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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil populasi hasil indeks yang 

dibandingkan dengan varietas unggul Lamuru dan populasi awal, mengetahui heritabilitas 

beberapa karakter yang diamati, mengetahui koefisien keragaman genetik karakter yang 

diamati dan mengetahui keeratan hubungan antar daya hasil dengan karakter yang diamati. 

Percobaan dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 2017 di lahan pertanian Desa 

Gumantar Dusun Amor-amorKecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas tujuh 

perlakuan yaitu P0 (Populasi awal), P1IS (Populasi hasil seleksi indeks siklus pertama), P2IS 

(Populasi hasil seleksi indeks siklus kedua), P3IS (Populasi hasil seleksi indeks siklus ketiga), 

P4IS (Populasi hasil seleksi indeks siklus keempat), P5IS (Populasi hasil seleksi indeks siklus 

kelima), dan LM (Varietas Lamuru). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat rerata 

daya hasil populasi hasil seleksi indeks siklus kelima lebih tinggi dibanding dengan populasi 

awal dengan kenaikan 48,8 % dan sama dengan varietas unggul Lamuru. Sifat yang memiliki 

nilai heritabilitas, tergolong tinggi yaitu umur keluar malai sebesar 93,27 %, umur panen 

sebesar 98,20 %, panjang tongkol sebesar 80,94 %, berat tongkol kering panen sebesar 51,86 

%, tergolong sedang pada tinggi tanaman sebesar 42,32 %. Nilai koefisien keragaman genetik 

tertinggi pada berat biji kering pipil per tanaman sebesar 13,69 %, tergolong rendah pada 

diameter tongkol sebesar 2,05 %. Korelasi positif nyata dengan hasil yaitu tinggi tanaman, 

jumlah daun per tanaman, diameter tongkol, panjang tongkol, berat tongkol kering panen, 

berat 1000 biji dan berkorelasi negatif nyata yaitu umur keluar rambut tongkol.  

 

Kata Kunci: daya hasil, seleksi indeks, di lahan kering 

 

THE TEST OF CORN YIELD ABILITY RESULTED OF INDEX SELECTION ON DRY 

LAND 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to find out yield ability resulted of Index Selection 

comparing with superior vatirty of Lamuru and initial population, to know heritability of 

several characters observed, variability coeficien of genetic character observed and to know 

relationship between yield ability with characters observed. Research was done from July to 

October 2017 in Gumantar village sub village of Amor-amor Sub regency of Kayangan 

Regency of North Lombok. Randomized Completelly Block Design was used in this research 

consist of seven treatments such as P0 (initial population), P1IS (Population result of index 

selection first cyclus), P2IS (Population of index selection result of second cyclus), P3IS 

(Population result of index selection third cyclus), P4IS (Population result of index selection 
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fourd cyclus), P5IS (Population result of index selection fifth cyclus), dan LM (Variety of 

Lamuru). Research result showed that everage of yield ability of index selection fifth cyclus 

higher than initial population and the trend was 48.8% and same as Lamuru variety. 

Heritability value high such time of flower appear 93.27%, time to harvest 98.20%, length of 

cob 80.94%, weight of dry cob 51.86%, catogorised medium on plant high such 42.32%. The 

highest variability coefficient of genetic was on weight of dry grain per plant 13.69%, 

catogorised medium on diameter of cob 2.05%. Positif correlation between yield and plant 

high, number of leaf per plant, diameter of cob, length of cob, weight of dry cob, weight of 

1000 grain and negative correlation on age of hair cob present. 

 

Keywords: yield ability, index selection,drought 

 

PENDAHULUAN 

Jagung merupakan tanaman serelia yang termasuk bahan pangan penting karena 

merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras, jagung juga merupakan komoditi ekspor. 

Hal ini di sebabkan masih terbatasnya varietas unggul dan sebagian besar areal tanaman 

jagung di lahan kering dengan produktifitas rendah ( Agustina & semaoen, 1995 ). 

Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa, 

memiliki 1.789.030 hektar lahan kering dan baru di manfaatkan untuk lahan pertanian 

185.745 hektar. Lahan kering terdiri atas lahan tadah hujan, lahan tegalan, ladang, atau huma, 

pengemalaan atau padang rumput, hutan rakyat dan lahan sementara yang tidak di usahakan. 

Rata-rata produksi jagung di nusa pada tahun 2000 masih rendah yaitu 20,30 kuintal per 

hektar (Biro Pusat Statistik, 2001). Rendahnya produksi jagung disebabkan masih kurangnya 

penerapan program intensifikasi. Usaha peningkatan produksi jagung antara lain dengan 

menggunakan varietas unggul dimbangi dengan penggunaan pupuk yang optimal, 

pengendalian hama, penyakit dan memperbaiki cara bercocok tanam yang baik (Suprapto, 

1987). 

 Upaya untuk memenuhi permintaan jagung sangat dibutuhkan teknologi yang 

meningkatkan produktivitas dan produksi serta layak untuk dikomersilkan. Salah satu cara 

untuk peningkatan produksi jagung yaitu dengan menggunakan varietas unggul yang berdaya 

hasil tinggi dan memiliki daya adaptasi yang baik dengan lingkungan, salah satunya adalah 

lahan kering (Subandi, 1988 ). 

Varietas unggul jagung untuk lahan kering sangat diperlukan  mengingat sekitar 60 

persen areal jagung di Indonesia berada di lahan kering (Indriani & Mejaya, 2012) salah 

satunya di Nusa Tenggara Barat (NTB).Varietas unggul yang tahan terhadap kekeringan dapat 

berupa komposit, sintetik maupun hibrida (Mejaya et al., 2010). 
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Kegiatan pemuliaan untuk memperoleh varietas unggul komposit yang 

adaptif lahan kering NTB, telah dilakukan sejak 1993. Kegiatan yang dilakukan, 

yaitu eksplorasi, evaluasi, seleksi dan hibridisasi yang diikuti dengan seleksi. 

Seleksi terakhir dilakukan melalui seleksi massa dengan pengendalian 

penyerbukan dan seleksi indeks. Seleksi ini diarahkan untuk perbaikan daya hasil 

dan berangkasan segar seleksi  indeks tersebut telah dilakukan selama 5 siklus, 

sehingga diperoleh 5 populasi hasil seleksi. Kelima populasi tersebut yaitu 

populasi hasil seleksi indeks siklus pertama(P1IS), populasi hasil seleksi indeks 

siklus kedua(P2IS), populasi hasil seleksi indeks siklus ketiga(P3IS), populasi 

hasil seleksi indeks siklus keempat(P4IS), populasi hasil seleksi indeks siklus 

kelima(P5IS) memiliki daya hasil yang berbeda akibat perbaikan yang dilakukan 

setiap siklus seleksi. Atas dasar hal tersebut maka telah dilakukan percobaan 

tentang” Uji daya hasil tanaman jagung hasil seleksi indeks di lahan kering”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hasil populasi hasil 

seleksi indeks yang dibandingkan dengan varietas unggul Lamuru dan populasi 

awal, heriabilitas beberapa karakter yang diamati, kooefisien keragaman genetik 

karakter yang diamati, keeratan hubungan antar daya hasil dengan karakter  yang 

diamati. 

METODE PENELITIAN 

Percobaan dilakukan di Dusun Amor-amor Desa Gumantar Kecamatan 

kayangan Kabupaten Lombok Utara, percobaan ini dilakukan mulai dari  bulan 

Juli sampai Oktober 2017. 

Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah cangkul, ember, tali 

rapia, parang, jangka sorong, timbangan analitik, penggaris, meteran, 

traktor.Bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih jagung varietas 

Lamuru, populasi hasil seleksi indeks populasi awal (P0), pupuk urea, pupuk 

ponska, calaris dan cruiser. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan acak kelompok 

(RAK), yang terdiri dari 7 perlakuan, dan masing –masing perlakuan di ulang 4 

kali sehingga  diperoleh 28 unit percobaan. Adapun perlakuan tersebut meliputi : 
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P0  (Populasi Awal), PIIS (Populasi hasil seleksi indeks siklus pertama), P2 IS: 

(Populasi hasil seleksi indeks siklus kedua), P3IS (Populasi hasil seleksi indeks 

siklus ketiga) P4IS (Populasi hasil seleksi indeks siklus keempat), P5IS (Populasi 

hasil seleksi indeks siklus kelima), LM (Varietas unggul Lamuru). 

Pelaksanaan percobaan meliputi kegiatan-kegiatan persipan benih sampai 

panen. benih yang digunakan ialah benih populasi awal, populasi siklus pertama, 

populasi siklus kedua, populasi siklus ketiga, populasi siklus keempat dan 

populasi siklus kelima hasi seleksi indeks. Benih tersebut diperoleh dari 

Laboratorium Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. 

Sebelum ditanam benih terlebih dahulu diperlakukan dengan cruiser, dituangkan 

dalam kantong plastik dan ditambahkan sedikit air. Setelah itu, benih dimasukan 

kedalam kantong plastik yang telah berisi cruiser dan kemudian dikocok. 

Pengolahan tanah dilakukan dengan cara Pengolahan tanah dilakukan 

dengan membajak dan menggaru masing-masing satu kali. Selanjutnya pembuatan 

blok. Ukuran dari setiap blok yaitu 3x 22,5 m. Penanaman dilakukan dengan 

membuat lubang tanam dengan menggunakan tugal sedalam 4-5 cm. Setiap 

lubang tanam dimasukan 2 benih jagung dengan jarak tanam 20 x 70 cm. 

Pemupukan dasar dilakukan menggunakan pupuk urea dan phonska masing-

masing dosis urea 100 kg/ha dan phonska 300 kg/ha. Pemupukan kedua diberikan 

pada saat tanaman 21 hari setelah tanam (HST) dengan dosis pupuk urea 100 

kg/ha.  

Pengairan dilakukan setiap minggu sejak tanam hingga umur 70 hari 

menggunakan sumur pompa. Penyulaman dilakukan pada tanaman yang tidak 

tumbuh atau mati. Penyulaman dilakukan dengan menggunakan tanaman 

cadangan yang telah disiapkan dan dilakukan pada umur 10 hari setelah 

tanam..Penjarangan dilakukan dengan cara mencabut atau membuang tanaman 

jagung yang tumbuh lebih dari satu tanaman dalam setiap lubang tanam, 

penjarangan dilakukan pada umur 14 hari setelah tanam. Penyiangan dan 

pembumbunan dilakukan sebanyak 1 kali selama pertumbuhan yaitu saat 

melakukan pemupukan kedua, yaitu pada umur  21 hari setelah tanam. 
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Pengendalian hama penyakit dilakukan menggunakan calaris dengan cara 

disemprotkan pada setiap tanaman dengan dosis 250 ml untuk semua ulangan. 

Panen dilakukan apabila tongkol telah memenuhi kriteria panen yaitu rambut 

tongkol telah kering, kelobot telah kering, biji telah mengkilat dan apabila ditekan 

menggunakan kuku dan tidak membekas. 

Sifat yang diamati meliputi : tinggi tanaman, jumlah daun per tanaman, 

umur keluar malai, umur keluar rambut tongkol, umur panen, diameter tongkol 

pertanaman, panjang tongkol, berat berangkas segar per tanaman, berat biji kering 

pipil  per tanaman, berat 1000 biji, jumlah daun segar per tanaman.Data dianalisis 

dengan menggunakan analisis sidik ragam pada taraf 5% dan apabila terdapat 

beda nyata maka dilanjutkan dengan uji BNT 0,05. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis ragam terhadap sifat-sifat yang diamati dapat dilihat pada 

Tabel 1; sedangkan rata-rata untuk variabel pertumbuhan, pembungaan dan umur 

panen setiap perlakuan disajikan pada Tabel 2; Rata- rata daya hasil dan 

komponen hasil disajikan pada Tabel 3. Nilai heritabilitas dan koefisien 

keragaman genetik disajikan pada Tabel 4.Nilai koefisian korelasi fenotifik antar 

daya hasil dengan sifat yang diamati disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 1. Rangkuman Hasil ANOVA pada taraf 5% terhadap Semua Sifat 

Sifat Yang Diamati Keterangan 

Tinggi Tanaman S 

Jumlah Daun Per Tanaman (Helai) NS 

Umur Keluar Malai S 

Umur Keluar Rambut Tongkol (Hari) S 

Umur Panen S 

Diameter Tongkol NS 

Panjang Tongkol S 

Berat Tongkol Kering Panen Per Tanaman S 

Berat Biji Kering Pipil Per Tanaman (Daya Hasil) S 

Berat 1000 Biji NS 

Keterangan: s = (berbeda nyata) ns = (tidak berbedanyata) 
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Tabel 2. Rata-rata untuk variabel pertumbuhan,pembungaan dan umur panen 

setiap perlakuan. 

Perlakuan 

SIFAT YANG DIAMATI 

TT 
  

JD UKM 
  

UKRT 
  

UP 
  

 
* ** 

  
* ** 

 
* ** 

 
* ** 

P0 174,4 a 
 

15,1 42,3 a 
 

46,5 a 
 

74,3 a 
 

P1IS 185,9 a b 15,2 42,8 a b 46,0 a b 74,0 a b 

P2IS 197,1 b a 15,3 42,0 a b 45,5 a b 74,3 b b 

P3IS 197,5 b a 15,3 43,3 a b 46,3 a b 75,0 b b 

P4IS 194,6 b a 15,6 41,8 a b 44,8 b b 75,3 b b 

P5IS 196,6 b a 16,0 42,0 a b 45,0 b b 75,3 b b 

Lamuru 197,1 
 

a 15,5 51,8 
 

a 55,0 
 

a 85,5 
 

a 

BNT 5% 13,1 
  

- 1,0 
  

1,4 
  

0,3 
  

Keterangan: 1. Rerata perlakuan pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang 

sama tidak berbeda nyata. 

 2. TT (Tinggi tanaman), JD (Jumlah daun), UKM (Umur keluar 

malai), UKRT (Umur keluar rambut tongkol), UP (Umur panen). 

 3. *) dibandingkan dengan p0 **) Dibandingkan dengan Lamuru. 

 

Pada Tabel 2 menunjukkan tinggi tanaman pada P0 berbeda nyata 

terhadap perlakuan P2IS, P3IS, P4IS, P5IS namun tidak berbeda nyata terhadap 

P1IS.Jika dibandingkan dengan varietas Lamuru P2IS, P3IS, P4IS, P5IS tidak 

berbeda nyata, namun berbeda nyata terhadap P1IS. Jumlah daun pada perlakuan 

P0 dan varietas Lamuru samadengan perlakuan P1IS, P2IS, P3IS, P4IS, 

P5IS.Umur keluar malai pada perlakuan P0 tidak berbeda nyata dengan P1IS, 

P2IS, P3IS, P4IS, P5IS, jika dibandingkan dengan varietas Lamuru perlakuan 

P1IS, P2IS, P3IS, P4IS, P5IS berbeda nyata. Umur keluar rambut tongkol pada 

perlakuan P0 berbeda nyata dengan P4IS, P5IS; namun tidak berbeda nyata 

dengan P1IS, P2IS dan P3IS. Apabila dibandingkan dengan varietas Lamuru 

maka perlakuan P1IS, P2IS, P3IS, P4IS, P5IS berbeda nyata. Umur panen 

perlakuan P0 berbeda nyata dengan P2IS,P3IS,P4IS,P5IS ; namun tidak berbeda 

nyata terhadap P1IS. Perlakuan P1IS, P2IS, P3IS, P4IS, P5IS berbeda nyata 

dengan varietas Lamuru. 
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Pada Tabel 2 terlihat bahwa tinggi tanaman P5IS sama dengan P0. Tinggi 

tanaman P5IS adalah 196,6 cm dan P0 adalah 174,4 cm; namun sama dengan 

Lamuru 197,1 cm. Diduga proses seleksi indeks telah dilakukan selama 5 siklus 

sehinga didapatkan hasil seleksi kelima lebih baik dibandingkan tahap P1IS, P2IS, 

P3IS dan P4IS. Menurut Mentono dan sulaminingsih, (1985), perbaikan genetik 

populasi jagung  tidak dapat dilakukan  dalam satu siklus (seleksi) harus melalui 

beberapa seleksi lagi untuk memperoleh hasil yang tinggi tergantung besarnya 

keragaman genetik dan heritabilitas sifat yang diseleksi. 

Jumlah daun terlihat pada P5IS sama dengan P0. Jumlah daun P5I5 adalah 

16 cm dan P0 cm adalah 15,1 cm. Jika dibandingakan dengan Lamuru P5IS sama 

dengan Lamuru. Jumlah daun P5IS adalah 16 cm dan Lamuru adalah 15,5 cm. 

Hasil pendugaan ragam terhadap populasi P0 yang dilakukan oleh Idris, Sudika 

dan Ujianto (2007), bahwa jumlah daun memiliki nilai ragam aditif yang lebih 

tinggi dari ragam dominan. Lebih lanjut Basuki (1995) menjelaskan bahwa sifat 

yang memiliki nilai ragam aditif lebih tinggi akan memberikan respon seleksi 

yang lebih besar. Daun juga memiliki arti penting bagi tanaman.Secara teori 

apabila tanaman memiliki daun yang lebih banyak maka peluang untuk 

menghasilkan fotosintat lebih besar. 

Umur keluar malai P0 lebih tinggi dibandingkan dengan P5IS.Umur keluar 

malai P0 adalah 42,3 cm dan P5IS adalah 42 cm. Jika dibandingkan dengan 

Lamuru terlihat Lamuru lebih lambat dibandingkan dengan P5IS, yaitu berturut –

turut 51,8 hari dan P5IS adalah 42 hari. Pada umur keluar rambut tongkol P0 lebih 

tinggi dibandingkan dengan P5IS. Umur keluar rambut tongkol P0 adalah 46,5 

hari dan P5IS adalah 45hari. Jika dibandingkan dengan Lamuru terlihat Lamuru 

lebih lambat dibandingkan dengan P5IS.Umur keluar rambut tongkol P5IS adalah 

45 hari dan Lamuru adalah 55 hari. Diduga massa vegetatif tanaman genjah lebih 

cepat sehingga mempercepat fase generatif dan waktu panen. Harjadi (1979), 

umur panen  yang lebih cepat dapat memanfaatkan air, cahaya matahari dan unsur 

hara secara lebih optimal sehingga panennya lebih cepat. 
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Umur panen P5IS lebih tinggi dibandingkan dengan P0. Umur panen P5IS 

adalah 75,3 cm dan P0 adalah 74,3 cm. Jika dibandingan dengan Lamuru terlihat 

Lamuru lebih tinggi dibandingan P5IS. Umur panen Lamuru adalah 85,5 cm dan 

P5IS adalah 75,3 cm.Diduga penyerapan unsur hara dan laju fotosintesis yang 

lebih baik dibandingkan dengan populasi lainnya. Koswara (1982) menyatakan 

bahwa semakin banyak unsur hara yang diserap oleh tanaman maka pertumbuhan 

tanaman untuk melakukan proses fisiologi semakin meningkat karena secara 

genetik, umur panen Lamuru lebih dalam dibandingkan P5IS terlihat dari 

deskripsi varietas Lamuru. 

 

Tabel 3. Rata- rata Daya Hasil dan Komponen Hasil 

Perlakuan 

SIFAT YANG DIAMATI 

DT PT 
  

BTKP 
  

BBKPL 
  

1000 

biji 

  
* ** 

 
* ** 

 
* ** 

 
P0 3,9 10,2 a 

 
84,2 a 

 
53,7 a 

 
214,6 

P1IS 4,0 10,8 b b 93,0 a b 55,8 a b 219,2 

P2IS 4,0 11,3 b a 96,8 a a 56,6 a b 220,1 

P3IS 4,1 11,3 b a 106,0 b a 65,1 b b 231,1 

P4IS 4,14 11,6 b a 107,6 b a 65,7 b b 235,0 

P5IS 4,2 12,5 b b 115,8 b a 79,5 b a 240,7 

Lamuru 4,0 11,5 
 

a 110,1 
 

a 76,4 
 

a 213,3 

BNT 5% - 0,5 
  

14,2 
  

9,9 
  

- 

Keterangan: DT (Diameter tongkol),  PT (Panjang tongkol), BTKP (Berat tongkol 

kering panen), BBKP (Berat biji kering  pipil per tanaman), Berat 

1000 biji. 

1. Rerata perlakuan pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang 

sama tidak berbeda nyata. 

2. DT (Diameter tongkol), PT (Panjang tongkol), BTKP (berat 

tongkol kering pipil), BBKPL (Berat biji kering pipil), Berat 1000 

biji. 

3. *) dibandingkan dengan p0 **) Dibandingkan dengan  varietas 

Lamuru. 

 

Tabel 3. Diameter tongkol tidak berbeda nyata antar perlakuan. Panjang 

tongkol P0 berbeda nyata dengan P1IS,P2IS,P3IS,P4IS, P5IS. Jika dibandingkan 

dengan varietas Lamuru pada P2IS, P3IS,P4IS tidak berbeda nyata terhadap 
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varietas Lamuru, namun berbeda nyata dengan P1IS dan P5IS. Pada berat tongkol 

kering panen perlakuan P0 berbeda nyata dengan P3IS, P4IS, P5IS, namun tidak 

berbeda nyata dengan P1IS dan P2IS.Jika dibandingkan dengan varietas Lamuru 

perlakuan P5IS tidak berbeda nyata.Berat biji kering pipil pada perlakuan P0 lebih 

rendah dibanding P5IS, namun tidak berbeda nyata dengan Lamuru.Hal ini dapat 

terjadi karena setiap siklus seleksi indeks menyebabkan peningkatan daya hasil, 

sehingga sampai siklus kelima lebih tinggi dari P0. Berat 1000 biji antar P0, P5IS 

dan  sama varietas  Lamuru. 

Seleksi indeks yang telah dilakukan selama 5 siklus sehinga didapatkan 

hasil seleksi kelima lebih baik dibandingkan tahap P1IS, P2IS, P3IS dan P4IS. 

Semakin bertambahnya panjang tongkol akan berkontribusi pada penambahan 

nilai untuk karakter-karakter hasil dan komponen hasil. Seleksi indeks 

menggunakan berat tongkol kering panen sebagai kriteria seleksi, berat tongkol 

kering panen lebih tinggi P5IS di bandingkan P0 karena sifat tersebut diseleksi 

lansung. 

 

Tabel 4. Nilai Heritabilitas dan koefisien keragaman genetik 

No Sifat-sifat yang diamati H
2
(%) KKG(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Tinggi tanaman  

Umur keluar malai 

Umur keluar rambut tongkol 

Umur panen 

Diameter tongkol 

Panjang tongkol 

Berat tongkol kering panen 

Berat biji kering pipil pertanaman 

42,32 

93,27 

93,06 

98,20 

28,69 

80,94 

51,86 

61,88 

3,92 

8,32 

7,55 

5,40 

2,05 

6,23 

9,75 

13,69 

Keterangan: perhitungan nilai heritabilitas dan koefisien keragaman genetik dapat 

dilihat pada lampiran 3c.  

 

Pada Tabel 4 terlihat nilai heritabilitas yang tergolong tinggi yaitu 

diperoleh pada umur panen sebesar 98,20 %, umur keluar malai sebesar 93,27 % 

umur keluar rambut tongkol sebesar 93,06 % panjang tongkol sebesar 80,94 % 

dan daya hasil (berat biji kering pipil per tanaman) sebesar 61,88 %. Sifat yang 

heritabilitas tergolong sedang 20-50 %, terlihat pada tinggi tanaman sebesar 42,32 
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% dan diameter tongkol sebesar 28,69 %.hal ini menunjukan bahwa keragaman 

fenotipe sifat sifat  tersebut sebagian besar disebabkan oleh factor genetik. Nilai 

koefisien keragaman genetik (KKG) paling tinggi deperoleh pada berat biji  

kering pipil per tanaman sebesar 13,69 % ; sedangkan KKG untuk diameter 

tongkol paling rendah sebesar 2,05%. Menurut Bari el al., (1981), bahwa 

kemajuan seleksi akan semakin besar apabila nilai koefisien keragaman genetik 

sifat tersebut semakin tinggi. Nilai koefisien keragaman yang lebih tinggi 

meragamkan keragaman genetik yang lebih tinggi pula, sehingga sifat tersebut 

apabila dilakukan seleksi dapat memberikan kemajuan seleksi yang tinggi pula. 

 

Tabel5. Nilai koefisian korelasi fenotifik antar daya hasil dengan sifat yang 

diamati 

No Sifat-sifat yang diamati Nilai koefisien korelasi 

dengan daya hasil 

(BBKPL) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tinggi tanaman  

Jumlah daun per tanaman 

Umur keluar malai 

Umur keluar rambut tongkol 

Umur panen 

Diameter tongkol 

Panjang tongkol 

Berat tongkol kering panen 

Berat 1000 biji 

0,489 s 

0,894 s 

0,252 ns 

- 0,368 s 

0,158 ns 

0,921s 

0,856 s 

0,765 s  

0,932 s 

  

Berat biji kering pipil berkorelasi positif nyata dengan tinggi tanaman, 

jumlah daun, diameter tongkol, panjang tongkol, berat tongkol kering panen dan 

berat 1000 biji. Sedangkan Berat biji kering pipil berkorelasi positif tidak nyata 

terhadap umur keluar malai dan umur panen. Berat biji kering pipil berkorelasi 

negatip nyata terhadap umur keluar rambut tongkol. 

Nilai koefisien korelasi panjang tongkol dengan daya hasil sebesar 0,856; 

sedangkan nilai koefisien korelasi berat tongkol kering pipil sebesar 0,765.Yang 

berkorelasi positif nyata berarti ada hubungan yang kuat antara berat biji kering 

pipil dengan parameter tinggi tanaman, jumlah daun per tanaman, diameter 

tongkol, panjang tongkol,berat tongkol kering panen dan berat 1000 biji. Dengan 
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demikian, panjang tongkol, diameter tongkol maka hasil semakin tinggi 

Penelitian. Budiman dan Sujiprihati (2000) menunjukkan adanya korelasi positif 

antara tinggi tanaman dengan hasil. Demikian juga hubungan jumlah daun dengan 

tinggi tanaman, semakin tinggi maka jumlah daun semakin banyak semakin tinggi 

pula hasil yang didapatkan.Tingginya hasil tanaman berbatang tinggi juga 

dimungkinkan karena kemampuan bersaing mendapatkan cahaya matahari. 

Menurut Salisbury dan Ross (1995), persaingan antar tanaman 

menyebabkan masing-masing tanaman harus tumbuh lebih tinggi agar 

memperoleh cahaya lebih banyak.Semakin bertambahnya jumlah daun semakin 

meningkatnya kapasitas fotosintesis. Efisiensi penggunaan cahaya matahari yang 

lebih tinggi melalui fosintesis menyebabkan hasil tanaman yang diperoleh juga 

meningkat, dalam hal ini biji jagung yang di hasilkan. Ukuran biji tergantung pada 

faktor-faktor yang mengendalikan penyediaan asimilat lebih lambat sehingga 

berpengaruh paling besar terhadap biji (Golsdworthy dan Fisher, 1992). Semakin 

besar ukuran biji dan jumlah biji pada tongkol berpengaruh terhadap ukuran 

panjang dan diameter tongkol.Semakin besar ukuran tongkol dan jumlah biji 

secara lansung berpengaruh terhadap peningkatan berat tongkol. 

BBKPL berkorelasi positif tidak nyata terhadap umur keluar malai dan 

umur panen berati hubungan berat tongkol kering panen terhadap parameter 

tersebut lemah artinya umur keluar malai dan umur panen dan berat tongkol 

kering panen tidak banyak mempengaruhi daya hasil. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil, analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Rerata daya hasil populasi hasil seleksi indeks siklus kelima lebih 

tinggidibanding dengan populasi awal dengan kenaikan sebesar 48,8% namun 

sama dengan varietas unggul Lamuru. 

2. Sifat yang memiliki nilai heritabilitas, tergolong tinggi yaitu umur panen 

sebesar 98,20 %, umur keluar keluar malai sebesar 93,27 %, panjang tongkol 
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sebesar 80,94 %, berat tongkol kering panen sebesar 51,86 %, tergolong 

sedang pada tinggi tanaman sebesar 42,32 %. 

3. Nilai koefisien keragaman genetik tertinggi pada berat biji kering pipil per 

tanaman sebesar 13,69 %, tergolong rendah pada diameter tongkol sebesar 

2,05 %. 

4. Korelasi positif nyata dengan hasil yaitu tinggi tanaman, jumlah daun per 

tanaman, diameter tongkol, panjang tongkol, berat tongkol kering panen, berat 

1000 biji dan berkorelasi negatif umur keluar rambut tongkol.
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