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ABSTRAK  

 Untuk meningkatkan produksi kedelai yang ditanam sebagai tanaman sela, diperlukan 
perhatian ke arah pengembangan varietas kedelai yang toleran terhadap naungan dan 
berproduksi tinggi. Untuk pembentukan varietas tersebut diperlukan informasi tentang 
mekanisme toleransi terutama tentang karakteristik morfofisiologi dan pewarisan sifatnya 
belum banyak diketahui, terutama informasi mengenai karakter morfofisiologi tertentu yang 
menetukan sifat toleransi pada tanaman tersebut. 

 Berdasarkan kenyataan diatas maka di identifikasi karakter morfofisiologi serta 
pewarisan sifat toleransi tanaman kedelai yang merupakan penciri toleransi tanaman terhadap 
naungan. Pewarisan sifat toleran terhadap naungan yang dilakukan pada persilangan yang 
dipelajari, tidak terdapat pengaruh tetua betina pada karakter-karakter karakter-karakter tinggi 
tanaman jumlah stomata atas, jumlah stomata bawah, jumlah biji per tanaman, jumlah polong 
per tanaman, jumlah polong berisi per tanaman, dan hasil per tanaman, yang berarti  
dikendalikan setidaknya oleh dua gen dan tetua toleran Petek dapat dijadikan sebagai tetua 
jantan maupun tetua betina untuk karakter tersebut.   

Sedangkan untuk karakter-karakter kandungan klorofil-a, kandungan klorofil-b, 
kandungan karotenoid, dan bobot 100 biji terdapat pengaruh tetua betina, yang berarti 
karakter-karakter kandungan klorofil-a, kandungan klorofil-b, kandungan karotenoid, dan 
bobot 100 biji, maka varietas Petek hanya dapat digunakan sebagai tetua betina.  Dari 
penelitian ini diketahui bahwa hasil persilangan menunjukkan nilai  heritabilitas yang  tinggi 
karena percobaan dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol maka pengaruh genetik lebih 
besar dari pada pengaruh lingkungan, sehingga berpeluang untuk memperbaiki sifat toleran 
kedelai terhadap naungan.  

 
Kata Kunci : Naungan,  kedelai,  morfofisiologi,  pewarisan sifat. 

 

BAB  I.  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
 

Pada beberapa daerah di Indonesia, tanaman pangan diusahakan pada lahan-lahan  

perkebunan seperti perkebunan karet, kelapa, jambu mente, serta hutan tanaman industri 

(HTI), pada saat tanaman berumur antara 0-3 tahun. Lahan-lahan ini mempunyai potensi 

untuk dikembangkan menjadi lahan produktif sebagai pengganti lahan produktif yang akhir-

akhir ini telah mengalami penyusutan. Lahan-lahan dibawah tegakan ini  berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi lahan usahatani dengan sistem tanam tumpangsari. Namun demikian, 

beberapa masalah yang berkaitan dengan  agroekosistem tumpang sari tersebut harus diatasi, 

salah satunya adalah kondisi cahaya yang rendah (naungan).  

Dalam hal ini  intensitas cahaya yang rendah merupakan kendala terbesar untuk 

produksi pertanaman kedelai pada sistem tumpangsari karena kedelai tergolong sebagai 

tanaman yang membutuhkan intensitas cahaya cukup tinggi. Untuk meningkatkan produksi 

kedelai yang ditanam sebagai tanaman sela, diperlukan perhatian ke arah pengembangan 
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varietas kedelai yang toleran terhadap naungan dan berproduksi tinggi. Untuk  pembentukan 

varietas tersebut diperlukan informasi tentang mekanisme toleransi terutama yang berkaitan 

dengan karakteristik morfofisiologi dan sistem genetik dan pola pewarisan sifatnya. Hingga 

saat ini informasi dimaksud belum banyak diketahui, terutama informasi mengenai karakter 

morfofisiologi tertentu yang mungkin menentukan sifat toleransi pada tanaman yang toleran 

tersebut.  

Untuk mendapatkan karakteristik tertentu atau sifat unggul lain yang diharapkan 

diperlukan langkah-langkah untuk perbaikan sifat dan sistem  genetik sesuai dengan yang 

diinginkan. Untuk menyokong program pemuliaan tersebut diperlukan informasi yang 

mendasar mengenai karakteristik morfofisiologi yang  berkaitan dengan toleransi terhadap 

naungan sehingga proses seleksi dapat berlangsung lebih efisien dan efektif. Dengan 

demikian diharapkan dapat meningkatkan produksi kedelai yang ditanam sebagai tanaman 

sela dan pemanfaatan lahan tegakan, khususnya lahan tegakan di Provinsi Jambi  dapat 

dioptimalkan.  

Tujuan Khusus  

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan 

tegakan, khususnya lahan tegakan di Provinsi Jambi. Tujuan khusus dari penelitian yang 

direncanakan adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pola pewarisan sifat toleransi kedelai terhadap intensitas cahaya yang rendah 

yang meliputi : pengaruh tetua betina, pola segregasi, derajat dominansi gen dan 

heritabilitas.  

2. Pola pewarisan tersebut sangat berguna dalam program pemuliaan tanaman,  khususnya 

dalam merakit varitas unggul yang dapat beradaptasi baik pada kondisi naungan, guna 

memenuhi harapan untuk mengembangkan kedelai sebagai tanaman sela pada lahan-

lahan perkebunan dan kehutanan dengan hasil yang tinggi dan lebih stabil. 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang  pola pewarisan 

sifatnya, sehingga dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemulia tanaman dalam 

pembentukan varietas unggul yang toleran terhadap naungan.  

Adapun hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

• Keluaran tahun yang berjalan: 

(1)   Didapat pola pewarisan tanaman kedelai toleran terhadap naungan melalui karakter-

karakter morfofisiologi yang akan menentukan toleransi terhadap naungan.  
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(2) Didapat varietas yang toleran pada naungan yang akan mampu beradaptasi terhadap 

kekurangan cahaya melalui karakter morfofisiologinya 

(3) Buku ajar dan teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

(4) Lulusan sarjana S1 pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi 

(5) Publikasi jurnal terakreditasi dan seminar nasional 

• Keluaran Jangka Panjang: 

Tujuan kegiatan penelitian dalam jangka panjang adalah untuk dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tegakan di Provinsi Jambi yang cukup luas untuk 

pengembangan tanaman kedelai dalam upaya peningkatan pendapatan bagi petani.   

Urgensi  Penelitian 

Permintaan terhadap komoditas kedelai terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan 

jumlah penduduk, membaiknya pendapatan per kapita, meningkatnya kesadaran masyarakat 

akan kecukupan gizi dan berkembangnya berbagai industri makanan. Sementara itu produksi 

dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan sehingga masih diperlukan impor kedelai 

(Rukmana dan Yuniarsih, 2004). Pada tahun 2003, Indonesia mengimpor kedelai sebesar 1,19 

juta ton. Pada tahun yang sama produksi kedelai Indonesia 671.600 ton dengan luas panen 

526.796 ha. Pada tahun 2004 produksinya meningkat mencapai 723.483 ton dengan luas 

panen 565.155 ha.  

Meskipun telah terjadi peningkatan produksi dan luas panen dari tahun 2003 sampai 

tahun 2004, ternyata produktivitas kedelai di Indonesia baru mencapai 1,28 ton per ha (Badan 

Pusat Logistik dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, 2005).  Produktivitas 

tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan potensi hasil tanaman kedelai yang dapat 

mencapai yaitu 1,5 - 2,5 ton per ha (Adisarwanto dan Wudianto, 1999). Karena itu perlu 

upaya peningkatan produksi kedelai yang antara lain dapat dicapai melalui perluasan areal.  

Mengingat luas lahan pertanian potensial semakin berkurang karena digunakan untuk 

industri, pemukiman dan keperluan non pertanian lainnya hingga mencapai 47 ribu hektar per 

tahun (Nasution, 2004), maka pemanfaatan lahan marginal seperti lahan kering menjadi 

alternatif pilihan.  

Lahan kering yang cukup luas di Indonesia berpotensi bagi pengembangan tanaman 

kedelai. Luas lahan kering yang  telah dimanfaatkan pada tahun 1993 lebih kurang 50,5 juta 

hektar, seluas 14,4 juta hektar diantaranya dimanfaatkan sebagai  lahan perkebunan (BPS, 

1998). Menurut  Wibawa dan Rosyid (1995) pada perkebunan karet terdapat sekitar 1,2 juta 
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hektar per tahun yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman pangan sebagai tanaman sela, 

termasuk tanaman kedelai. Penggunaan lahan-lahan perkebunan ini, terutama pada areal 

tanaman muda, untuk pengembangan kedelai diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

berarti terhadap produksi kedelai nasional.  

Dengan perkiraan bahwa 66% dari setiap areal perkebunan karet muda dapat ditanami 

dengan kedelai, yaitu dari jarak tanam karet 6x6 meter dapat diusahakan sekitar 4x6 meter 

tanaman kedelai, maka dari perkebunan karet muda seluas 1.2 juta hektar tersedia lahan untuk 

pengembangan kedelai sekitar 792.000 hektar. Dengan asumsi bahwa produktivitas kedelai  

pada areal ini sekitar 2.2 ton per hektar, maka dapat dihasilkan sekitar 1.742.000  ton  kedelai. 

Dengan produksi kedelai nasional pada saat ini sekitar 46.056.000 ton, maka pemanfaatan 

lahan perkebunan karet muda diperkirakan dapat memberikan kontribusi terhadap produksi 

nasional sekitar 3.7%.  

Selain perkebunan karet, perkebunan sawit dan perkebunan tanaman lainnya serta 

Hutan Tanaman Industri juga diperkirakan dapat dijadikan sebagai areal penanaman kedelai 

sebagai tanaman sela. Sekitar 21% dari 2.975.120 ha luas perkebunan kelapa sawit Indonesia 

berupa areal tanaman muda yang dapat ditanami dengan tanaman kedelai. Demikian pula, 

areal HTI yang ditargetkan pengembangannya 250.000 ha per tahun merupakan areal yang 

potensial ditanami dengan kedelai (Departemen Perkebunan dan Kehutanan, 2000).  Jumlah 

ini akan lebih besar bila ditambah dengan areal perkebunan-perkebunan tanaman lain yang 

dapat ditanami dengan kedelai  sebagai tanaman sela. 

Pengembangan usaha tani tanaman pangan seperti kedelai dilahan tegakan sebagai 

tanaman sela banyak menghadapi kendala, antara lain adalah tanaman yang tumbuh di bawah 

naungan menunjukkan karakter tumbuh yang berbeda dengan tanaman tanpa naungan. Hasil 

penelitian Soverda (2002) pada tanaman padi gogo toleran (Jatiluhur)  memperlihatkan bahwa 

pada kondisi naungan 50% memberikan hasil lebih tinggi dan memperlihatkan respon 

fisiologi fotosintetik yang berbeda dibandingkan dengan Varitas Kalimutu (Peka). Adanya 

keragaman respon pertumbuhan dan hasil tanaman terhadap naungan  antara lain dipengaruhi 

oleh sifat fisiologi fotosintetik tanaman tersebut.  

Kemampuan adaptasi  dari tanaman yang toleran intensitas cahaya rendah dengan 

tanaman yang peka erat kaitannya dengan karakter-karakter fisiologi fotosintetik tanaman 

tersebut.  Menurut Hidema et al. (1992), salah satu karakteristik  penyesuaian  tanaman  

terhadap  penyinaran yang rendah adalah mengurangi ratio klorofil a/b karena meningkatnya 
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jumlah klorofil b. Peningkatan ini berhubungan dengan meningkatnya antena pada PS II yang 

mempertinggi efisiensi penangkapan cahaya.  

Beberapa hasil penelitian tentang naungan yang telah dilakukan pada tanaman pangan 

selain kedelai seperti pada padi gogo menunjukkan bahwa studi fotosintetik  menunjukkan 

bahwa aktivitas enzim rubisco relatif lebih tinggi pada genotipe toleran terhadap naungan 

dibandingkan dengan yang peka (Juhaeti et al., 2000). Selanjutnya Lautt et al. (2000) 

menyatakan bahwa genotipe toleran naungan memperlihatkan tingginya aktivitas enzim 

sukrosa fosfat sintase (SPS) pada kondisi naungan 50%. Peranan enzim fotosintetik yang lain 

juga perlu diteliti.  Enzim fosfogliserat kinase merupakan enzim yang merubah asam 3-

fosfogliserat menjadi asam 1,3-difosfogliserat. Seperti halnya rubisco dan SPS, aktivitas 

enzim ini dipengaruhi oleh cahaya (Goodwin dan Mercer, 1983).     

Terdapat bukti bahwa tanaman golongan rumput yang toleran terhadap cahaya rendah 

ternyata mengandung N total yang lebih rendah daripada tanaman yang tidak dapat 

beradaptasi terhadap naungan (Kephart dan Buxton, 1993). Pengaruh naungan pada tanaman 

gandum memperlihatkan bahwa  pada penaungan 10-11 hari setelah pembungaan 

menyebabkan pengurangan karbohidrat di batang dan daun (Kiniry, 1993). Sulistyono (1998) 

menyatakan bahwa tanaman padi gogo yang peka terhadap cahaya rendah mengandung N 

total yang lebih tinggi dari pada tanaman yang toleran. Naungan juga mengurangi respirasi 

gelap, titik jenuh dan titik kompensasi cahaya, dan kerapatan stomata (Marler, 1994). 

Oleh karena itu, untuk mengembangkan tanaman kedelai sebagai tanaman sela melalui 

pemanfaatan lahan tegakan khususnya di Provinsi Jambi diperlukan informasi tentang 

karakter-karakter morfofisiologi dan anatomi serta pola pewarisan sifatnya yang dapat 

menentukan toleransi tanaman kedelai terhadap intensitas cahaya rendah. 

Dengan adanya upaya pengembangan dan peningkatan produksivitas tanaman kedelai 

sebagai tanaman sela dibawah lahan tegakan diharapkan dapat memantapkan dan 

mewujudkan Provinsi Jambi sebagai sentra produksi kedelai nasional. Disamping itu, dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tegakan di Provinsi Jambi yang cukup luas maka 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi petani.   

Disisi lain banyak institusi yang akan berperan dalam pengembangan tanaman kedelai 

terutama petani yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pendapatannya, juga 

swasta (pedagang), LSM dan Pemerintah Daerah serta Perguruan Tinggi (Fakultas Pertanian) 

sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 
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BAB  II.  STUDI PUSTAKA 

Tanaman Kedelai 

Kedelai termasuk dalam divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Polypetales, 

Family Leguminosae dan genus Glycine. Kedelai berakar tunggang. Struktur akar kedelai 

terdiri atas akar lembaga (radicula), akar tunggang (radix primaria) dan akar cabang (radix 

laterlis) berupa akar rambut. Perakaran kedelai dapat menembus tanah sampai kedalaman 150 

cm, terutama pada tanah subur. Perakaran kedelai mempunyai kemampuan membentuk bintil-

bintil (nodula-nodula) akar (Rukmana dan Yuniarsih, 1999). 

Kedelai berbatang semak rendah, tumbuh tegak dan berdaun lebat. Tinggi tanaman 

berkisar antara 30 cm - 100 cm, batangnya beruas-ruas dengan    3 - 6 cabang (Lisdiana, 

2000). Tipe pertumbuhan kedelai dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu determinit, 

indeterminit, dan semi determinit (Suprapto, 2004).  

Daun kedelai mempunyai ciri-ciri antara lain helai daun (lamina) oval dan tata 

letaknya pada tangkai daun bersifat majemuk bedaun tiga (trifoliolatus). Daun ini berfungsi 

sebagai alat untuk proses asimilasi, resperasi, dan transpirasi (Rukmana dan Yuniarsih, 1999). 

Tanaman kedelai memiliki bunga sempurna, penyerbukan terjadi pada saat bunga 

masih menutup dan kemungkinan kawin silang sangat kecil (Lamina, 1989). Bunga berwarna 

putih atau ungu. Masa berbunga berkisar 3 - 5 minggu. Besar bunga 3 mm - 7 mm dengan 

kelopak bunga berbentuk tabung berigi dan tidak rata serta pada bunga terdapat 3-5 bakal biji. 

Di Indonesia, tanaman kedelai pada umumnya mulai berbunga pada umur 30-50 hari setelah 

tanam (Lisdiana, 2000). 

Buah berbentuk polong, setiap buah berisi 1 - 4 biji. Polong kedelai mempunyai bulu, 

berwarna coklat tua. Polong yang sudah masak mudah pecah (Suprapto, 2004). Biji kedelai 

pada umumnya berbentuk bulat atau bulat pipih sampai bulat lonjong atau oval. Ukuran biji 

berkisar berkisar antara 6 g - 30 g   per seratus biji. Ukuran biji diklasifikasikan menjadi 3 

(tiga) kelas, yaitu : Biji kecil (6 g – 10 g per 100 biji), sedang (11 g – 12 g per 100 biji), dan 

besar (13 g – atau lebih per 100 biji). Warna kulit biji bervariasi antara lain kuning, hijau, 

coklat dan hitam (Lisdiana, 2000). 

Respon Tanaman terhadap Naungan 

Di alam tidak pernah ditemukan tanaman yang tumbuh pada habitat yang benar-

benar ternaungi (deep shade)  secara terus menerus dan tanaman yang tumbuh pada habitat 

benar-benar terbuka (sun bright ) terus menerus. Habitat tumbuh  sering dipengaruhi oleh 

banyak faktor lingkungan. Kemampuan tanaman untuk beradaptasi terhadap kondisi 
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lingkungan ditentukan oleh sifat genetik tanaman. Secara genetik tanaman yang tahan 

terhadap naungan mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan 

lingkungan (Mohr dan Scoopfer, 1995).   

Daun tanaman yang menyenangi kondisi naungan (shade plant) umumnya berukuran 

lebih besar tapi lebih tipis dibandingkan dengan daun tanaman menyenangi kondisi  cahaya 

(sun plant). Daun tanaman menyenangi kondisi  cahaya  menjadi lebih tebal dari pada daun 

tanaman yang menyenangi kondisi naungan  karena membentuk    sel palisade yang lebih 

panjang atau membentuk tambahan lapisan sel palisade. Disamping itu, daun tanaman yang 

menyenangi kondisi naungan umumnya mempunyai klorofil lebih banyak, terutama klorofil 

b, karena tiap kloroplas mempunyai lebih banyak grana dibandingkan dengan daun tanaman 

menyenangi kondisi  cahaya (Bjorkman, 1981). Daun tanaman yang menyenangi kondisi 

naungan menggunakan lebih banyak energi untuk menghasilkan pigmen pemanen-cahaya 

yang memungkinkannya mampu menggunakan cahaya dalam jumlah terbatas yang diterima. 

Naungan secara langsung berpengaruh terhadap intensitas cahaya  yang sampai di 

permukaan tajuk tanaman.  Naungan  akan mengurangi intensitas radiasi matahari dan 

berpengaruh terhadap perubahan suhu udara maksimum, suhu tanah dan kelembaban nisbi. 

Suhu bukan merupakan energi yang efektif untuk pertumbuhan kedelai, tetapi dengan cahaya 

maka suhu akan menentukan kegiatan fisiologi, translokasi dan akumulasi asimilat.  

Menurut Struik dan Deinum (1982), naungan dapat mempengaruhi proses-proses 

yang terjadi di dalam tanaman yaitu fotosintesis, respirasi, transpirasi, reduksi nitrat, sintesis 

protein, produksi hormon, translokasi dan penuaan. Naungan juga dapat mengurangi respirasi 

gelap, titik jenuh dan kompensasi cahaya, kerapatan stomata, mengurangi sintesis rubisco, 

enzim yang berfungsi sebagai katalisator dalam fiksasi CO2  (Mae, Makino dan Ohio, 1983).  

Mekanisme Adaptasi Tanaman terhadap Naungan 

 Kemampuan tanaman untuk beradaptasi terhadap kondisi naungan ditentukan oleh 

kemampuannya  untuk dapat melakukan proses fotosintesis secara normal pada keadaan 

kekurangan cahaya. Tanaman kedelai tergolong  tanaman yang membutuhkan intensitas 

cahaya yang cukup tinggi, sehingga intensitas cahaya yang rendah merupakan hambatan 

utama pada penanaman kedelai sebagai tanaman sela. 

Perubahan cahaya dapat mempengaruhi anatomi, morfologi dan fisiologi  tanaman. 

Lapisan atas perangkat fotosintesis, sel palisade, terdiri dari satu sampai tiga lapisan tebal 

yang membentuk lapisan tegak. Lapisan ini berubah sesuai dengan kondisi cahaya. Kondisi 

ini menjadikan tanaman lebih efisien menyimpan energi cahaya untuk perkembangannya 
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(Taiz dan Zeiger, 1991). Tanaman ternaung biasanya menunjukkan pengurangan lapisan 

palisade dan sel-sel mesofil yang menyebabkan tanaman mempunyai karakter daun yang 

lebih luas dan lebih tipis (Mohr dan Schoopfer, 1995). 

Radiasi matahari mempengaruhi posisi kloroplas. Pada keadaan ternaungi kloroplas 

akan mengumpul pada sisi dinding sel terdekat dan terjauh dari radiasi (Salisbury dan Ross, 

1995). Keadaan ini menyebabkan daun kelihatan lebih hijau pada kondisi ternaungi karena 

kloroplasnya mengumpul pada permukaan daun (Myers, Jordan dan Vogerman, 1997). 

Laju fotosintesis yang rendah berkaitan dengan  tingginya  resistensi  stomata  dan  

rendahnya aktifitas Ribulosa bifosfat (Murty dan Sahu, 1987). Pengurangan fotosintat  yang 

diakibatkan oleh cahaya rendah menurut Thorne dan Koller (1974) dapat dikaitkan dengan 

tingginya resistensi stomata dan sel-sel mesofil terhadap pertukaran CO2. Pemberian naungan 

dari sejak pembungaan hingga panen mengurangi laju fotosintesis dan fotorespirasi. Aktivitas 

karboksilase juga menurun pada kondisi cahaya rendah.  

Marler (1994), melaporkan bahwa pada penelitiannya tentang padi menunjukkan 

bahwa naungan mengurangi respirasi gelap, titik jenuh dan kompensasi cahaya, serta  

kerapatan stomata. Disamping itu, hasil penelitian Santoso (2000) menunjukkan bahwa laju 

pertukaran karbon Jatiluhur (toleran) lebih tinggi dibandingkan dengan Kalimutu (peka), 

terutama pada PAR < 500 µmol/m2/detik Selanjutnya Master et al. (1987) melaporkan bahwa 

naungan berpengaruh terhadap morfologi dan fisiologi tanaman gandum. Tanaman dengan 

intensitas naungan di atas 50% menyebabkan pertumbuhan kurang baik.  

Tanaman yang tumbuh di bawah naungan mempunyai karakter fotosintetik yang tidak 

sama dengan tanaman yang tanpa naungan. Kandungan kloroplas antara tanaman ternaung 

dengan tanaman tidak ternaung berbeda . Tanaman ternaung mempunyai grana yang besar, 

sekitar 100 tilakoid per granum yang terletak tidak teratur dalam kloroplas. Tanaman ternaung 

mempunyai proporsi lamella pembentuk grana yang lebih besar dan ratio membran 

tilakoid/stroma yang lebih tinggi sehingga menghasilkan kandungan klorofil yang lebih tinggi 

per unit area  (Salisbury dan Ross, 1995).  

Klorofil dalam sel fotosintetik tanaman tingkat tinggi terdiri dari dua jenis yaitu 

klorofil a (C55H72O5N4Mg) dan klorofil b (C55H70O6N4Mg). Kedua pigmen ini berbeda dalam 

gugusan metil (CH3) pada klorofil a dan gugus aldehid (CHO) pada klorofil b. Pigmen 

penyerap cahaya pada membran tilakoid tersusun dalam suatu rangkaian yang dinamakan 

fotosistem yang mengandung 200-300 molekul klorofil dan 50 molekul karotenoid. Pigmen 

pemanen cahaya dalam fotosistem ini dinamakan antena yang dapat menyerap cahaya pada 
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panjang gelombang 400 - 700 nm (Taiz dan Zeiger, 1991). Salah satu karakteristik adaptasi 

tanaman terhadap naungan adalah dengan menurunnya rasio klorofil a/b karena meningkatnya 

jumlah klorofil b (Hidema et al., 1992). 

Kandungan klorofil dan ratio klorofil a/b pada tanaman sangat dipengaruhi oleh 

perubahan kondisi lingkungan. Naungan yang berat pada tanaman yang menyenangi kondisi 

terbuka (tidak ternaung) dapat menurunkan  kandungan klorofil dan keadaan ini dapat terlihat 

pada daun-daun yang sedang berkembang. Pada tanaman ternaung yang berada pada kondisi 

naungan berat dapat mempunyai klorofil yang sama banyaknya dengan tanaman tidak 

ternaung yang tumbuh pada intensitas cahaya yang tinggi.  

Menurut Hale dan Orcutt (1987), hampir pada semua tanaman, apakah tanaman  yang 

menyenangi kondisi terbuka atau tanaman yang menyenangi kondisi naungan  yang tumbuh  

pada intensitas cahaya yang rendah, kandungan klorofilnya meningkat. Dibandingkan dengan 

tanaman pada tanpa naungan, tanaman pada naungan mengandung protein yang lebih sedikit 

per unit klorofil dan per unit  luas  daun dibandingkan dengan tanaman yang tidak ternaung. 

Berkurangnya kandungan protein terutama disebabkan oleh berkurangnya ribulosa bifosfat 

karboksilase dan enzim-enzim fotosintetik lainnya. Tanaman pada naungan juga mengandung 

protein tak larut yang rendah yang berhubungan  dengan membran kloroplas. 

Intensitas cahaya yang diterima tanaman berpengaruh terhadap pigmen-pigmen 

fotosintesis. Beberapa penelitian tentang pengaruh naungan  terhadap ubi-ubian telah 

dilakukan yang berkaitan dengan aspek morfologi dan fisiologi. Johnston dan Onwueme 

(1998) melaporkan bahwa  taro, ubi rambat, dan ubi kayu yang ditanam pada kondisi naungan 

memberikan kandungan klorofil total dan karotenoid daun yang lebih tinggi.  Kandungan 

klorofil total per mg berat basah pada naungan adalah sebesar 2.1mg/g berat segar daun 

sedangkan pada tanpa naungan 1.1mg/g berat segar daun. Kandungan karotenoid daun juga 

meningkat dengan pemberian naungan yaitu dari 0.22 mg/g menjadi 0.35 mg/g berat segar 

daun. 

Karakter fotosintetik tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada intensitas cahaya 

rendah berbeda dengan tanaman yang tidak dapat menyesuaikan diri pada kondisi ternaung. 

Kemampuan adaptasi tanaman pada kondisi naungan sangat ditentukan oleh kemampuan 

tanaman untuk menghindar maupun untuk  mentolerir keadaan kurang cahaya tersebut. Pada 

tanaman yang toleran,  intensitas cahaya yang rendah dapat diatasi antara lain dengan 

meningkatkan kandungan pigmen per kloroplas. Disamping itu,  tanaman toleran dapat 

beradaptasi dengan menghindari penurunan aktivitas enzim. 
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Dari beberapa penelitian pada tanaman padi gogo menunjukkan bahwa tanaman 

tersebut yang dapat beradaptasi pada intensitas cahaya yang rendah menunjukkan aktivitas 

enzim sukrosa fosfat sintetase (SPS) dan aktivitas Rubisco yang lebih tinggi pada genotipe 

toleran dari pada genotipe yang peka pada naungan 50% (Lautt et al., 2000;  Juhaeti et al., 

2000). Hasil penelitian Soverda (2002) juga menunjukkan  bahwa genotipe padi gogo yang 

toleran naungan memiliki kandungan klorofil dan karotenoid yang lebih tinggi dan sel-sel 

mesofil yang lebih tipis. Disamping itu, hasil penelitian Soverda (2010)  menunjukkan bahwa 

tanaman kedelai toleran terhadap naungan dicirikan dengan tingginya kandungan klorofil a , 

klorofil b dan kandungan karotenoid pada tanaman kedelai tersebut. 

 Pola Pewarisan Sifat Toleran terhadap Naungan 

Daya adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan ditentukan oleh sifat genetiknya. 

Meskipun demikian daya adaptasi ini tidak hanya terjadi pada tingkat spesies toleran tetapi 

juga pada ekotipe dari satu spesies. Tanaman yang toleran terhadap naungan mempunyai 

kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan (Mohr dan Schoopfer, 

1995).  Keadaan lingkungan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. 

Terbatasnya ketersediaan faktor-faktor lingkungan tertentu pada stadia pertumbuhan dan 

musim tanaman tertentu akan menghambat pertumbuhan organ vegetatif dan reproduktif, 

sehingga dapat menurunkan hasil. Efektifitas penggunaan unsur-unsur lingkungan tertentu 

ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah varietas (De Datta, 1970). 

Bahan genetik kedelai gogo yang dapat digunakan sebagai bahan seleksi galur/varietas 

telah banyak diusahakan. Seleksi ini diperlukan untuk mendapatkan varietas-varietas yang 

dapat beradaptasi terhadap keadaan naungan, sehingga dapat digunakan dalam usaha 

pemanfaatan lahan-lahan perkebunan yang masih berumur muda (0-3 tahun) dalam bentuk 

tumpangsari. Dengan demikian, mendapatkan sumber gen yang toleran pada tanaman kedelai 

merupakan langkah yang sangat penting untuk mempelajari pola pewarisan sifatnya.   

Dalam usaha merakit varietas unggul banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain 

adalah sifat fisiologis fotosintetik dari varietas. Mekanisme proses pewarisan sifat-sifat 

fotosintetik perlu dipelajari, sehingga keseimbangan antar sifat tersebut dapat terwujud pada 

varietas yang dihasilkan. Heritabilitas secara teori dapat dijabarkan sebagai perbandingan 

antara nilai keragaman genotipe terhadap nilai total keragaman fenotipe. Menurut Whirter 

(1979), nilai heritabilitas 50% telah tergolong tinggi. Suatu sifat tidak dapat ditentukan secara 

mutlak oleh faktor lingkungan atau faktor genetik. Tanpa didukung faktor lingkungan yang 

diperlukan, faktor genetik tidak akan mencerminkan sifat yang dibawanya. Nilai heritabilitas 
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dapat mengisyaratkan, berapa besar suatu sifat diwariskan oleh faktor genetik atau faktor 

lingkungan.               

Antara tanaman yang toleran dengan tanaman yang peka di dalam   populasi F2 yang 

ber segregasi dapat dibedakan bila toleransi dikendalikan oleh satu atau dua gen mayor, 

dimana ragam ketahanan akan menunjukkan sebaran yang terputus atau diskontinu. Dalam 

hal seperti itu tanaman yang tahan dapat diidentifikasi dan diklasifikasi dalam populasi yang 

memisah dan dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu toleran atau peka (Allard, 1960).  

Ketahanan sering dikendalikan oleh banyak gen dan tidak ada perbedaan yang jelas antara 

tanaman tahan dengan peka dalam populasi memisah, disini perbedaan lebih bersifat 

kuantitatif dari pada sifat kualitatif.   

Pada pewarisan karakter kuantitatif, ragam kontinu yang terlihat pada beberapa sifat 

mungkin dihasilkan oleh banyak gen (poligen) yang masing-masing pengaruhnya kecil 

terhadap sifat yang diukur. Diperkirakan setiap gen ber segregasi bebas tetapi peran 

bersamanya mempengaruhi penampilan fenotipe secara kumulatif. Menurut Crowder (1993) 

poligen adalah gen-gen yang menunjukkan sedikit pengaruhnya pada penampakan fenotipe 

dari suatu karakter, tetapi dapat saling melengkapi untuk menghasilkan perubahan-perubahan 

kuantitatif yang dapat diamati.  

Hasil percobaan Junaidi et al. (1999) menunjukkan bahwa pada intensitas cahaya 

rendah bobot kering dapat dijadikan sebagai kriteria untuk seleksi toleransi terhadap naungan. 

Tanaman hasil persilangan (F1) dari kedua tetua yang kurang toleran naungan memberikan 

hasil dan berat kering lebih tinggi dari pada tanaman pembanding yang toleran terhadap 

naungan 50% (Murty dan Dey, 1991).  

Karakter morfologi seperti tinggi tanaman, ukuran daun, bentuk kanopi tanaman relatif 

mudah diidentifikasi dan dihitung. Oleh karena itu sering digunakan oleh pemulia tanaman 

dalam studi pewarisan sifat. Akan tetapi studi pewarisan sifat berdasarkan karakter fisiologi 

fotosintetik belum banyak diketahui. Dari hasil penelitian Soverda (2010) menunjukkan 

bahwa karakter fisiologi yang dapat digunakan sebagai penciri toleransi tanaman kedelai 

terhadap naungan adalah kandungan klorofil a, klorofil b dan dan kandungan karotenoid 

daun. Karakter ini dapat digunakan dalam studi pewarisan sifat toleran terhadap naungan 

Selain melalui inti sel, suatu karakter juga dapat diwariskan melalui sitoplasma yang 

dikandung dalam sel telur pada tetua betina yang disebut dengan efek tetua betina. Dengan 

demikian jika suatu genotipa membawa karakter yang sangat dipengaruhi sitoplasma, maka 

fenotipa akan terekspresi apabila genotipa tersebut digunakan sebagai tetua betina.  
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BAB  III.  METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Agustus 

2012. Penelitian pertama adalah menyiapkan populasi bahan tanaman F1 dari persilangan 

tetua toleran dan tetua peka dan menyiapkan populasi bahan tanaman F2 serta bahan tanaman 

silang balik (SB). Penelitian kedua adalah menguji pewarisan sifat toleran tanaman kedelai 

terhadap naungan  yang dilakukan di kebun percobaan, Laboratorium Pemuliaan Tanaman, 

Laboratorium Fisiologi, Laboratorium Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 

3.2. Tahapan penelitian  

Penyediaan Bahan Genetik untuk Studi Pewarisan  Sifat 
Toleransi Kedelai terhadap Naungan 

 
Percobaan  ini  bertujuan  untuk menyiapkan populasi bahan tanaman F1 dan F1’dari 

persilangan tetua toleran dan tetua peka. Disamping itu juga menyiapkan populasi bahan 

tanaman F2 serta bahan tanaman silang balik (SB).  

Bahan tanaman yang digunakan adalah hasil penelitian Hibah Kompetitif Sesuai 

Priorita Nasional Batch IV (Soverda et.al.,  2009).  Sebagai tetua pada percobaan ini 

digunakan  dua varietas yaitu varietas kedelai yang toleran, dan yang peka terhadap naungan. 

Varietas Petek (toleran naungan), Jayawijaya (peka naungan). Bahan-bahan lain yang 

digunakan antara lain paranet 50%, plastik, pupuk Urea, TSP dan KCl dan pestisida. Peralatan 

yang digunakan meliputi peralatan untuk kastrasi, peralatan  pengolahan  tanah, dan lain-lain. 

Percobaan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama  untuk mendapatkan benih F1 

dan F1' dari persilangan tetua toleran dengan  peka. Tahap kedua untuk mendapatkan benih 

hasil silang balik (SB1 dan SB2) serta benih F2. Adapun rincian tahapan pelaksanaan 

percobaan pada tahun pertama ini adalah sebagai berikut: 

Tahap I.  Tetua toleran (Petek), dan peka (Jayawijaya) dari hasil penelitian Soverda et 

al.,(2009), ditanam sebagai bahan induk persilangan untuk menghasilkan benih F1. Dibuat 

persilangan diallel p(p-1), dimana p adalah jumlah tetua yang digunakan. Untuk mendapatkan 

waktu berbunga yang bersamaan, masing-masing varietas tetua di tanam dengan lima ulangan 

dengan interval  waktu  penanaman lima hari antar ulangan.  Setiap ulangan terdiri dari 5 

tanaman per varietas.  

Tahap II. Penanaman benih F1 dan tetua yang masing-masing ditanam sebanyak 5 

rumpun dengan interval waktu 5 hari dengan 3 ulangan untuk menghasilkan benih SB1, SB2 
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dan F2. Benih tetua ditanam 3 ulangan dengan interval waktu 5 hari. Benih F1 ditanam 

bersamaan dengan benih tetua dengan 3 ulangan (interval 5 hari). Tiap  tanaman F1 dan tetua 

ditanam masing-masing 5 rumpun dengan interval waktu penanaman 5 hari. 

Pola Pewarisan Sifat Toleransi Tanaman terhadap Naungan 

Pelaksanaan pada percobaan pola pewarisan sifat toleransi terhadap naungan yaitu 

pada naungan 50% adalah sebagai berikut: Pada tahap ini dilakukan penanaman  benih tetua 

(P), F1, F1’, F2, SB1, dan  SB2 dari masing-masing kombinasi persilangan untuk penelitian 

pewarisan sifat toleransi terhadap naungan. Benih P1, P2, F1, F1’, SB1, dan SB2 dan F2 

ditanam sebanyak 20 tanaman dengan 3 kali ulangan. 

Sebelum dilakukan penanaman di lahan percobaan, terlebih dahulu dilakukan 

pengolahan tanah dan pembuatan naungan dengan menggunakan paranet. Perlakuan naungan 

yang dilakukan adalah naungan 50%. Naungan paranet dibuat setinggi lebih kurang 200 cm.  

Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan untuk menentukan kelas fenotipa pada populasi 

segregasi, analisis pengaruh tetua betina, dan heritabilitas, berdasarkan peubah yang 

mencirikan karakter morfofisiologi spesifik dari tanaman toleran dan peka terhadap naungan.  

Analisis data 

Hasil pengamatan dari peubah karakter morfofisiologi dan anatomi spesifik yang 

mencirikan sifat toleransi terhadap naungan lebih lanjut dianalisis sebagai berikut: 

1. Analisis Segregasi 

Populasi tanaman segregasi F2 dianalisis segregasinya yang berasal dari tanaman 

toleran, semi toleran dan peka naungan, kemudian dibandingkan dengan cara mendel dan 

diuji kesesuaiannya dengan nilai harapan, menggunakan uji Khi Kuadrat (χ2)  (Crowder, 

1993) dengan formula berikut: 

                                    [(O-E) – ½]2 
              χ2   =     Σ  
                                           E             

dimana: 

O = Jumlah tanaman dengan karakter tertentu menurut hasil pengamatan 

E = Jumlah tanaman dengan karakter tertentu yang diharapkan 

Rasio yang sesuai dengan pengamatan dianggap sebagai model pewarisan sifat toleran 

terhadap naungan. 
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2. Analisis Pengaruh Tetua Betina 

Dari data F1 dan F1 resiprokalnya dihitung nilai rata-ratanya, serta ragam dan 

simpangan bakunya. Nilai rata-rata F1 dan F1 resiprokal dari setiap kombinasi persilangan 

dianalisis dengan uji ‘t’ (Singh dan Chaudary, 1979). Jika tidak terdapat perbedaan yang 

nyata (‘t’ hitung lebih kecil dari ‘t’ tabel 0.05) maka perhitungan selanjutnya dapat 

digabungkan.  

3.  Heritabilitas 

Untuk mengetahui heritabilitas dari karakter yang diamati, perhitungan dilakukan 

dengan menggunakan konsep heritabilitas dalam arti luas (Allard, 1960) dan dalam arti 

sempit (Warner, 1952). Formula kedua konsep tersebut adalah sbb.: 

Dalam arti luas: 

                              (S2 F2) - 1/3(S2 P1 + S2 P2 + S2 F1) 

 h2bs =   
                                     (S2 F2) 

Dalam arti sempit: 

                       2 (S2 F2) - (S2 SB1 + S2 SB2) 

 h2ns  =   
                                     (S2 F2)                              

dimana:  

h2bs = heritabilitas arti luas              
h2ns =  heritabilitas arti sempit 
F1   = tanaman populasi F1           
F2    =  tanaman populasi F2 
P1   =  tanaman populasi tetua pertama       
P2  =  tanaman populasi tetua kedua 
SB1   =  tanaman populasi silang balik F1 dengan P1 
SB2   =  tanaman populasi silang balik F1 dengan P2 
S2     =  nilai ragam 
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BAB  IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Klasifikasi genotipe yang toleran dan peka ditentukan berdasarkan kandungan 

klorofil total, karena klorofil total merupakan karakter yang mempunyai kaitan erat dengan 

toleransi terhadap naungan, yang diindikasikan melalui hasil yang didapat yaitu berat biji per 

tanaman.  

Rasio Segregasi 

Untuk analisis genetik Mendel, toleransi dikelompokkan 3 kelas (toleran, moderat 

dan peka). Analisis genetika Mendel dilakukan dengan uji kesesuaian nisbah hasil 

pengamatan dengan nisbah harapan tertentu , dengan  menggunakan uji Chi Kuadrat (χ2). Uji 

Chi Kuadrat (χ2) untuk kelas-kelas rasio segregasi karakter hasil toleransi terhadap naungan 

disajikan pada tabel 2.  

Tabel 2. Uji Chi Kuadrat untuk kelas-kelas rasio segregasi karakter hasil toleransi terhadap 
naungan 

Rasio Teoritis 
χ2 - hitung χ2 - tabel 

PxJ (1)               PxJ (2) 0.05                    0.01 
1 : 2 : 1 388.5

**
                  507.1

** 5.99                    9.21 
9 : 3 : 4 219.3

**
                  600.4

** 

9 : 6 : 1 0.207
ns

                  4.574
ns 

12 : 3 : 1 151.3
**

                  489.3
** 

 
Klasifikasi tanaman hasil persilangan antara genotipe toleran dengan genotipe yang 

peka dilakukan dari tetua toleran dengan tetua peka dengan kelas toleransi yaitu : Hasil > 3 g 

(toleran), 2,5 – 3,0 (moderat), dan <2,5 (peka).  

Pada persilangan  Petek x Jayawijaya, berdasarkan pengelompokan toleransi ke 

dalam tiga kelas, hasil uji kesesuaian Chi Kuadrat (χ2) menunjukkan bahwa nisbah fenotipik 

yang sesuai adalah 9 : 6 : 1. Rasio ini konstan pada kedua F2 hasil persilangan yang diuji, hal 

ini menunjukkan bahwa hasil yang dicirikan melalui karakter klorofilnya merupakan karakter 

kualitatif yang dikendalikan secara sederhana oleh paling sedikit dua gen yang bekerja 

dengan mekanisme semi epistasis.  

Dari hasil pada tabel 2 tersebut juga dapat dilihat bahwa pada persilangan Petek x 

Jayawijaya, toleransi terhadap naungan dikendalikan oleh dua gen dengan interaksi gen semi 

epistasis, dimana pengelompokan selain perbandingan 9 : 6 : 1 yang telah dilakukan tidak ada 

satupun yang sesuai. 
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Pengaruh Tetua Betina 

Klasifikasi varietas yang toleran dan peka ditentukan berdasarkan hasil per tanaman 

yang dicirikan oleh tingginya kandungan klorofil, karena klorofil merupakan karakter yang 

mempunyai kaitan erat dengan toleransi terhadap naungan. Rata-rata hasil pada famili F1 dan 

F1 resiprokalnya dari persilangan Petek x Jayawijaya dan Jayawijaya x Petek yang dilakukan 

beserta nilai t hitungnya disajikan pada Tabel 3.   

Tabel 3. Uji-t karakter-karakter yang diamati pada populasi F1 dan F1R  dari persilangan 
Petek x Jayawijaya dan Jayawijaya x Petek 

No. Karakter t-hitung 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Tinggi tanaman 
Jumlah stomata atas 
Jumlah stomata bawah 
Kandungan klorofil-a 
Kandungan klorofil-b 
Kandungan karotenoid 
Jumlah biji per tanaman 
Jumlah polong per tanaman 
Jumlah polong berisi per tanaman 
Hasil per tanaman 
Bobot 100 biji 

-6.E-05 ns 
-2.E-06 ns 
5.E-07 ns 
-3.E+07 * 
-1.E+10 * 
2.E+04 * 
1.E-14 ns 
-3.E-12 ns 
-2.E-12 ns 
-4.E-07 ns 
-8.E+01 * 

Keterangan: ns = tidak terdapat efek tetua betina 

 

*   = terdapat efek tetua betina 

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 

nilai tengah populasi F1 dan F1 resiprok untuk karakter-karakter tinggi tanaman jumlah 

stomata atas, jumlah stomata bawah, jumlah biji per tanaman, jumlah polong per tanaman, 

jumlah polong berisi per tanaman, dan hasil per tanaman. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pewarisan sifat toleransi terhadap naungan pada persilangan yang dibuat 

tidak ada pengaruh tetua betina (“maternal effect”) untuk karakter-karakter tersebut. Dengan 

perkataan lain materi genetik yang mengendalikan sifat toleransi naungan berdasarkan 

karakter tinggi tanaman jumlah stomata atas, jumlah stomata bawah, jumlah biji per 

tanaman, jumlah polong per tanaman, jumlah polong berisi per tanaman, dan hasil per 

tanaman ditentukan oleh gen-gen inti sel bukan dalam sitoplasma. 

Dapat juga dilihat dari tabel 3 diatas bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara 

nilai tengah populasi F1 dan F1 resiprok untuk karakter-karakter kandungan klorofil-a, 

kandungan klorofil-b, kandungan karotenoid, dan bobot 100 biji. Hal ini menunjukkan 

bahwa pewarisan sifat toleransi terhadap naungan pada persilangan yang dibuat terdapat  

pengaruh tetua betina untuk karakter-karakter tersebut yang berarti materi genetik yang 
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mengendalikan sifat toleransi naungan berdasarkan karakter klorofil-a, kandungan klorofil-

b, kandungan karotenoid, dan bobot 100 biji bukan ditentukan oleh gen inti sel melainkan 

dalam sitoplasma. 

Dari tabel 3 diatas juga dapat disimpulkan bahwa  Petek yang merupakan genotipe 

toleran naungan dapat digunakan sebagai tetua persilangan, baik sebagai tetua jantan 

maupun sebagai tetua betina untuk mendapatkan genotipe unggul yang dapat beradaptasi 

terhadap naungan melalui karakter-karakter jumlah stomata atas, jumlah stomata bawah, 

jumlah biji per tanaman, jumlah polong per tanaman, jumlah polong berisi per tanaman, dan 

hasil per tanaman. Namun untuk karakter-karakter kandungan klorofil-a, kandungan 

klorofil-b, kandungan karotenoid, dan bobot 100 biji, maka varietas Petek hanya dapat 

digunakan sebagai tetua betina.             

Heritabilitas  

Hasil pendugaan nilai heritabilitas dalam arti luas dari persilangan antara genotipe 

yang toleran dengan yang peka tergolong cukup tinggi untuk karakter-karakter yang diuji, 

kecuali karakter jumlah daun, jumlah stomata bawah, kandungan klorofil-a, kandungan 

klorofil-b, kandungan karotenoid, dan kandungan antosianin. Nilai duga heritabilitas arti 

luas karakter-karakter yang diamati dapat dilihat pada Tabel 4 . 

Tabel 4. Nilai Duga Heritabilitas Arti Luas Karakter-karakter yang Diamati 
No Karakter Heritabilitas Kriteria* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Tinggi tanaman 
Jumlah cabang primer 
Jumlah daun 
Tebal daun 
Luas daun 
Jumlah stomata atas 
Jumlah stomata bawah 
Jumlah trichoma atas 
Jumlah trichoma bawah 
Kandungan klorofil-a 
Kandungan klorofil-b 
Kandungan karotenoid 
Kandungan antosianin 
Umur berbunga 
Umur panen 
Jumlah polong per tanaman 
Jumlah polong berisi per tanaman 
Jumlah polong hampa per tanaman 
Hasil per tanaman 
Bobot 100 biji 

0.8797 
0.9905 
-0.2216 
0.6725 
0.9231 
0.9753 

-220,0178 
0.9938 
0.9999 
-1,3302 
-0,1329 
-1,5636 
-1,6177 
0.9977 
1.0000 
0.9606 
0.9618 
0.9580 
0.6748 
0.9950 

Tinggi 
Tinggi 
Rendah 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Rendah 
Tinggi 
Tinggi 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Rendah 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 
Tinggi 

  

*) Berdasarkan Stanfield, 1991. 
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Pada Tabel 4 terlihat bahwa hasil pendugaan nilai heritabilitas dalam arti luas dari 

persilangan antara genotipe yang toleran dengan yang peka tergolong cukup tinggi yaitu  

berkisar antara yaitu  berkisar antara  67 - 100 %  untuk karakter-karakter tinggi tanaman, 

jumlah cabang primer, tebal daun, luas daun, jumlah stomata atas, jumlah trichoma atas, 

jumlah trichoma bawah, umur berbunga, umur panen, jumlah polong per tanaman, jumlah 

polong berisi per tanaman, jumlah polong hampa per tanaman, hasil per tanaman, dan bobot 

100 biji.  Heritabilitas dengan nilai h2>0.5 atau h2>50% adalah tergolong tinggi (Stanfield, 

1983), yang berarti bahwa pengaruh lingkungan relarif kecil pada karakter-karakter tersebut. 

Sedangkan untuk karakter-karakter jumlah daun, jumlah stomata bawah, kandungan klorofil-

a, kandungan klorofil-b, kandungan karotenoid, kandungan antosianin mempunyai nilai duga 

heribilitasnya yang tergolong rendah yang menunjukkan bahwa karakter-karakter ini banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

Menurut Crowder (1993), nilai heritabilitas yang tinggi menggambarkan  ragam 

genetik lebih besar dari pada ragam lingkungan. Tingginya nilai pendugaan heritabilitas 

dalam arti luas ini disebabkan karena percobaan dilaksanakan dalam paranet dengan 

lingkungan yang terkontrol, sehingga keragaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan 

dapat diperkecil.  Semakin besar keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik  berarti 

peluang untuk memperbaiki sifat toleransi terhadap naungan yang semakin besar.  

Tanaman kedelai yang toleran terhadap intensitas cahaya yang rendah masih sangat 

sedikit. Pemuliaan tanaman kedelai yang toleran terhadap naungan adalah merupakan salah 

satu usaha untuk mendapatkan varietas-varietas yang dapat toleran dan berdaya hasil tinggi. 

Untuk itu, penyaringan adalah merupakan bagian yang sangat penting pada pemuliaan 

tanaman. Penyaringan dapat dilakukan dengan naungan  alami dan juga dapat dilakukan 

dengan naungan buatan (Murty dan Sahu, 1987).  

Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa untuk mempelajari pola pewarisan 

sifat toleran tanaman kedelai terhadap naungan dapat dilihat melalui karakter-karakter 

fisiologi fotosintetiknya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan klorofil total 

dapat dipakai sebagai salah satu dari karakter fotosintetik tersebut  yang dapat digunakan 

sebagai penciri toleransi terhadap naungan dan untuk mempelajari pola pewarisan sifatnya. 

Evaluasi genotipe toleran terhadap naungan melalui pengukuran kandungan klorofil yang 

dicirikan melalui hasil yang tinggi ini diduga potensil untuk dikembangkan. 
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BAB V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan         

Pewarisan sifat toleran terhadap naungan yang dilakukan pada persilangan yang 

dipelajari, tidak terdapat pengaruh tetua betina pada karakter-karakter karakter-karakter tinggi 

tanaman jumlah stomata atas, jumlah stomata bawah, jumlah biji per tanaman, jumlah polong 

per tanaman, jumlah polong berisi per tanaman, dan hasil per tanaman, yang berarti  

dikendalikan setidaknya oleh dua gen dan tetua toleran Petek dapat dijadikan sebagai tetua 

jantan maupun tetua betina untuk karakter tersebut.  Sedangkan untuk karakter-karakter 

kandungan klorofil-a, kandungan klorofil-b, kandungan karotenoid, dan bobot 100 biji 

terdapat pengaruh tetua betina, yang berarti karakter-karakter kandungan klorofil-a, 

kandungan klorofil-b, kandungan karotenoid, dan bobot 100 biji, maka varietas Petek hanya 

dapat digunakan sebagai tetua betina.             

Nilai  heritabilitas yang  tinggi karena percobaan dilakukan dalam lingkungan yang 

terkontrol maka pengaruh genetik lebih besar dari pada pengaruh lingkungan, sehingga 

berpeluang untuk memperbaiki sifat toleran kedelai terhadap naungan.  

 

Saran  

Untuk toleransi terhadap naungan perlu menggabungkan gen-gen pengendali sifat 

toleransi terhadap naungan. 
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Lampiran 1. JADWAL  PENELITIAN 

No Jenis Kegiatan 
Bulan ke - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Persiapan administrasi, 

bahan dan alat 
            

2. Pelaksanaan percobaan             
3. Pemeliharaan             
4. Pengamatan             
5. Analisis Tanaman             
6. Pengolahan data             
7. Penyusunan laporan             
8. Seminar             
9. Pengiriman laporan             
10. Publikasi             

 

 

Lampiran 2.   PEMBIAYAAN 

Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Perkiraan Penggunan dana Tahap II (30 %):  
 

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP  I  (Rp 24.305.000,-) 

NO WAKTU KETERANGAN NO. BUKTI JUMLAH 
(Rp) 

1 Desember 2011 Peralatan 1 4.890.000 

2 Desember 2011 Bahan habis 
pakai 

2 7.845.000 

3 Desember 2011 Perjalanan 3 2.500.000 

4 Des 2011 – Feb 2012 Pengeluaran lain 4 600.000 

5 Juni 2012 Honor tim 5 7.500.000 

6 Juni 2012 Penggantian 
biaya 
penyusunan 
proposal 

6 1.000.000 

 Jumlah  24.305.000 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

 

PERKIRAAN PENGGUNAN DANA TAHAP II (30 %) 
 
1. Gaji/Upah 

Personal Jumlah 
Orang 

Bulan kerja Jam/ 
minggu 

Tarif/jam 
(Rp) 

Total (RP) 

Peneliti Utama 1 4 12 10.000 1.920.000 
Anggota Peneliti 1 4 12 8.000 1.536.000 

Jumlah Biaya = Rp 3.456.000 
 
 

2. Bahan Habis Pakai (Material Penelitian) 
Banyaknya Nama Bahan Harga Satuan 

(Rp) 
Jumlah (Rp) 

 ATK   
2 rim 
2 buah 
1 set 

Kertas HVS 
Tinta Printer HP 
Alat Tulis 

50.000 
300.000 
250.000 

100.000 
600.000 
250.000 

  Jumlah 950.000 
 
 

3. Perjalanan 
Tempat Tujuan Jumlah 

Orang 
Biaya Jumlah Keperluan 

Jambi – Jakarta (PP) 
(transport, penginapan dan 
konsumsi ) 

1 2.000.000 2.000.000 Seminar hasil 
penelitian bidang 
pertanian tingkat 
nasional  

Jumlah Biaya   =   Rp. 2.000.000,- 
 

4. Pengeluaran Lain 
No Uraian Perincian Biaya (Rp) 

1. Publikasi 1 jurnal nasional 1.500.000 
2 Tabulasi dan analisis data  2.000.000 
3 Dokumentasi  1.500.000 
4 Penggandaan laporan akhir  1.000.000 

Jumlah Biaya    =   Rp6.000..000,- 
 
Total  1 + 2 + 3 + 4   =  Rp 11.906.000,- (sebelas juta sembilan ratus enam ribu rupiah). 

 
Lampiran 3.  DUKUNGAN PADA PELAKSANAAN PENELITIAN 

1.  Dukungan aktif yang sedang berjalan : tidak ada 

2.  Dukungan yang sedang dalam tahap pertimbangan : tidak ada 

3.  Dukungan yang sedang direncanakan atau dalam tahap persiapan : tidak ada 
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Lampiran 4. SARANA DAN PRASARANA 

1. Laboratorium. 

Laboratorium yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini berada di lingkungan 

Fakultas Pertanian Universitas Jambi, yaitu laboratorium Fisiologi, Laboratorium  

Bioteknologi ,  juga Rumah Kaca dan Kebun Percobaan. 

2.  Peralatan Utama 

 Sebagian besar peralatan yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia di Laboratorium 

yang terdapat di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. 

3. Keterangan Tambahan 

Penelitian ini melibatkan 7 orang mahasiswa S 1 dalam rangka penyelesaian tugas akhir 

(skripsi) untuk memperoleh gelar sarjana Pertanian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

Lampiran 5. Biodata Ketua Peneliti 

I. IDENTITAS DIRI 

1.1  Nama Lengkap (dengan gelar)  Dr. Ir. Nerty Soverda, MS                               P                                     
1.2  Jabatan Fungsional  Lektor Kepala 
1.3  NIP/NIK/No. Identitas lainnya  19590404 198603 2 001 
1.4  Tempat dan Tanggal Lahir  Padang, 4 april 1959 
1.5  Alamat Rumah  Perumahan Purimayang, Cluster Bougenville Blok E 

No. 8  Rt 26, Jambi 36126 
1.6  Nomor Telepon/Faks  0741-7101346/- 
1.7  Nomor HP  0811746604 
1.8  Alamat Kantor  Fakultas Pertanian Universitas Jambi 
1.9  Nomor Telepon/Faks  0741-583051/0741-582733 
1.10  Alamat e-mail  nsoverda@yahoo.com 
1.11      Mata Kuliah yg diampu  1   Fisiologi Tanaman 

2   Dasar-dasar Agronomi 
3   Budidaya Tanaman Hortikultura 
4   Manajemen Tanaman Sayuran 
5  

 
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

2.1  Program:  S-1 S-2 S-3 
2.2  Nama PT  Univ. Jambi UNPAD IPB 

2.3  Bidang Ilmu Agronomi   

2.4  Tahun Masuk  1979 1989 1996 

2.5. Tahun Lulus  1985 1992 2001 

2.6  Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi  

Pengaruh cara 
Pemberian dan Dosis 
pupuk Fosfor  terhadap 
Pertumbuhan dan 
Produksi tanaman 
Jagung 

Respons Tanaman 
Jagung terhadap 
Pemupukan Nitrogen 
dalam Berbagai 
Ketersediaan Air 
Tanah 

Karakteristik Fisiologi 
Fotosintetik dan 
Pewarisan Sifat 
Toleran Naungan Padi 
Gogo. 

2.7. Nama Pembim- 
bing/ Promotor 

Ir. Daniel Saaluddin. Prof. Dr. Ir. Husen 
Djayasukanta, MSc. 

Prof. Dr. Ir. Sarsidi 
Sastrosumardjo. 

 
III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)  

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 
1. 2009 Kajian Dan Implementasi Karakter 

Fisiologi Fotosintetik Tanaman Kedelai 
Toleran terhadap Intensitas Cahaya 
Rendah : Optimalisasi Pemanfaatan 
Lahan Tegakan Di Provinsi Jambi 
(Penelitian Tahun Pertama).  

Hibah Kompetitif 
Penelitian 
Sesuai Prioritas 
Nasional Nomor : 
596/SP2H/DP2M/VII
/2009 
Tanggal  30 Juli 2009 
 

45 

2. 2010 Kajian Dan Implementasi Karakter 
Fisiologi Fotosintetik Tanaman 

Hibah Kompetitif 
Penelitian 

72.5 



 

27 
 

 

Kedelai Toleran terhadap Intensitas 
Cahaya Rendah : Optimalisasi 
Pemanfaatan Lahan Tegakan Di 
Provinsi Jambi (Penelitian Tahun 
Kedua).  

Sesuai Prioritas 
Nasional Nomor : 
166/SP2H/PP/DP2M/
III/2010 
Tanggal  1 Maret 
2010 

3. 2012 Pola Pewarisan Sifat Tanaman Kedelai 
Toleran Terhadap Naungan Melalui 
Aplikasi Karakter Morfofisiologi: 
Optimalisasi Pemanfaatan 
Lahan Tegakan Di Provinsi Jambi 
 

Penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi 
(UPT) Tahun 
Anggaran 2012 
Nomor: 
20/UN21.6/PL/2012 
 

37 

 
IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 
1. 2008 Agroforestry Berbasis Manggis dalam 

Rangka Meningkatkan Produktivitas dan 
Kualitas Manggis di Kabupaten Kerinci 

Mandiri  

2. 2008 Peningkatan Manajemen Budidaya Tanaman 
Manggis di desa Koto Patah Kecamatan 
Keliling Danau Kabupaten Kerinci 

Mandiri  

3. 2009 Pengembangan Teknik Budidaya Tanaman 
Manggis untuk Menghasilkan Buah Bermutu 
melalui Penerapan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) Manggis 

Mandiri  

4. 2010 Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai 
Sumber Obat-obatan bagi Keluarga dan 
Masyarakat di Desa Batin Kecamatan Muara 
Bulian Kabupaten Batanghari 

DIPA Unja 2,75 

5. 2012 IbM Kelompok Tani Karet Kecamatan Muara 
Bulian dalam Upaya Pemanfaatan Lahan 
Tegakan pada Program Peremajaan Karet 
Rakyat di Provinsi Jambi 

DP2M 49 

 
 
V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL (Tidak termasuk 

Makalah Seminar/Proceedings, Artikel di Surat Kabar)  
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal 
1. 2002 Pola Pewarisan sifat Toleran 

terhadap cekaman Naungan 
pada Padi Gogo.  

Publikasi Nasional Ilmu 
Budidaya Pertanian, Vol 6, 
No 1, Januari – Juni 2002. 

Jurnal Agronomi 
Fakultas 
Pertanian Unja. 
 

2. 2002 Karakteristik Fisiologi 
Fotosintetik Padi Gogo 
Toleran terhadap Cekaman 
Naungan. 
 

Publikasi Nasional Ilmu 
Budidaya Pertanian, Vol 6, 
No 2, Juli – Desember 2002.  

Jurnal Agronomi 
Fakultas 
Pertanian Unja 



 

28 
 

 

3. 2004 Adaptasi Tanaman Padi 
Gogo terhadap Cekaman 
Naungan.  

Publikasi Nasional Ilmu 
Budidaya Pertanian, Vol 8, 
No 2, Juli – Desember 2004.  

Jurnal Agronomi 
Fakultas 
Pertanian Unja. 

4. 2007 Respon Tanaman Kedelai 
terhadap Aplikasi Mikoriza 
Vesikular Arbuskular 
(MVA) pada keadaan 
cekaman air.  

Publikasi Nasional Ilmu 
Budidaya Pertanian, Vol 11, 
no 2, Juli – Desember 2007 

Jurnal Agronomi 
Fakultas 
Pertanian Unja. 

5.  2011 Studi Karakteristik  
Fisiologi Kedelai Toleran 
terhadap Naungan 

Jurnal Ilmu Pertanian 
KULTIVAR, Vol 3, No.1 , 
Maret 2011.  

Jurnal Ilmu 
Pertanian 
KULTIVAR 
Fakultas 
Pertanian 
Sumatra Utara. 

 
VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU  

No. Tahun Judul Buku Jumlah halaman Penerbit 
     
     

 
VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI  

No. Tahun Judul/ Tema HKI Jenis Nomor P/ID 
     
     

 
VIII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA SOSIAL 

LAINNYA  
No.  Tahun  Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Lainnya yang Telah Diterapkan  
Tempat 
Penerapan  

Respons 
Masyarakat  

     

     
 
 

Jambi, 4 Desember 2012 
Peneliti, 

 
 
 
 

                                                                     Dr. Ir. Nerty Soverda, MS 
 NIP 19590404 198603 2 001 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

29 
 

 

Lampiran 5 : Biodata Anggota Peneliti 

I. IDENTITAS DIRI 
1.1 Nama Lengkap (dengan gelar) Yulia Alia, SP., MP.                             L/P 
1.2 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
1.3 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19740713 200604 2 002 
1.4 Tempat dan Tanggal Lahir Jambi, 13 Juli 1974 
1.5 Alamat Rumah Jl. Mayjend. Sutoyo No. 35  Telanaipura - 

Jambi 
1.6 Nomor Telepon/Faks 0741-60816 
1.7 Nomor HP 08127413307 
1.8 Alamat Kantor Kampus Pinang Masak  Jl. Raya Jambi – 

Muara Bulian Km. 15 Mendalo Darat - 
Jambi 

1.9 Nomor Telepon/Faks 0741-583051/0741-582733 
1.10 Alamat e-mail yulia_alia@yahoo.com 
1.11 Mata Kuliah yang diampu 1.  Pemuliaan Tanaman 
  2.  Genetika  
  3.  Biokimia 
  4.  Aplikasi Komputer 

 
II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

2.1  Program S-1 S-2 S-3 
2.2  Nama PT Universitas Jambi Universitas Padjadjaran  
2.3  Bidang Ilmu Agronomi Pemuliaan Tanaman  
2.4  Tahun Masuk 1992 1999  
2.5  Tahun Lulus 1997 2004  
2.6  Judul Skripsi/ 

Tesis/Disertasi 
Pengaruh Pemangkasan 
dan Pemberian Mulsa 
terhadap Pertumbuhan 
dan Hasil Melon 
(Cucumis melo L.) 

Beberapa Parameter 
Genetik Karakter Jumlah 
Berkas Pembuluh Kedelai 
[Glycine max (L.) Merr.] 

 

2.7  Nama 
Pembim-
bing/Promotor 

• Ir. Ridwan M, MS. 
• Dra. Evita, MS. 

• Prof. Ir. Achmad 
Baihaki, M.Sc., PhD. 

• Prof. Dr. Ir. Nani 
Hermiati, MS. 

• Prof. Dr. Ir. Yuyun 
Yuwariah, MS. 

 

 
III. PENGALAMAN PENELITIAN (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta 
Rp) 

1 2008 Penampilan dan Estimasi Parameter 
Genetik Beberapa Karakter 
Agronomis 20 Genotip Kacang Hijau 
(Vigna Radiata L. Wilczek) di 
Mendalo Jambi 

DIPA Univ. Jambi 2,8 



 

30 
 

 

2 2009 Variabilitas, Heritabilitas, dan 
Korelasi Genetik antara Karakter 
Frekuaensi Stomata dengan Hasil 
Kedelai (Glycine max (L.) Merrill.  

DIPA Univ. Jambi 3,8 

3 2010 Persilangan Empat Varietas Kedelai 
Sebagai Upaya Penyediaan Populasi 
Dasar untuk Seleksi 

DIPA Univ. Jambi 3,9 

4 2010 Kompos Tricholimtan sebagai Pupuk 
Organik dan Biofungisida dalam 
Meningkatkan Produksi Kedelai 
Organik 

Hibah Bersaing 35 

5 2010 Eksplorasi Cendawan Endofit dari 
Beberapa Varietas Kedelai (Glycine 
max L. Merr) sebagai Agens Pemacu 
Pertumbuhan Tanaman 

DIPA Univ. Jambi 3,9 

6 2012 Pola Pewarisan Sifat Tanaman 
Kedelai Toleran Terhadap Naungan 
Melalui Aplikasi Karakter 
Morfofisiologi: Optimalisasi 
Pemanfaatan 
Lahan Tegakan Di Provinsi Jambi 
 

Penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi 
(UPT) Tahun 
Anggaran 2012 
Nomor: 
20/UN21.6/PL/2012 
 

37 

 
IV. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No. Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2007 Benih Palsu Kelapa Sawit dan 

Akibat Penggunaannya 
DIPA Univ. 
Jambi 

1,5 

2 2007 Pemanfaatan Cendawan 
Antagonis Trichoderma sp. 
Untuk Pengendalian Penyakit 
Tanaman  

DIPA Univ. 
Jambi 

1,5 

3 2008 Pemupukan Kelapa Sawit 
dengan Sistem Injeksi Batang 

DIPA Univ. 
Jambi 

1,5 

4 2010 IbM Kelompok Tani Jamur 
Tiram dan Kelompok Usaha 
Makanan Ringan 

Penerapan 
IPTEKS 

35 

 
V. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL   

No. Tahun Judul Artikel Ilmiah 
Volume/ 
Nomor 

Nama Jurnal 

1 
2004 

Pola Pewarisan Karakter Jumlah 
Berkas Pembuluh Kedelai 

15/1 Zuriat 

2 2004 Variabilitas dan Heritabilitas Karakter 
Jumlah Berkas Pembuluh Kedelai 

4/3 Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi 



 

31 
 

 

3 2005 Korelasi Genetik antara Jumlah 
Berkas Pembuluh dengan Beberapa 
Karakter Penting Pada Kedelai 
(Glycine max (L.) Merr.) 

9/1 Jurnal 
Agronomi 

4 2009 Heritabilitas Beberapa Karakter 
Agronomi 20 Genotip Kacang Hijau 

11/1 Jurnal Ilmiah 
Unja Seri Sains 

 
VI. PENGALAMAN PENULISAN BUKU 

No. Tahun Judul Buku 
Jumlah 

Halaman 
Penerbit 

     
     
 

VII. PENGALAMAN PEROLEHAN HKI 

No. Tahun Judul Tema HKI Jenis Nomor P/ID 

     

     
 

VIII. PENGALAMAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK/REKAYASA 
SOSIAL LAINNYA 

No. Tahun 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa 
Sosial Lainnya yang Telah 

Diterapkan 

Tempat 
Penerapan 

Respons 
Masysrakat 

     
     
 
 

Jambi,  4 Desember 2012 
Peneliti, 
 
 
 
Yulia Alia, SP., MP. 

  NIP. 19740713 200604 2 002 




