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ABSTRACT
The objective of research was to know the relationship between given technology

and seed production for development model. Research was done in Tebo Regency

in 2013. The resufts showed that age characteristics of seed grower more

productive, low education levels and experience became a certified seed grower is

still under four years; the implementation percentage of seed production

technology in thnee different agroecology in the application of technology;

financial-analysis in three agro-ecological land is valuable as a profitable farm

seed productibn; and there is a strong relationship between the using of seed

production technology and the revenue.
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PENDAHULUAI{
Ketersediaan kedelai dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasionaf

apalagi pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif masih tinggi yaitu sebesar

|,6o/oTeitahun akan berdampak pada peningkatan permintaan pangan. Untuk itu,

pemerintah melalui Kementerian Pertanian mer{alankan program swasembada

berkelanjutan menuju swasembada kedelai tahun 2014 (AtmarL 2009).

Rata-rata produktivitas kedelai di Provinsi Jambi 1,2 ton/tra (BPS Provinsi

Jambi 2012). Rata-rata produktivitas nasional kedelai 1,3 tonlha dengan kisaran

0,6-2,0 ton/tra di tingkat petant, sedangkan di tingkat penelitian telah mencapai

1,7-3,2 ton/hq tergantung pada kondisi lahan dan teknologi yang diterapkan.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa produksi kedelai di tingkat petani masih

bis; ditingkatkan melalui inovasi teknologi (LITBANG PERTANIAN 2011).

Produksi [edelai dalam negeri dapat ditingkatkan melalui upaya'upaya seperti

peningkatan luas areal pertanaman (ekstensifikasi) dan juga penerapan teknologi

Ludidaya kedelai yang dapat meningkatkan produktivitasnya (intensifikasi).

Dahm rangka mempercepat pertumbuhan dan pengembangan berbagai

komoditi utama maka Pemerintah Provinsi Jambi memandang perlu menyusun

rencana model pengembangan kawasan sentra produksi. Kawasan sentra produksi

berguna untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan sebagai acuan lokasi

invistasi bagi pemerintah dan swasta, khususnya dalam upaya mencapai efisiensi

efektifitas dan nilai tambah dari investasi di bidang pertanian (BAPPEDA, 2005).

Pengembangan kawasan sentra produksi merupakan Suatu pola pembangunan

denlan prrd.kuta, wilayah terpadu, secara menyeluruh dan komprehensif

*.rrgunri aspek tata ffffig, mekanisme perencananan dan pola koordinasi

p"mbungt ttat. Kawasan sentra p,roduksi benih kedelai di Kabupaten Tebo

memiliki agroekologi lahan kering. Oleh karena itu dipertukan kajian model

pengembanlan proiuksi benih te-aetai pada agroekologi lahan kering untuk

76



.i/

mendukung program strategis peningkatan produksi benih kedelai di Provinsi
Jambi.

STUDI PUSTAKA
Pengetahuan tentang produksi benih kedelai harus diupayakan, agar

tanaman tumbuh sehat dan bebas dari tekanan organisme pengganggu serta harus
diikuti oleh teknologi penanganan pascapanen yang benar. penanganan pra panen
sama pentingnya dengan penanganan pasca panen untuk tqiuan produksi benih.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam produksi benih kedelai adalah
perbenihan dilakukan pada sentra produksi dan dipilih dari lahan yang subur
dengan irigasi yang cukup serta bukan daerah endemik hama penyakit, menanam
pada waktu yang tepat, pemeliharaan tanaman harus dilakukan oSimal supaya
tanaman fumbuh normaf dihindari penanaman dari lahan bekas varietas yang
berbed4 dan panen tepat waktu serta penanganan pasca panen yang benar
(\Mirawan dan Wahyun i, 2002),.

Provinsi Jambi belum mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan benih
dan konsumsi kedelai. Pada tahun 2008 Provinsi Jambi menghasilkan benih 65
ton. Benih yang dibutuhkan untuk menanam kedelai seluas I ha adalah 40 kg,
maka produksi benih yang dihasilkan tersebut hanya mampu untuk memenuhi
pertanaman kedelai seluas 1.625 hektar. (Edison dan Dharia, 2009). pada musim
tanam 2009 Provinsi Jambi membutuhkan 700 ton benih kedelai untuk sasaran
luas pertanaman 17.500 ha. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan benih masih
sangat kurang, sehingga kekurangan benih dapat dipenuhi dengan meningkatkan
produktivitas kedelai. Ketersediaart teknologi produksi benih kedelai dapat
meningkatkan produktivitas kedelai.

Pengemtangan kedelai di Provinsi Jambi tahun 2009 diantaranya berada
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (lahan pasang surut), Kabupaten Tanjung
Jabung Barat (lahan sawah irigasi), dan di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi, Bungo,
Merangin dan sarolangun (lahan kering masam). Kondisi seperti ini masih
berpeluang untuk diintroduksikan teknologi yang dapat meningkatkan
produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani. Teknologi yang dapat
diintroduksikan merupakan teknologi yang sesuai dengan kondisi biofisik dan
lingkungan setempat, sosial ekonomi, sosial budaya dan sesuai dengan kebutuhan
pengguna. Penerapan teknologi baik budidaya dan pascapanen diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas usahatani petani (siregar dan Sumaryanto. 2005;
Ajao et aL 2Al2).

Menurut zaini (2a05) dan zakalia (2010), pengembangan pertanaman
kedelai dapat diarahkan pada tiga agroekosistem utama, yaitu: lahan sawah irigasi,
lahan sawah tadah hujan, alan lahan kerihg. Dengan mempertimbangkan
produktivltas yang paling tinggi dan resiko kegagalan yang paling keci! lahan
kering mempunyai potensi paling besar untuk pengembangan tanaman
kedelai.Model pengembangan produksi beiiih kedelai pada berbagai agroekologi
tidak terlepas dari teknik budidaya yang digunakan dan usaha tani secara
ekonomi. Hal ini disebabkan pada kondisi agroekologi yang berbeda, dimana
kondisi tanah dan iklim akan sangat berpengaruh dalam perlakuan teknologi dan
modal yang dibutuhkan untuk berusahatani pada petani penangkar yang
mempunyai karakferistik yang berbeda pula.
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penelitian ditakukan r, #f,I?,3"o13*"1,** kering). penentuan lokasi
dilakukan dengan sengaja Qrurposive) dengan pertimbangan Uut*u lokasi tersebut
merupakan salah satu sentra produksi kedelai di provinsi Jambi yang dapat
mewakili agroekosistem lahan kering. Penelitian dilaksanakan pada"bu[n Mei
2013 sampai November 2013. Jumlah petarri penangkar dipilih secara purposive
s.gbaga! daerah yang diambil datanya mewakili agroekologi lahan keiine v*g
digunakan untuk produksi benih kedelai di Kabupaten Tebo. Jumlah,"rpona"i
sebanyak 30 orang pstani penangkar,

Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif dengan sirss
17 sesuai dengan tujuan penelitiau. Perhitungan analisis biaya dan keuntungan
dilakukan dengan analisis R/c ratio, dengan rumus sebagai berikut :

Total penerimaan
R/C ratio = -----------r

Total Biaya
Usahatani perbenihan kedelai tayak diusahakan jika memiliki R/C ratio

lebih besar dari satu, dan semakin besar semakin layak diusahakan. Disamping itu
juga dilakukan analisis B/c ratio. Hubungan antara h*gq penerimaan danvolume
produksi dapat diketahui dengan melakukan analisis break even point (BEp) yang
meliputi BEP Price/TIH (Titk Impas Harga) dan BEp yield/Trp (Titik impal
Produk).

HASIL DAN PEMBAIIASAN
Di Kabupaten Tebo pola tanam yeng diterapkan adalah padi.

padipalawiialkedelai, kedelai banyak ditanam pada bulan Juni - Juli setelah panen
padi kedua. Kedelai musim utama ditanam mengikuti padi sawah *rsim iu3un
karena musim itulah yang terbaik untuk kedelai. Penanaman di lahan sawah htih
banyak diminati petanikarena lebih tinggi hasilnya dan karena penanaman kedelai
setelah padi, memungkinkan cara kerja yang sederhana sehingga lebih hemat
tenaga dan biaya dibanding penanaman di tahan tegal. penyiapan lahan untuk
berfanaqr cukup hanya denqa"l pembuatan parit dangkal seuruigaLngau dan tanpa
pengolahan lahan. Pengendalian gulma hanya ditakukan satu fali. 6i r"uup"tin
Tebo, penanaman kedelai dilakukan dengan cara penugalan benih pada iahan
sawah yang sudah dibabat jeraminy4 kebanyakan tanpa pengolahan tanalr- pola
penugalan kira-kira bujur sangkar, dengan jarak z0 * 2o u.rrtimeter sampai 25 x
25 sentimeter mengikuti jarak tugal jerami penanaman dengan cara tugal lebih
baik karena jumlah tanamannya lebih besar dan tersebar lebihLerata.

Pacla umuiiinya petani di Kecamatan Tebo Ilir bertanam kedelai di lahan
bekas padi sawah tanpa didahului pengorahan tanah. selain kurang berguna,
pengolahan tanah sebelum tanam itu juga berakibat memundurkan waktu tanam
kedelai sehingga dapat mengurangi trasil Tanah yang semasa padi sawah
digenangi serta berlumpur tersebut, sewaktu kering-ternyata 

"utup 
baik

strukturnya untuk mendukung pertumbuhan kedelai ianpa pengolahan tanah
sebelum tanam. Bahkarr penyiangan pun dilakukrn r*cara miiim. Guhna yang
lain telah cukup dikendalikan dengan membakar jerami yang dihamparkai
menutup lahan yang baru ditugali benih kedelai. Berdasarkan lainanya periode
waktu tumbuh dari sejak tanam sampai kematangan polong, varietas tcedelai dapat
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digolongkan menjadi tiga kelompok umur, yaitu (l) umur genjah (kurang dari g0
hari), (2) umur sedang (80-85 hari), dan (3) umur dalam (lebih dari 85 hari).
Kekeringan yang terjadi setelah biii kedelai ditanam dapat menghambat
perkecambahan. Hal yang sama terjadi bila biji yang telah ditanam tergenang air.
Tahun 2a07, pada periode penanaman kedelai di Kecamatan Tebo Ilir terjadi
kekeringan sehingga memnunkan hasil.

Kedelai merupakan tanaman semusim sehingga kebutuhan N, p dan K
relatif besar. Kedelai yang ditanam dalam pola bergiliran dapat memanfaatkan
sisa pupuk yang tidak digunakan tanaman sebelumnya. Di Kecamatan Tebo Ilir,
kegiatan pemupukan antara satu petani dengan petani yang lain cukup bervariasi
(Tabel 1). Penggunaan pupuk per hektar yang dianjurkan oleh Dinas Pertanian
Kabupaten Tebo yaitu urea 50 kilogram, SP36/TSP 100 kilogram, KCI kilogranq
NPK 150 kilogram, zat perangsang b{i 2 hter. paling banyak petani
mengaplikasikan pupuk urea (80 persen) dengan takaran 53 kilogram per hektar,
dan zat perangsang biji (30 persen) dengan takaran I liter per hektar. Selain itu,
ada juga petani yang meggunakan pupuk NPK (20 persen) dengan takaran 20
kilogram per hektar, darr poska (3.33 persen). umumnya petani tidak melakukan
kegiatan pemupukan sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Penggunaan dosis
pupuk yang tidak sesuai dengan kebutuhan hara tanaman akan menyebabkan
pertumbuhan tanaman kedelai mer{adi terganggu. selain itu, dapat menghambat
pembentukan polong akibatnya dapat menurunkan hasil.

Selain kegiatan pemupukaq petani juga melakukan kegiatan pengendarian
t{PT. Hama yang sering menyerang tanaman kedelai adalah ulat grayak (pemakan
daun) dan penggerek polong. Di Kecamatan Tebo Ilir, pengendalian FIpr antara
satu petani dengan petani yang lain cukup bervariasi. Umumnya petani melakukan
penyemprotan sesuai dengan intensitas serangan, rata-rata penyemprotan
dilakukan dua sampai tiga kali per tahun menggunakan pestisida 

-t 
irrla 1to

persen) dengan takaran 344.62 mililiter per hektar, sedangkan beberapa petani (20
persen) tidak melakukan pengendalian HPT (Tabel 1).

saat panen ditentukan berdasarkan umur tanaman, ciri-ciri penampakan
luaro dan dipengaruhi oleh ketinggian tempat penanaman. Setiap varietas t<edetai
memiliki umur yang berbeda, sehingga waktu panennya harus menyesuaikan
dengan umur tanaman. Di Kecamatan Tebo llir varietas yang ditanaman
umumnya adalah varielas Dapros (90 hari). Ciri-ciri umum tanaman kedelai sud,ah
saatnya dipanen adalah polong secara merata sudah berwarna kuning-kecoklatal,
batang-batangnya sudah kering, dan sebagian daun sudah kering dan iontok.

cara panen kedelai dilakukan dengan memotong pangkal tanaman dengan
menggunakan sabit atau parang. Pangkal batang dan akar-akar tanaman kedelai
baimenhat sebagai sumber Nitrogen dan penyubur tanah untuk tanaman musim
berikutnya. Di Kecamatan Tebo llir, selain panen tua untuk dikeringkan (66.67
persen), ada juga petani yang panen polong hijau (33.33 persen) untuk tujuan
konsumsi pofong ynng direbus.

Setelah panen, kegiatan selanjutnya adalah pengeringan tujuannya untuk
menurunkan kadar air dari biji sampai batas aman untuk disimpan atau
memudahkan penanganan selanjutnya. Pengeringan dilakukan dengan meqiemur
brangkasan kedelai di bawah terft matahari dengan cara dihamparkan di atas
lantai jemur atau menggunakan anyaman bambu. Lamanya penjemuran ruta-rata
tujuh hari, tapi pada cuaca baik dapat dilakukan sekitar 1 - 3 hari.

79



Tabel 1 Biaya Pupuk, Pestisida, Tenaga Kerja pada Usahatani Kedelai
No Jenis Kegiatan Jumlah Persentase Jumlah Harga Ratarata

Petani
yang

melakukan

(%) (sat/Ha) (Rpiunit)

Bibit + Furadan
(Ke)

30 100.00 42.52 6 643.62

Takaran Pupuk (Kg)
Urea
SP36/TSP
KCI
ZA
NPK
Zat Perangsang B{ii
(l)

24
8

4
0
6
9

80.00
26.67
IJ.JJ
0.00
20.00
30.00

34.61
79.74
45.96

25.85
0.26

1 501.30
2 100.00
2080.42

6929.94
35 692.31

Pestisida (ml) 80.00 344.62 21966.67
Tenaga Kerja
(HoK)
Penanaman
Penyiangan
Pemupukan
Pengendalian IIPT
Pengairan
Paner/angkut
Pengeringan dan
Perontokan

30
11

24
24
10

20
20

100.00
36.67
80.00
80.00
JJ.JJ
66.67

2

20
)
)
2
2

3,5
3,5

l5 000-20 000
15 000-20 000
l5 000-20 000
15 000-20 000
15 000-20 000
15 000-20 000
1s 000-20 000

y

Perontokan atau pengupasan polong kedelai harus segera dilakukan setelah
pengeringan. Keterlambatan dapat menyebabkan polong menjadi basah kembali
dan menyulitkan dalam pembijian (pengelupasan biii dari polong). Urnumnya
petani di Kecamatan Tebo Ilir melakukan perontokan dengan cara manual yaitu
dipukul-pukul dengan kayu, tapi ada jnga beberapa petaoi yang menggunakan alat
perontok kedelai. Setelah dirontokan ditakukan pemisahan biji kedelai dari daun,
sisa-sisa polong ateupun kotoran yang lain.

Tujuan utaffia dari budidaya kedelai adalah memperoleh kedelai yang
memiliki kadar air rendatr, sehingga petani akan memperoleh penerimaan yang
tinggi. Di Kecamatan Tebo llir, rata-rata produksi per hektar sebesar I 370.97
kilogram dengan produktivitas kedelai yang diperoleh sebesar 1.37 ton per hektar,
sedangkan harga jual rata-rata Rp 3 095.60 per kilogram. Jenis pembiayaan
usahatani kedelai terdiri atas pengadaanbibrt, pupuk dan pestisida, upah tenaga
kerja, sewa alat dan pajak. Tabel 1 memberikan informasi bahwa biaya usahatani
baik biaya tunai maupun biaya diperhitungkan untuk kedelai yang dipanen polong
muda (Rp 1 563 010.60 per hektar) lebih tendah dari biaya usahatani kedelai yang
dipanen polong tua (Rp 3 312 778.73 per hektar). Besarnya biaya tunai yang
dikeluarkan oleh petaiii yang pailen pobng ihuda dan parien polong tua
disebabkan petani banyak menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar
keluarga. Surnberdaya yang digunakan dalam usahatani kedelai meliputi tenaga
kerja, benih, sewa alat, pUpuk, pestisida dan pajak. Biaya tunai yang paling besar
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digunakan untuk upah tenaga kerja luar keluarg4 hal ini disebabkan tenaga kerja
dalam keluarga sangat minim.

Suatu usahatani akan dikatakan berhasil atau menguntungkan jika selisih
antara penerimaan dan pengeluaran bemilai positif Berdasarkan analisis
usahatani (Tabel2) kedelai per hektar untuk kedelai yang dipanen polong muda,
total penerimaan mencapai Rp I 871 269.84 dan pendapatan atas tltal uiaya np
39_8 256.24. Total penerimaan untuk kederai polong iua mencapai Rp a 2ai
974.73 dan pendapatan atas total biaya Rp 1 111 196.00.

Tatel2. Analisis Pendapatan dan R/C RatiolJsahatani Kedelai polong Muda dan
Polong Tua per Hektar

Jenis Biaya dan Polong Muda Polong Tua

, = 
P,eneri_qaan , ,(Rp/ha) (Rp/tra)

A. Penerimaan Tunai
B. Penerimaan Tidak

Diperhitungkan
C. Total Penerimaan
(A+B)
D. Biaya Tunai

Benih
Pupuk
Pestisida
PPCIZPT
Tenaga Kerja Luar
Keluarga
Sewa Alat Handsprayer
Sewa Alat Perontok
Sewa Pompa
Pajak

Total Biaya Tunai
E. Biaya Diperhitungkan

Tenaga Kerja Keluarga
Sewa Lahan
Benih
Penyusutan

Total Biaya
D!perhitungkan
F. Total Braya (D+E)
G. Pendapatan atas biaya
tunai
H. Pendapatan atas biaya
total
I- Pendapatan Bersih
J. R/C Rasio
K.B/C Rasio
L.BEP yield/TlP (kg/ha)

1871269.84

I 871269.84

282 486.72
sl9s9.99
37 8s0.77

426 393.00
10 000.00

100 00.00
74106.00

882 796.30

240 21430
3s0 000.00

sgaT43A

I 473 010.60
988 473.54

3982s6.24
1.27
4.27

347.25

4 243 974.73

4 243 974.73

282 486.72
494 260.96
75 701.54
9 280.00

I 096 367.63
10 000.00

114 247.s0
200 00.00
107 471.33

2 20t463.68

581 315.05
3s0 000.00

931 315.05

3 132 778.73
2 042 stt.t0

1 111 196.00
1.35
0.35

434.77

398259.24 I 111 196.00

M. BEP pri 4.263 J.
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Besarnya pendapatan atas biaya tunai yang diperoleh petani polong tua
karena hasil yang diperoleh lebih banyak dan harga jual biji kedelai lebih tinggi
dari pada kedelai hijau (muda). Melihat perbandingan jumlah R/C rasio yang

diperoletq petani yang panen polong tua (1.35) tidak berbeda jauh dari pada petani
yang paner polong muda (1.27). Angka ini memberikan arti bahwa dari setiap

rupiah biaya yang dikelumkan oleh petani kedelai akan memberikan penerimaan

sebesar Rp 1.35 untuk polong tua dan penerimaan sebesar Rp 1.27 untuk polong

muda. Walaupun, nilai R/C rasionya tidak berbeda jauh tetapi pendapatan bersih

polong tua lebih tinggi dari pendapatan bersih polong muda. Nilai R/C rasio yang

diperoleh pada usahatani kedelai di Kecamatan Tebo Ilh tidak berbeda jauh

dengan nilai R/C rasio usahatani kedelai pada penelitian Tadayoshi, ard
Goldsmitlr, (2009) yaitu 1.4.

Petani yang melakukan panen polong muda disebabkan beberapa hal,

seperti jadwal peflanaman yang terlambat, waktu pengolahan lama dan

keterbatasan modal. Petani yang memiliki keterbatasan modal telah merencanakan

menanam kedelai untuk dipanen mud4 sehingga kegiatan pemeliharaan tidak
dilakukan dengan optimal. Jadwal penanaman yang terlambat juga mengharuskan

petani untuk melakukan panen kedelai polong muda. Selain rtu, ada juga petani

memanen polong muda karena keterbatasan waktu yang dimilikiny4 sedangkan

untuk membayar tenaga kerja mereka memiliki keterbatasan modal. Pemanenan

kedelai polong muda tidak dapat dilakukan terus menerus karena penyerapan

pasar unhrk polong rnuda sangat terbatas, berbeda dengan polong tua yang bisa

disimpan apabila petani tidak bisa me4iual semua hasil panennya. Selain itu,
penyerapan pasar untuk kedelai polong tua masih sangat terbuka luas karena
kedelai polong tua dibutuhkan industri-industri makanan dan minuman berbahan

baku kedelai.

KESIMPULA}{
1. Usahatani kedelai di Kecamatan Tebo Ilir pada saat kebijakan tarif impor

ditiadakan secara ekonomis masih menunjukkan kelayakan unhrk
dikembangkan karena memberkan nilai R/C rasio sebesar 1.28 artinya setlap

masukan untuk usahatani kedelai memberikan penerimaan sebesar Rp 1.28.

Produktivitas kedelai di Kecamatan Tebo Ilir 1.37 ton per hektar. Braya
usahatani kedelai paling besar dialokasikan untuk benih dan pupuk. Di
Kecamatan Tebo Ilir kegiatan budidaya kedelai masih belum dilakukan dengan

intensif
2. Produksi kedelai dalam negeri pada dua dekade terakhir (1998n2008)

menunjukkan penurunan yang cukup tajam sejalan dengan berkurangnya luas

areal tanam. Kondisi ini sebagai akibat menurunnya minat petani dalam
menanam kedelai karena usaha tani kedelai dinilai tidak memberikar
keuntungan yang memadai.

3. Upaya peningkatan produksi kedelai di tingkat petani tidak hanya berkaitan
dengan aspek teknis dan ekonomis, tetapi juga strategi menggalang partisipasi
petani datam pengembangan kedelai. Untuk mewujudkan partisipasi aktif
petani dalam peningkatan produksi kedelai menuju swasembada dan sekaligus
peningkatan pendapatm mereka, perlu dijalin kerja sama dan koordinasi
berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan progfilm.
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