothion 50 EC.
6.1.4 Ulat polong (Etiella zinchenella)
Ulat bertelur di bawah daun buah. Setelah menetas, ulat masuk ke dalam buah muda hingga
besar dan memakan buah muda. Gejala : pada buah terdapat lubang kecil. Waktu buah masih
hijau, polong bagian luar berubah warna, di dalam polong terdapat ulat gemuk hijau dan
kotorannya. Pengendalian : (1) kedelai ditanam tepat pada waktunya (setelah panen padi),
sebelum ulat berkembang biak; (2) penyemprotan insektisida Dursban 20 EC sampai 15 hari
sebelum panen.
6.1.5 Lalat kacang (Ophiomyia phaseoli)
Menyerang tanaman muda yang baru tumbuh.

Gambar 6.3. Ophiomyia Phaseoli

Pengendalian : saat benih ditanam, tanah diberi Furadan 3G, kemudian setelah benih ditanam,
tanah ditutup dengan jerami. Satu minggu setelah benih menjadi kecambah, dilakukan
penyemprotan dengan insektisida Azodrin 15 WSC, dosis 2 cc/liter air, volume larutan 1000
liter/ha. Penyemprotan
6.1.6 Kepik hijau (Nezara viridula)
Panjang 16 mm, telur di bawah permukaan daun, berkelompok. Setelah 6 hari, telur menetas
menjadi nimfa (kepik muda), yang berwarna hitam bintik putih. Pagi hari berada di atas daun,
saat matahari bersinar turun ke polong, memakan polong dan bertelur. Umur kepik dari telur
hingga dewasa antara 1 sampai 6 bulan. Gejala : polong dan biji mengempis serta kering. Biji
bagian dalam atau kulit polong berbintik coklat. Pengendalian : Azodrin 15 WCS, Dursban 20
EC, Fomodol 50 EC.

Gambar 6.4. Imago N. Viridula
6.1.7 Ulat grayak (Prodenia litura)
Seranggan mendadak dan dalam jumlah besar, bermula dari kupu-kupu berwarna keabu-abuan,
panjang 2 cm dan sayapnya 3-5 cm, bertelur di permukaan daun. Tiap kelompok telur terdiri
dari 350 butir.

Gambar 6.5 Ulat Grayak
Gejala : kerusakan pada daun, ulat hidup bergerombol, memakan daun, dan berpencar mencari
rumpun lain. Pengendalian : (1) dengan cara sanitasi; (2) penyemprotan insektisida pada
sore/malam hari (saat ulat menyerang tanaman). Beberapa insektisida yang efektif seperti
Dursban 20 EC, Azodrin 15 WSC dan Basudin 50 EC.

6.2 Penyakit
6.2.1 Penyakit layu lakteri (Pseudomonas solanacearum)
Penyakit ini menyerang pangkal batang. Penyerangan pada saat tanaman berumur 2-3 minggu.
Penularan melalui tanah dan irigasi. Gejala: layu mendadak bila kelembaban terlalu tinggi dan
jarak tanam rapat. Pengendalian : (1) biji yang ditanam sebaiknya dari varietas yang tahan layu
dan kebersihan sekitar tanaman dijaga, pergiliran tanaman dilakukan dengan tanaman yang
bukan merupakan tanaman inang penyakit tersebut. Pemberantasan: belum ada.
6.2.2 Penyakit layu (Jamur tanah : Sclerotium rolfsii)
Penyakit ini menyerang tanaman umur 2-3 minggu, saat udara lembab, dan tanaman berjarak
tanam pendek. Gejala: daun sedikit demi sedikit layu, menguning. Penularan melalui tanah
dan irigasi. Pengendalian: (1) varietas yang ditanam sebaiknya yang tahan terhadap penyakit
layu; (2) menyemprotkan Dithane M 45, dengan dosis 2 gram/liter air.
6.2.3 Penyakit Sapu (Witches Broom: Virus)
Penyakit ini menyerang polong menjelang berisi. Penularan melalui singgungan tanam karena
jarak tanam terlalu dekat.

Gejala : bunga, buah dan daun mengecil.

menyemprotkan Tetracycline atau Tokuthion 500 EC.

Pengendalian:

6.2.4 Penyakit anthracnose (Cendawan Colletotrichum glycine Mori)
Penyakit ini menyerang daun dan polong yang telah tua. Penularan dengan perantaraan bijibiji yang telah kena penyakit, lebih parah jika cuaca cukup lembab. Gejala : daun dan polong
berbintik-bintik kecil berwarna hitam, daun yang paling rendah rontok, polong muda yang
terserang hama menjadi kosong dan isi polong tua menjadi kerdil.

Gambar 6.6. Akibat Serangan Antraknosa pada Bagian Batang
Pengendalian: (1) perhatikan pola pergiliran tanam yang tepat; (2) penyemprotan Antracol 70 WP,
Dithane M 45, Copper Sandoz.

6.2.5 Penyaklit karat (Cendawan Phakospora phachyrizi)
Penyakit ini menyerang daun. Penularan dengan perantaraan angin yang menerbangkan dan
menyebarkan spora.

Gambar 6.7. Karat Daun Pada Kedelai
Gejala : daun tampak bercak dan bintik coklat. Pengendalian: (1) menanam kedelai yang tahan
terhadap penyakit; (2) menyemprotkan Dithane M 45.
6.2.6 Penyakit bercak daun bakteri (Xanthomonas phaseoli)

Gambar 6.8. Gejala Serangan
Penyakit ini menyerang daun. Gejala: permukaan daun bercak-bercak menembus ke bawah
Pengendalian: menyemprotkan Dithane M 45.
6.2.7 Penyakit busuk batang (Cendawan Phytium sp)
Penyakit ini menyerang batang. Penularan melalui tanah dan irigasi. Gejala : batang menguning
kecokllat-coklatan dan basah, kemudian membusuk dan mati. Pengendalian: (1) memperbaiki
drainase lahan; (2) menyemprotkan Dithane M 45.

6.2.8 Virus mosaik
Penyakit ini menyerang bagian daun dan tunas. Penularan vector penyebar virus ini adalah
Aphis glycine (sejenis kutu daun). Gejala : perkembangan dan pertumbuhan lambat, tanaman
menjadi kerdil. Pengendalian: (1) penanaman varietas yang tahan terhadap virus; (2)
menyemprotkan Tokuthion 500 EC.

7. Sentra Produksi Kedelai
Sebelas daerah penghasil utama kedelai di Indonesia terbesar pada tahun 2012 adalah Jawa
Timur (361.986 ton), Jawa Tengah (152.416 ton), Jawa Barat (47.426 ton), D.I Yogyakarta
(36.033 ton), Sumatera Selatan (12.162 ton), Sulawesi Selatan (29.938 ton), NTB (74.156 ton),
NAD (51.439 ton), Lampung (7.993 ton), Bali (8.210 ton), Sulawesi Tengah (8.202 ton)
(Deptan, Basisdata Pertanian, 2013).

Gambar 7.1 Sentra Produksi Kedelai
Terdapat perubahan beberapa daerah penghasil utama kedelai dari tahun 2011 dan 2010. Pada
tahun 2011 Sumatera utara termasuk 11 penghasil utama sedangkan Sulawesi Tengah tidak
termasuk. Pada tahun 2010 Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara termasuk kedalam 11
penghasil kedelai terbesar di Indonesia sedangkan Lampung, Bali dan Sulawesi Tengah tidak
termasuk kedalamnya. Sentra produksi kedelai yang stabil berada di 11 penghasil terbesar
kedelai terbesar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, Jawa Barat, Aceh, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Data Produksi Kedelai di Sentra Tahun 2012
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Gambar 7.2 Data Produksi Kedelai

8. Panen dan Pasca Panen
Salah satu faktor penting yang dapat menentukan produktivitas kedelai yaitu penanganan panen
dan pascapanen. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain saat dan umur panen,
penjemuran, pembijian, pembersihan biji, dan penyimpanan.
8.1 Panen
1. Ciri dan Umur Panen

Panen kedelai dilakukan apabila sebagian besar daun sudah menguning, tetapi bukan karena
serangan hama atau penyakit, lalu gugur, buah mulai berubah warna dari hijau menjadi kuning
kecoklatan dan retakretak, atau polong sudah kelihatan tua, batang berwarna kuning agak
coklat dan gundul. Panen yang terlambat akan merugikan, karena banyak buah yang sudah tua
dan kering, sehingga kulit polong retak-retak atau pecah dan biji lepas berhamburan.
Disamping itu, buah akan gugur akibat tangkai buah mengering dan lepas dari cabangnya. Perlu
diperhatikan umur kedelai yang akan dipanen yaitu sekitar 75- 110 hari, tergantung pada
varietas dan ketinggian tempat. Perlu diperhatikan, kedelai yang akan digunakan sebagai bahan
konsumsi dipetik pada usia 75-100 hari, sedangkan untuk dijadikan benih dipetik pada umur
100-110 hari, agar kemasakan biji betul-betul sempurna dan merata. Kedelai siap panen.

2. Cara Panen

Pemungutan hasil kedelai dilakukan pada saat tidak hujan, agar hasilnya segera dapat dijemur.
Pemungutan dengan cara mencabut Sebelum tanaman dicabut, keadaan tanah perlu
diperhatikan terlebih dulu. Pada tanah ringan dan berpasir, proses pencabutan akan lebih
mudah. Cara pencabutan yang benar ialah dengan memegang batang poko, tangan dalam posisi
tepat di bawah ranting dan cabang yang berbuah. Pencabutan harus dilakukan
dengan hati-hati sebab kedelai yang sudah tua mudah sekali rontok bila tersentuh tangan.
Pemungutan dengan cara memotong Alat yang biasanya digunakan untuk memotong adalah
sabit yang cukup tajam, sehingga tidak terlalu banyak menimbulkan goncangan. Di samping
itu dengan alat pemotong yang tajam, pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat dan jumlah buah
yang rontok akibat goncangan bisa ditekan. Pemungutan dengan cara memotong bisa
meningkatkan kesuburan tanah, karena akar dengan bintil-bintilnya yang menyimpan banyak
senyawa nitrat tidak ikut tercabut, tapi tertinggal di dalam tanah. Pada tanah yang keras,
pemungutan dengan cara mencabut sukar dilakukan, maka dengan memotong akan lebih cepat.
3. Periode Panen

Mengingat kemasakan buah tidak serempak, dan untuk menjaga agar buah yang belum masak
benar tidak ikut dipetik, pemetikan sebaiknya dilakukan secara bertahap, beberapa kali.
8.2 Pasca Panen
1. Pengumpulan dan Pengeringan
Setelah pemungutan selesai, seluruh hasil panen hendaknya segera dijemur. Kedelai
dikumpulkan kemudian dijemur di atas tikar, anyaman bambu, atau di lantai semen selama 3
hari. Sesudah kering sempurna dan merata, polong kedelai akan mudah pecah sehingga bijinya
mudah dikeluarkan. Agar kedelai kering sempurna, pada saat penjemuran hendaknya dilakukan
pembalikan berulang kali. Pembalikan juga menguntungkan karena dengan pembalikan banyak
polong pecah dan banyak biji lepas dari polongnya. Sedangkan biji-biji masih terbungkus
polong dengan mudah bisa dikeluarkan dari polong, asalkan polong sudah
cukup kering. Biji kedelai yang akan digunakan sebagai benih, dijemur secara
terpisah. Biji tersebut sebenarnya telah dipilih dari tanaman-tanaman yang sehat dan dipanen
tersendiri, kemudian dijemur sampai betul-betul kering dengan kadar air 10-15 %. Penjemuran
benih sebaiknya dilakukan pada pagi hari, dari pukul 10.00 hingga 12.00 siang.

2. Penyortiran dan Penggolongan

Terdapat beberapa cara untuk memisahkan biji dari kulit polongan. Diantaranya dengan cara
memukul-mukul tumpukan brangkasan kedelai secara langsung dengan kayu atau brangkasan
kedelai sebelum dipukulpukul dimasukkan ke dalam karung, atau dirontokkan dengan alat
pemotong padi. Setelah biji terpisah, brangkasan disingkirkan. Biji yang terpisah kemudian
ditampi agar terpisah dari kotoran-kotoran lainnya. Biji yang luka dan keriput dipisahkan. Biji
yang bersih ini selanjutnya dijemur kembali sampai kadar airnya 9-11 %. Biji yang sudah
kering lalu dimasukkan ke dalam karung dan dipasarkan atau disimpan. Sebagai perkiraan dari
batang dan daun basah hasil panen akan diperoleh biji kedelai sekitar 18,2 %.

3. Penyimpanan dan pengemasan
Sebagai tanaman pangan, kedelai dapat disimpan dalam jangka waktu cukup lama. Caranya
kedelai disimpan di tempat kering dalam karung. Karung-karung kedelai ini ditumpuk pada
tempat yang diberi alas kayu agar tidak langsung menyentuh tanah atau lantai. Apabila kedelai
disimpan dalam waktu lama, maka setiap 2-3 bulan sekali harus dijemur lagi sampai kadar
airnya sekitar 9-11 %.

9. Standar Produksi
9.1 Ruang Lingkup
Standar produksi tanaman jagung meliputi: standar klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan
contoh, cara uji, syarat penandaan, pengemasan dan rekomondasi.

9.2 Definisi
Kedelai adalah hasil tanaman kedelai ( Glycine max . Merr ) berupa biji kering yang telah
dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan.

9.3 Klasifikasi dan Standar Mutu
Jenis kedelai adalah dibagi dalam 4 jenis, yaitu kedelai kuning,kedelai hitam,kedelai hijau dan
kedelai campur. Masing-masing jenis terdiri dari biji-bijian yang bentuk dan ukurannya hampir
seragam atau ciri suatu Varietas.
1. Kedelai kuning adalah kedelai yang kulit bijinya berwarna kuning,putih atau hijau dan bila
dipotong melintang memperlihatkan warna kuning pada bidang irisan keping bijinya, tidak
tercampur lebih dari 10% kedelai jenis lain.

2. Kedelai hitam adalah kedelai yang kulit bijinya berwarna hitam dan tidak tercampur lebih
dari 10% kedelai jenis lain.
3. Kedelai hijau adalah kedelai yang kulit bijinya berwarna hijau dan bila dipotong melintang
memperlihatkan warna hijau pada bidang irisan keping bijinya, serta tidak tercampur lebih
dari 10% kedelai jenis lain.
4. Kedelai campur adalah kedelai yang tidak memenuhi syarat-syarat jenis-jenis kedelai
kuning, hijau, hitam, dan kedelai berwarna dua macam.
5. Kadar air adalah jumlah kandungan air dalam kedelai yang dinyatakan dalam persentase
dari berat basah.
6. Butir belah adalah biji kedelai yang kulit bijinya terlepas, dan keping-keping bijinya terlepas
atau tergeser.
7. Butir rusak adalah biji kedelai yang berlubang bekas serangan hama, pecah karena mekanis,
biologis, fisis dan enzimatis, seperti berkecambah, busuk, bau tidak disukai berubah warna
maupun bentuk.
8. Butir warna lain adalah butir kedelai yang berwarna lain dari aslinya disebabkan varietas
lain.
9. Kotoran adalah benda asing seperti pasir, tanah potongan-potongan atau sisa-sisa batang
daun, kulit polong, biji-bijian lain yang bukan kedelai.
10. Butir keriput adalah biji kedelai yang berubah bentuknya dan keriput termasuk bijiyang
sangat mudah dan atau tidak sempurna pertumbuhannya.
11. Hama dan penyakit adalah adanya tanda-tanda hama (kutu, ulat, telur, kepompong ) yang
hidup dan adanya tanda-tanda penyakit (mycelia atau spora cendawan dan sebagainya ).

9.4 Klasifikasi
Kedelai digolongkan dalam 4 jenis mutu :
1. Mutu I
2. Mutu II
3. Mutu III
4. Mutu IV

9.5 Syarat dan Mutu Kedelai
9.5.1 Syarat umum
1.

Bebas hama penyakit

2.

Bebas bau busuk,asam,apek dan bau asing lainnya

3.

Bebas dari bahan kimia seperti :insektisida dan fungisida

4.

Memiliki suhu normal

9.5.2 Syarat khusus
No

Jenis uji

Satuan

Persyaratan

1.

Kadar air

(%)

I
Max 13

II
Max14

III
Max 14

IV
Max 16

2.

Butir belah

(%)

Max 1

Max 2

Max 3

Max 5

3.

Butir rusak

(%)

Max 1

Max 2

Max 3

Max 5

4.

Butir warna lain

(%)

Max 1

Max 3

Max 5

Max 10

5.

Kotoran

(%)

Max 0

Max 1

Max 2

Max 3

6.

Butir keriput

(%)

Max 0

Max 1

Max 3

Max 5

9.6 Klasifikasi Komoditas Kedelai
Klasifikasi komoditas kedelai dapat dilihat pada tabel berikut :

10.

11. Kandungan Gizi
Kandungan dalam setiap 100 gram biji kedelai mentah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 11.1 Kandungan Nutrisi Kedelai

12. Tata Niaga
12.1 Pemetaan Pemanfaatan
Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk, baik produk pangan, obat-obatan, industri
maupun pakan. Produk olahan kedelai yang populer di masyarakat dewasa ini adalah produk
fermentasi seperti tempe, kecap, tauco, dan produk nonfermentasi seperti tahu, susu, dan
daging tiruan (meat analog). Produk fermentasi lain yang populer adalah natto (di Jepang), dan
produk nonfermentasi lainnya seperti keju kedelai, yuba dan lain-lain. Produk lainnya dari
kedelai adalah minyak kasar, isolat protein, lesitin, dan bungkil kedelai. Minyak kedelai dapat
diolah lagi untuk produk pangan dan produk industri. Produk pangan yang menggunakan
minyak kedelai antara lain adalah minyak salad, minyak goreng, mentega putih, margarine,
dan mayonaise. Isolat protein dan lesitin banyak digunakan dalam berbagai produk industri
makanan, antara lain roti-rotian, es krim, yoghurt, makanan bayi (infant formula), kembang

gula dan lain-lain. Bungkil kedelai yang mengandung protein tinggi adalah bahan baku penting
rangsum ternak (pakan).
Di Indonesia, kedelai lebih banyak digunakan untuk tahu dan tempe. Berdasarkan perhitungan,
kebutuhan kedelai untuk tahu dan tempe pada tahun 2002 mencapai 1,78 juta ton atau 88% dari
total kebutuhan dalam negeri, sedangkan 12% sisanya untuk berbagai keperluan makanan
olahan dan bahan baku industri lainnya.

Gambar 12.1. Pemanfaatan Kedelai

12.2 Stakeholder
Stakeholder yang berperan dalam perdagangan komoditi kedelai ini tidak terlepas dari struktur
kepengusahaan kedelai. Struktur pengusahaan kedelai berada di 3 sektor yaitu, hulu, on-farm,
dan hilir. Sektor hulu usaha kedelai mencakup usaha benih, pupuk, obat dan sarana produksi
tani. Sektor on-farm berupa aktivitas budidaya kedelai, sedangkan sektor hilir meliputi usaha
perdagangan kedelai dan pengolahan kedelai oleh industri pengguna.
Dalam struktur pengusahaan kedelai, integrasi vertikal penuh mulai dari sektor hulu hingga
hilir tidak dikenal. Integrasi yang paling umum terjadi adalah integrasi vertikal sebagian (petani
penangkar benih sekaligus pembudidaya kedelai).

Gambar 12.2. Struktur Pengusahaan Kedelai

Dalam tata niaga kedelai, yang akan dibahas adalah pelaku dan struktur kepengusahaan kedelai
pada sektor hilir dimana terjadi kegiatan perdagangan dan pengolahan kedelai. Output dari
sektor ini adalah kedelai dan produk turunannya, yang paling umum adalah tahu, tempe dan
kecap.
Posisi tawar petani kedelai di hadapan pedagang pengumpul sangat lemah. Ketika terjadi
kenaikan biaya produksi misalnya, tidak serta merta menaikkan harga jual kedelai di tingkat
petani. Terkadang harga jual masih lebih rendah dibandingkan biaya produksi, sehingga petani
menderita kerugian. Hal ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya yang dominan adalah
pengaruh musim dan kompetisi dengan kedelai impor. Oleh karena itu, suatu penelitian
mengungkapkan bahwa harga riil di tingkat produsen (petani) selama 15 tahun terakhir
cenderung menurun.
Gambar dibawah ini menunjukkan struktur distribusi kedelai dari produsen/petani dan importir
hingga sampai ke tangan konsumen. Struktur ini tidak mewakili seluruh bentuk saluran

distribusi yang ada, namun dapat menggambarkan saluran yang umum berlaku. Kedelai
umumnya dikonsumsi dalam bentuk produk olahan. Oleh karena itu, pemasarannya dimulai
dari sentra produksi ke industri pengolahan melalui pedagang, dan bermuara ke konsumen
akhir. Selain dari petani, kedelai di pasar domestik juga kedelaial dari impor. Kedelai impor
umumnya dibeli oleh koperasi (KOPTI), untuk selanjutnya dipasarkan ke pengrajin tahu dan
tempe.

Gambar 12.3. Struktur Distribusi Kedelai
Petani pada umumnya menjual kedelai segera setelah panen. Namun belum tentu semua kedelai
tersebut dijual, ada pula yang menyimpan sebagian kedelai tersebut untuk stok atau untuk bibit.
Harga kedelai yang diterima petani adalah harga kesepakatan, meskipun seringkali lebih
ditentukan oleh para pedagang pengumpul. Kebanyakan pedagang pengumpul memiliki
hubungan yang pasti dengan pedagang besar. Tak jarang mereka adalah kepanjangan tangan
dari para pedagang besar itu. Dengan demikian, dalam penentuan harga ini petani hanya
menjadi price taker, sedangkan pedagang menjadi price setter.
Keberadaan pengumpul sangat penting bagi petani kedelai, terlepas dari apakah hubungan itu
bersifat eksploitatif atau tidak. Di samping sebagai tempat menjual kedelai mereka, para
pengumpul itu juga berperan sebagai pusat informasi harga. Tak jarang mereka juga
menyediakan pinjaman usahatani bagi para petani yang dilunasi setelah panen, atau dikenal
dengan sistem “bayar panen” atau “yarnen”. Peran mereka dalam pemasaran kedelai dari petani

seringkali mengalahkan peran koperasi atau kelompok tani, yang kebanyakan masih terbatas
fungsinya hanya dalam teknis budidaya dan penyaluran sarana produksi pertanian.
Dalam tataniaga kedelai, dihadapkan kepada petani dan pengumpul, pedagang besar
merupakan pihak yang paling kuat posisi tawarnya dalam penentuan harga. Volume kedelai
yang diperdagangkan oleh pedagang besar umumnya mencapai ribuan ton. Para pedagang
besar ini umumnya dilengkapi dengan gudang penyimpanan yang besar, sehingga mereka bisa
mengatur suplai ke pengecer atau grosir.
Adapun asosiasi yang terlibat dalam struktur penyediaan kedelai di dalam negeri, meliputi:
Asosiasi Kedelai Indonesia, Gabungan Koperasi Perajin kedelai Indonesia (Gakoptindo), dan
juga Bulog. Bulog meminta pemerintah menugaskan instansinya menjadi importir tunggal
untuk pengadaan kedelai luar negeri. Penugasan ini diperlukan untuk memenuhi kekurangan
pasokan kedelai.

Selain itu pemerintah juga perlu menetapkan Bulog sebagai lembaga yang menangani
komoditas kedelai untuk menjaga harga kedelai di tingkat petani. Upaya stabilisasi ini
dilakukan

melalui

penetapan

Harga

Pokok

Pembelian

(HPP)

oleh

pemerintah.

(bisnis.liputan6.com)

12.3 Pola Distribusi
Pola distribusi komoditas kedelai tiap wilayah di Indonesia dijabarkan melalui hasil survei
yang telah dilakukan BPS. Survei tersebut meliputi pola distribusi dari tiap lokasi sampel yang
di tiap wilayah Indonesia. Hasil survei tersebut sebagai berikut:
12.3.1 Provinsi Sumatera Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Utara meliputi Kabupaten Deli Serdang,
Langkat, Serdang Bedagai, Kota Medan dan Binjai. Berdasarkan hasil survei, pedagang kedelai
di Kota Medan mendapat pasokan dari Kota Medan dan dipasarkan hanya di kota Medan.
Sedangkan distribusi pemasaran di Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, dan Binjai yang juga
merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada
alokasi sampel, untuk di Kabupaten Deli Serdang yang juga merupakan cakupan survei tidak
tergambar dalam peta karena responden tidak memberii jawaban (non response). Distribusi
perdagangan kedelai di Sumatera Utara disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.4. Pola Distribusi Sumatera Utara
12.3.2 Provinsi Sumatera Selatan

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Selatan meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Muara Enim, Banyuasin, dan Kota Palembang. Berdasarkan hasil survei, pedagang kedelai di
Kota Palembang mendapat pasokan dari Kota Palembang dan di distribusikan hanya di wilayah
Kota Palembang saja. Sedangkan distribusi pemasaran di Kabupaten Muara Enim, Ogan
Komering Ilir, Banyuasin yang juga merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta
karena di kabupaten tersebut tidak ada alokasi sampel. Distribusi perdagangan kedelai di
Sumatera Selatan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.5. Pola Distribusi Sumatera Selatan
12.3.3 Provinsi Lampung

Wilayah cakupan survei di Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Tanggamus, Lampung
Selatan dan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil survei, pedagang kedelai di Bandar
Lampung mendapat pasokannya dari importir di Kota Bandar Lampung yang mengimpor dari
American Samoa, dan di pasarkan hanya di Kota Bandar Lampung. Sedangkan distribusi

pemasaran di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Selatan yang juga merupakan cakupan
survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada alokasi sampel.
Distribusi perdagangan kedelai di Lampung disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.6. Pola Distribusi Lampung
12.3.4 Provinsi DKI Jakarta

Wilayah cakupan survei di Provinsi DKI Jakarta meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur,
Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Berdasarkan hasil survei, pedagang kedelai di
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Barat dipasok dari 4
Kota Administrasi di DKI Jakarta, Serang, juga impor dari Brazil, Malaysia dan Amerika
Serikat. Pemasaran kedelai di Jakarta Selatan dipasarkan ke Jakarta Selatan dan Kota Bogor.
Dari Jakarta Timur dipasarkan ke Kota Bogor, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Lebak.
Selanjutnya dari Jakarta Pusat dipasarkan ke Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Dari Jakarta Utara
hanya dipasarkan di Jakarta Utara. Sedangkan di Jakarta Barat dipasarkan ke Jakarta Barat.
Distribusi perdagangan kedelai di DKI Jakarta disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.7. Pola Distribusi DKI Jakarta
12.3.5 Provinsi Jawa Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat,
Kota Bandung, dan Cimahi. Berdasarkan hasil survei pedagang kedelai di Kabupaten Bandung,
Kota Bandung, dan Cimahi pasokannya dari Jakarta Pusat dan Kota Bandung. Pemasarannya
di Kabupaten Bandung hanya di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung dipasarkan hanya di
Kota Bandung dan di Kota Cimahi juga hanya dipasarkan di Kota Cimahi. Sedangkan distribusi
pemasaran di Kabupaten Bandung Barat yang juga merupakan cakupan survei, tidak tergambar
dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada alokasi sampel. Distribusi perdagangan
kedelai di Jawa Barat disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.8. Pola Distribusi Jawa Barat

12.3.6 Provinsi Jawa Tengah

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten
Semarang, Kendal, dan Kota Semarang. Berdasarkan hasil survei, pedagang kedelai di
Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Semarang pasokannya dari Kabupaten Batang dan
Kota Semarang. Distribusi pemasarannya dari Kabupaten Semarang ke Kabupaten Semarang
selanjutnya dari Kota Semarang dipasarkan ke Kota Semarang dan Kabupaten Kendal
memasarkan ke Kabupaten Kendal juga. Sedangkan distribusi pemasaran di Kabupaten Demak
yang juga merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut
tidak ada alokasi sampel. Distribusi perdagangan kedelai di Jawa Tengah disajikan pada
gambar berikut:

Gambar 12.9. Pola Distribusi Jawa Tengah
12.3.7 Provinsi Jawa Timur

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Timur meliputi Kabupaten Sidoarjo, Gresik, dan
Kota Surabaya. Berdasarkan hasil survei pedagang kedelai di Sidoarjo, Kota Surabaya, dan
Gresik mendapat pasokannya dari Semarang, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Kota Surabaya dan
impor dari Amerika Serikat. Distribusi pemasaran kedelai dari Kabupaten Sidoarjo ke
Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dari Kabupaten Gresik dipasarkan ke Kabupaten Sidoarjo,
Mojokerto, Lamongan, dan Gresik. Dari Kota Surabaya memasarkan ke Kota Surabaya saja.
Distribusi perdagangan kedelai di Jawa Timur disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.10. Pola Distribusi Jawa Timur
12.3.8 Provinsi Kalimantan Selatan

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi Kabupaten Banjar, Barito
Kuala, Banjar Baru, dan Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil survei pedagang kedelai di
Banjarmasin mendapat pasokan dari Surabaya, dan Banjarmasin. Distribusi pemasarannya dari
Kota Banjarmasin ke Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, Banjar, Barito
Kuala, Hulu Sungai Utara, Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru. Sedangkan distribusi
pemasaran di Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Kota Banjar Baru yang juga merupakan
cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada alokasi
sampel. Distribusi perdagangan kedelai di Kalimantan Selatan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.11. Pola Distribusi Kalimantan Selatan

12.3.9 Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kalimantan Timur meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara,
Tarakan, Balikpapan, dan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil survei, pedagang kedelai di
Samarinda, dan Tarakan dipasok dari Makassar dan Surabaya. Distribusi pemasaran dari Kota
Samarinda ke Kota Samarinda dan dari Kabupaten Tarakan ke Kabupaten Tarakan. Sedangkan
distribusi pemasaran di Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kota Balikpapan yang juga
merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada
alokasi sampel. Distribusi perdagangan kedelai di Kalimantan Timur disajikan pada gambar
berikut:

Gambar 12.12. Pola Distribusi Kalimantan Timur
12.3.10 Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Gowa, Maros, dan
Kota Makassar. Berdasarkan hasil survei pedagang kedelai di Kota Makassar dipasok dari
Bone dan Makassar sedangkan distribusi pemasaran kedelai di pasarkan dari Kota Makassar
hanya ke Kota Makassar. Distribusi pemasaran di Kabupaten Gowa dan Maros yang juga
merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada
alokasi sampel. Distribusi perdagangan kedelai di Sulawesi Selatan disajikan pada gambar
berikut:

Gambar 12.13. Pola Distribusi Sulawesi Selatan
12.3.11 Provinsi Maluku

Wilayah cakupan survei di Provinsi Maluku meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Seram
Bagian Barat, dan Kota Ambon. Berdasarkan hasil survei pedagang kedelai pada tingkat
pengecer di Seram Bagian Barat dipasok dari Seram Bagian Barat, Distribusi pemasaran
kedelai di dari Kabupaten Seram Bagian Barat ke Kabupaten Seram Bagian Barat juga.
Sedangkan distribusi pemasaran di Kota Ambon yang juga merupakan cakupan survei, tidak
tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada alokasi sampel. Untuk Kabupaten
Maluku Tengah yang juga merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena
responden tidak memberi jawaban (non response). Distribusi perdagangan kedelai di Maluku
disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.14. Pola Distribusi Maluku
12.3.12 Provinsi Papua

Wilayah cakupan survei di Provinsi Papua meliputi Kabupaten Merauke, Jayapura, Biak
Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura. Berdasarkan hasil survei pedagang kedelai di Kota

Jayapura pasokannya dari petani di Nimboran Kabupaten Jayapura dan pedagang pengumpul
dari Surabaya. Pemasaran kedelai dipasarkan dari Kota Jayapura ke Kota Jayapura. Sedangkan
distribusi pemasaran di Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Mimika yang juga
merupakan cakupan survei, tidak tergambar dalam peta karena di kabupaten tersebut tidak ada
alokasi sampel. Untuk Kabupaten Biak Numfor yang juga merupakan cakupan survei, tidak
tergambar dalam peta karena reponden tidak memberi jawaban (non response). Distribusi
perdagangan kedelai di Papua disajikan pada gambar berikut:

Gambar 12.15. Pola Distribusi Papua

12.4 Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
12.4.1 Perdagangan Dalam Negeri

Perdagangan dalam negeri yang dimaksud dalam profil komoditas ini meliputi pembentukan
harga, pergerakan harga dan juga disparitas harga kedelai nasional.
Secara teoretis harga suatu komoditas merupakan hasil interaksi antara permintaan dan
penawaran terhadap komoditas tersebut. Semakin tinggi permintaan dan faktor lain dianggap
cateris paribus, maka harga akan naik. Sedangkan dalam penawaran berlaku sebaliknya, jika
penawaran tinggi dan faktor lain dianggap cateris paribus, maka harga akan turun.
Dalam menganalisa faktor determinan yang mempengaruhi perubahan harga pada komoditas
kedelai, perlu dilakukan pembedaan kedelai berdasarkan asalnya, yaitu kedelai lokal dan
impor. Pembedaan ini diperlukan dengan alasan bahwa dalam aktivitas perdagangan kedelai,
kedua jenis tersebut memiliki konsumen dan level keseimbangan harga masing-masing.

Secara umum ada tiga faktor yang mempengaruhi harga kedelai impor. Pertama, harga kedelai
internasional dan biaya transportasi dari negara pemasok ke Indonesia. Kedua, nilai tukar
rupiah. Dan ketiga, besar bea masuk yang ditetapkan pemerintah. Di antara ketiga faktor ini,
harga kedelai internasional merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi harga, dan
setelah itu baru faktor lainnya.
Tanpa memperhitungkan bea masuk dan marjin yang ditetapkan importir, kontribusi harga
kedelai internasional terhadap harga jual dari importir kepada saluran distribusi setelahnya
dapat mencapai angka di atas 90 persen. Dengan demikian, kenaikan harga kedelai dunia sudah
pasti akan menaikkan harga kedelai impor di Indonesia. Namun kenaikan harga kedelai dunia
tidak serta merta seketika akan menaikkan harga kedelai impor di Indonesia. Importir besar
(yang menguasai sekitar tiga perempat pasar kedelai impor) biasanya menaikkan harga secara
bertahap dengan tujuan tidak mengagetkan konsumen, serta untuk mempertahankan
kemapanan dalam penguasaan pasar.
Sementara itu, harga kedelai lokal dipengaruhi oleh interaksi antara pengaruh musim, harga
kedelai impor, dan harga komoditas palawija pesaingnya, terutama jagung. Belum ada data
yang memadai untuk menyimpulkan bahwa salah satu faktor ini dapat mempengaruhi sendirian
fluktuasi harga kedelai.
Sebagaimana telah diuraikan di muka, musim tanam kedelai didasarkan atas tipe lahan, curah
hujan, dan musim. Di lahan sawah irigasi pada MK I (Maret-Juni), kedelai diusahakan dalam
pola padi - palawija - sayuran atau padi - palawija - palawija, sedangkan pada MK II (JuliSeptember) diusahakan dalam pola padi - padi - palawija. Penanaman kedelai di lahan sawah
tadah hujan dilakukan pada MH (Nopember-Februari) dalam pola palawija - padi dan pada MK
I (Maret-Juni) dalam pola padi - palawija. Di lahan kering pada MH I (Nopember-Februari),
kedelai ditanam dalam pola palawija - palawija dan pada MK I (Maret-Juni) dalam pola padi
gogo - palawija atau sayuran - palawija.
Data harga kedelai satu dekade terakhir menunjukkan tidak adanya tren kenaikan atau
penurunan harga kedelai yang mapan dalam suatu periode. Hal ini lumrah mengingat masa
tanam dan panen kedelai tidak serempak dalam luasan yang besar. Dalam kondisi ini, kenaikan
atau penurunan harga sangat mungkin terjadi secara spesifik di lokasi atau daerah tertentu saja.

Dari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi harga tersebut akan membentuk pergerakan
harga kedelai lokal di pasaran. Dibawah ini merupakan pergerakan harga rata-rata nasional
kedelai lokal pada tahun 2012.
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Gambar 12.16. Pergerakan Harga Rata-Rata Nasional Kedelai 2012
Pergerakan harga kedelai cukup berfluktuatif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang
telah dijelaskan sebelumnya. Dari hasil perhitungan terhadap koefisien keragaman harga pada
bulan November 2011 hingga November 2012 sebesar 3,7%. Sementara itu, pada periode yang
sama, harga kedelai impor lebih berfluktuasi dengan keofisien keragaman 5,3%. Disparitas
harga kedelai lokal cukup stabil dengan koefisien keragaman harga pada bulan November 2012
cukup besar dengan koefisien keragaman antar wilayah sebesar 23,8%. Di sisi lain, disparitas
harga kedelai impor lebih kecil dengan koefisien keragaman sebesar 19,3%.
Dibawah ini merupakan grafik harga kedelai tiap provinsi pada Desember 2012. Dari grafik
terlihat bahwa perbedaan tingkat harga kedelai cukup tinggi antar kota/kab yang mewakili tiap
provinsi di Indonesia. Harga tertinggi berada di Kota Maluku Utara dengan harga rata-rata
sebesar Rp. 18.000, dan harga terrendah berada di Kota Bengkulu dengan harga rata-rata
sebesar Rp. 7.567.
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Gambar 12.17. Harga rata-rata nasional kedelai Desember 2012
Harga tertinggi kedelai berada di kawasan yang teridentifikasi sebagai daerah dengan areal
produksi dan sebaran kedelai dengan urutan 3 terbawah, yakni: Sulawesi, Kalimantan dan
Papua. Sementara harga terendah kedelai berada di kawasan yang teridentifikasi sebagai daerah
dengan areal produksi dan sebaran kedelai dengan urutan 3 teratas, yakni: Jawa, Nusa Tenggara
& Sumatera. Fakta ini menunjukan bahwa semakin jauh dari sentra produksi utama harga
kedelai semakin mahal.
Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan harga antar provinsi bukan akibat perbedaan marjin,
tetapi semata-mata karena faktor jauh dekat dari sentra produksi dan faktor infrastruktur di
wilayah bersangkutan. Dengan demikian, disparitas harga kedelai yang terjadi tidak akan
menyebabkan instabilitas stok di suatu daerah. Apalagi jika mengingat bahwa kedudukan
importir besar yang sangat kuat sehingga dapat mengatur dan mengendalikan harga sampai di
level distributor terjauh. Instabilitas stok di suatu daerah adalah hal yang sangat potensial
merugikan importir, sehingga hal ini akan betul-betul dihindari.
12.4.2 Perdagangan Luar Negeri

Tiap tahun, 60% dari total 3 juta ton kebutuhan kedelai nasional berasal dari impor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lima negara menjadi pemasok terbesar kedelain
nasional. Karena ketergantungan yang sangat besar itu, keadaan di lima negara itu juga sangat
memengaruhi kondisi ketersediaan maupun harga di dalam negeri. Kelima negara itu adalah:
1. Amerika Serikat

Negara ini berada di posisi pertama negara asal importasi kedelai terbesar Indonesia.
Selama Januari-Mei 2012, Indonesia telah mengimpor 721,1 ribu ton kedelai dengan
nilai US$ 401,6 juta.
2. Malaysia
Negara jiran ini menempati posisi kedua. Pada periode Januari-mei 2012, Malaysia
telah memasok 26 ribu ton kedelai asal Malaysia dengan nilai total US$ 20,8 juta.
3. Kanada
Negara tetangga Amerika Serikat ini berhasil memasok 1.500 ton dengan nilai US$
887,4 ribu selama Januari hingga Mei 2012.
4. Ukraina
Negara Eropa Timur yang merupakan pecahan dari Uni Soviet itu berhasil memasok
kedelai sebanyak 738 ton dengan nilai US$ 370 ribu selama Januari-April 2012.
5. China
Dari negara ini, Indonesia tidak hanya mengimpor berbagai jenis mainan dan buahbuahan serta berbagai produk teknologi. China juga memasok kedelai sebanyak 281,8
ton kedelai dengan nilai US$ 279 ribu selama Januari-Mei 2012. (suarapengusaha.com)
Perhatian khusus telah diberikan pada kedelai sebagai tanggapan terhadap makin
bergantungnya Indonesia pada impor kedelai yang meningkat secara mencolok dalam lima
tahun terakhir. Ini disebabkan oleh adanya stagnasi produksi kedelai, sementara konsumsi terus
meningkat. Oleh karena itu pemerintah memperluas sentra produksi kedelai lokal di Indonesia
yang memiliki kelayakan ekonomi di luar Pulau Jawa, yaitu di wilayah Sumatera, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Lampung dan Kalimantan.
Pertumbuhan impor kedelai di Indonesia dari tahun ketahun dapat dilihat dari grafik dibawah
ini:
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Gambar 12.18. Volume Impor Kedelai
Berikut ini adalah volume impor kedelai tiap bulan pada tahun 2011:
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Gambar 12.19. Volume impor kedelai tahun 2011

Adapun Hs code yang masuk kedalam komoditi kedelai yaitu:

Hs Code
120100900
120810000
120890000
150710000
150790100
210310100
210310200
210310900
230400000

Tabel 12.1.
HS Code Kedelai
Definisi
Other Soya Beans Whether Or Not Broken
Flour And Meal Of Soya Beans
Flour And Meals Of Oil Seeds
Crude Oil, Of Soya Bean Whether Or Not Degummed
Neutralized And Bleached
Soya Sauce Sweet
Soya Sauce Salted
Other Soya Sauce
Oil-cake & Oth Solid Res. Resultingfrom The Extract
Of Soya Bean Oil

Sumber: BPS

12.5 Kebijakan Tata Niaga
Saat ini pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan kebijakan sehubungan dengan tata
niaga komoditas kedelai. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya yaitu:
1. Peraturan Menteri Keuangan No.13/PMK.011/2011 tentang tarif bea masuk atas impor
kedelai. Peraturan ini untuk mengantisipasi potensi inflasi yang lebih tinggi. Selain itu,
dengan pemangkasan bea masuk, hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi
dunia industri sehingga lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun pasar
internasional. PMK ini diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan dalam negeri.
Namun untuk mendukung program swasembada kacang kedelai pada tahun 2014, tarif
bea masuk untuk kedelai sebesar 5% akan kembali diberlakukan di awal tahun 2012.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.011/2012 tentang tarif bea masuk atas
impor barang berupa kacang kedelai. Disebutkan, bea masuk kedelai yang semula
dikenakan 5 persen, kini hingga 31 Desember 2012 tidak dikenakan bea masuk sama
kali. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Kebijakan Stabilisasi
Harga Pangan dan Kedelai pada tanggal 25 Juli 2012 yang dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan instansi-instansi
terkait

di

antaranya

Kementerian

Perdagangan,

Kementerian

Perindustrian,

Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan, telah disepakati untuk
menurunkan tarif bea masuk impor kacang kedelai dari 5 persen menjadi 0 persen untuk
jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2012. Kebijakan membebaskan bea masuk

kedelai dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kacang kedelai di dalam negeri. Di
sisi lain, kebijakan ini tetap memperhatikan kepentingan petani dan konsumen. Dalam
PMK ini, pengenaan tarif bea masuk dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dapat dilakukan evaluasi sebelum jangka waktu tersebut berakhir. (suaramerdeka.com)
3. Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2013, tentang penugasan kepada Perusahaan Umum
Bulog untuk pengamanan harga dan penyaluran kedelai. Latar belakang peraturan ini
adalah upaya untuk mendukung dan meningkatkan ketahanan pangan, perlu dilakukan
pengamanan harga dan penyaluran kedelai. Ketentuan yang terkandung di dalamnya
antara lain yaitu, Pemerintah menugaskan kepada Perusahaan Umum BULOG untuk
melaksanakan pengamanan harga dan penyaluran kedelai. Tata cara pelaksanaan
pengamanan harga dan penyaluran kedelai diatur oleh Menteri perdagangan setelah
memperhatikan pertimbangan dari Menteri Pertanian, menteri Perindustrian, dan
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
4. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 49/M-DAG/PER/9/2013, tentang
penetapan harga penjualan kedelai di tingkat pengrajin tahu/tempe dalam rangka
program stabilisasi harga kedelai. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan
ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2013
tentang Program Stabilisasi Harga Kedelai, perlu menetapkan harga penjualan kedelai
di tingkat pengrajin tahu/tempe. Harga Penjualan Kedelai di tingkat pengrajin
tahu/tempe (HJP) ditetapkan sebesar Rp 8.490/kg. HJP tersebut berlaku selama 1 bulan
sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini (10 September 2013).
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor 133/PMK.011/2013, tentang perubahan atas
peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang penetapan sistem
klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor. Peraturan ini
dilatarbelakangi oleh Nomor 942 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, telah ditetapkan bea masuk terhadap impor barang
berupa kacang kedelai dengan pos tarif (HS) 1201.90.00.00 sebesar 5% (lima persen);
bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga kacang kedelai di dalam negeri dengan
tetap memperhatikan kepentingan petani dan konsumen, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa kacang kedelai; bahwa
Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1906/M-DAG/SD/9/2013 tanggal 19
September 2013 hal Penyesuaian Tarif Bea Masuk Atas Impor Kedelai, menyampaikan
usulan untuk melakukan penyesuaian tarif bea masuk atas barang impor berupa kacang

kedelai dengan pos tarif (HS) 1201.90.00.00 dari 5% (lima persen) menjadi 0% (nol
persen), yang pemberlakuan tarif bea masuk tersebut dapat ditinjau kembali sesuai
dengan perkembangan kedelai dan kondisi perekonomian terkini; ahwa Menteri
Pertanian melalui surat Nomor: 153/KU.210/M/9/2013/Rhs tanggal 18 September 2013
hal Pembebasan Bea Masuk Kedelai, menyampaikan persetujuan untuk dilakukan
pembebasan sementara untuk bea masuk kedelai impor. Sedangkan ketentuan peraturan
ini antara lain adalah menetapkan tarif bea masuk atas impor barang berupa kacang
kedelai dengan pos tarif (HS) 1201.90.00.00 sebagaimana dimaksud dalam Nomor 942
Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang
Impor menjadi 0% (nol persen).

13. Tantangan ke Depan
Penyebab kenaikan Harga kedelai impor masih marak dikaitkan dengan isu pengaruh kartelisasi
perusahaan importir kedelai di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera membuktikan benar
atau tidaknya isu tersebut. Jika isu tersebut terbukti benar, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan
atau kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kekuatan pemerintah lebih besar dalam
pengendalian harga untuk mewujudkan stabilitas harga kedelai.
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