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ABSTRAK 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk menduga  besarnya keragaman genetik dan nilai  

heritabilitas  pada  keturunan kedua (F2) hasil  persilangan paprika(Capsicum annuum var-grossum)  

dengan  cabai merah (Capsicum annum).  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Februati  2018  

sampai  bulan Juni 2018 di Kebun Koleksi dan Hibridisasi, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan 

Ampenan, Kota  Mataram. Rancangan  percobaan  yang digunakan  adalah  Rancangan  Acak 

Lengkap (RAL) terdiri dari 4 perlakuan yaitu P1= tetua betina (paprika), P2 = tetua jantan (cabai 

merah), F1=  keturunan  pertama hasil  persilangan  paprika  dengan  cabai merah dan  F2  = 

keturunan kedua hasil persilangan paprika dan cabai merah.  P1,  P2  dan  F1  diulang  sebanyak 5  

kali,  dan  F2  diulang sebanyak 25 kali sehingga dihasilkan 40 unit percobaan. Pendugaan 

keragaman genetik diperoleh dengan menganalisis koefesien keragaman genetik. Heritabilitas  arti  

sempit  dihitung  menggunakan analisis  regresi  yang  memanfaatkan  data  tetua  dan  

keturunannya. Heritabilitas arti luas dianalisis dengan analisis keragaman. Nilai heritabilitas arti 

luas dan heritabilitas  arti  sempit  memiliki  nilai   beragam  pada  sifat  yang  diamati. Koefesien 

keragaman genetik yang paling tinggi pada sifat tinggi tanaman sebesar  51,256% dan rendah pada 

sifat umur panen 1,273%. Nilai heritabilitas arti sempit berkisar antara 0,028 sampai 0,46. Sifat 

yang tergolong heritabilitas arti sempit sedang yaitu jumlah bunga, jumlah cabang, jumlah cabang 

produktif, jumlah buah keselurruhan, bobot buah dan panjang buah, sedangkan sifat yang memiliki 

nilai heritabilitas arti sempit  rendah yaitu pada sifat umur panen. Nilai heritabilitas arti luas 

berkisar antara 0,028 sampai 0,903. Nilai tertinggi didapatkan pada sifat tinggi tanaman, sedangkan 

nilai terendah didapatkan pada sifat umur panen. Sifat-sifat yang tergolong nilai heritabilitas arti 

luas tinggi yaitu tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah cabang dan panjang buah. Sifat yang 

tergolong heritabilitas arti luas sedang yaitu diameter batang, jumlah cabang produktif dan  jumlah 

buah keseluruhan. Sifat yang tergolong heritabilitas arti luas rendah yaitu jumlah bunga, umur 

panen dan bobot buah. 

Kata Kunci : Paprika, Cabai merah, Keragaman Genetik, Heritabilitas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to estimate the amount of genetic diversity and heritability in the second 

offspring (F2) resulting from crossing paprika (Capsicum annuum var-grossum) with red chili 

(Capsicum annum). This research was conducted in February 2018 until June 2018 at the Collection 

Garden and Hybridization, Pejeruk Village, Ampenan District, Mataram City. The experimental 

design used was Complete Randomized Design (CRD) consisting of 4 treatments, namely P1 = 

female parent (paprika), P2 = male elder (red chili), F1 = first offspring resulting from crossing 

paprika with red chili and F2 = second offspring resulting from crosses paprika and red chili. P1, P2 

and F1 are repeated 5 times, and F2 is repeated 25 times so that 40 experimental units are produced. 

Estimation of genetic diversity is obtained by analyzing the coefficient of genetic diversity. Narrow 

heritability is calculated using regression analysis that utilizes data on parents and their offspring. 

Broad heritability was analyzed by diversity analysis. The broad heritability and narrow heritability 

have varying values in the observed properties. The highest genetic diversity coefficient on plant 

height is 51.256% and low at harvesting age 1.273%. The narrow heritability values ranged from 

0.028 to 0.46. The characteristics classified as moderate heritability are the number of flowers, 

number of branches, number of productive branches, number of fruits, fruit weight and length of 

fruit, whereas characteristics that have a narrow heritability value are low at the age of harvest. The 

broad heritability values ranged from 0.028 to 0.903. The highest value is obtained in the nature of 

plant height, while the lowest value is obtained at the age of harvest. The characteristics classified 

as high heritability values are plant height, flowering age, and number of branches and length of 

fruit. The characteristics of broad heritability are stems diameter, number of productive branches 

and total fruit counts. The characteristics of low broad heritability are the number of flowers, 

harvest age and fruit weight. 
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PENDAHULUAN 

Paprika (Capsicum annuum var-

grossum) merupakan salah satu jenis cabai 

berukuran besar yang memiliki rasa buah 

yang manis dan sedikit pedas. Pada umumnya 

paprika dipakai sebagai garnish (hiasan 

makanan) atau salad (Prihantoro, 2000). Pada 

umumnya tanaman paprika dapat tumbuh 

ideal pada dataran tinggi. 

Cabai (Capsicum annum) merupakan 

salah satu jenis tanaman hortikultura penting 

yang dibudidayakan secara komersial. 

Tanaman ini umumnya digunakan untuk 

keperluan rumah tangga dan keperluan 

industri diantaranya, industri bumbu masakan, 

industri makanan, dan industri obat-obatan 

modern ataupun tradisional. Pada umumnya 

tanaman cabai banyak tumbuh di daerah 

tropis terutama Indonesia. Hal ini 

menandakan bahwa tanaman cabai cenderung 

mudah beradaptasi terhadap daerah tumbuh. 

Merakit tanaman baru  dari tanaman 

paprika dan cabai merah melalui persilangan 

diharapkan akan memperoleh tanaman 

paprika yang memiliki sifat-sifat lebih unggul 

dari tetuanya. Besarnya keragaman genetik 

akibat suatu persilangan tergantung dari 

banyaknya gen pengendali  dari sifat kedua 

tetua yang digabungkan. Semakin banyak gen 

pengendali akan semakin banyak keragaman 

genetik pada keturunannya.  

Pada keturunan kedua terjadi segregasi 

yang tinggi sehingga didapatkan sifat-sifat 

baru yang berbeda dari tetuanya, sehingga 

hasil dari segregasi tersebut dapat 

meningkatkan keragaman genetik dari 

tanaman hasil persilangan paprika dan cabai 

merah. Keragaman genetik merupakan 

komponen yang penting dalam menduga nilai 

heritabilitas.  

Heritabilitas sangat penting dalam 

program pemuliaan tanaman karena dapat 

digunakan untuk menentuan metode seleksi 

dan kapan seleksi dapat mulai dilakukan. 

Heritabilitas juga dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah sifat pada keturunan hasil 

persilangan tanaman dipengaruhi oleh faktor 

genetik atau lingkungan serta besar kecilnya 

konstribusi gen tetua terhadap keturunan.  

Dengan mendapatkan nilai 

heritabilitas, maka dapat pula menduga 

tingkat kemajuan seleksi untuk memperbaiki 

daya hasil pada seleksi berikutnya. Semakin 

tinggi nilai heritabilitas dan diiringi oleh nilai 

kemajuan genetik yang tinggi maka seleksi 

akan berjalan efektif.  

 

METODELOGI  PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode ekperimental dan 

penanaman dilakukan di dalam pot. Percobaan

 ini telah dilakukan pada bulan 

Februari 2018 sampai dengan Juni 2018 di 

Kebun Koleksi Tanaman Hortikultura Jalan 

Lestari, gang Manalagi 4 No.12  A Pejeruk 

Bangket, Ampenan. Rancangan percobaan  

yang  digunakan  adalah Rancangan  Acak 

Lengkap  (RAL) terdiri dari  4  perlakuan  yaitu  



 

P1  (tetua  betina (paprika), P2 (tetua  jantan  

(cabai merah),  F1 (keturunan  pertama  hasil  

persilangan paprika dan  cabai merah)  dan   F2 

(keturunan kedua hasil persilangan  paprika 

dan  cabai merah). P1,  P2  dan  F1  dilakukan 

sebanyak  5  kali ulangan, sedangkan  F2  

diulang  sebanyak  25  kali sehingga  dihasilkan  

40  unit  percobaan. Sifat yang diamati meliputi 

tinggi tanaman, diameter batang, jumlah bunga, 

umur berbunga, jumlah cabang, jumlah cabang 

produktif, jumlah buah keseluruhan, umur 

panen, bobot buah dan panjang buah. Data 

yang didapatkan dianalisis  dengan menghitung 

koefesien keragaman genetik, heritabilitas arti 

sempit dan heritailitas arti luas 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Rangkuman nilai rata-rata pengamatan dan hasil analisis keragaman pada semua sifat yang 

diamati disajikam pada Tabel 1.  

Tabel 1. Nilai Rata-rata, Ragam Genotif, dan Koefisien Keragaman Genetik (KKG) Semua Sifat yang 

Diamati. 

No Sifat 
Rata-rata 

(X) 

Ragam genotif 

(σ2
G) 

KKG (%) 

     

1 Tinggi tanaman 34,12 305,74 51,3 

2 Diameter batang 0,55 0,056 13,52 

3 Jumlah bunga 1,675 0,043 12,4 

4 Umur berbunga 63,83 378,83 30,5 

5 Jumlah cabang 7,243 9,381 42,3 

              

6 

Jumlah cabang 

produktif 
3,162 1,638 40,5 

      7 
Jumlah buah 

keseluruhan 
5,00 16,726 81,8 

8 Umur panen 124,67 2,523 1,27 

9 Bobot buah 6,808 0,798 13,13 

10 Panjang buah 3,51 2,935 48,8 

 

 Koefesien Keragaman Genetik 

didapatkan dengan rumus ragam genotif dibagi 

rata-rata umum dikali 100%. Hasil dari 

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai 

koefesien dari semua sifat memiliki nilai yang 

beragam. Pada tinggi tanaman didapatkan nilai 

KKG sebesar 51,3 %,  diameter batang sebesar 

13,52%, jumlah bunga 12,4 % , umur 

berbunga 30,5%,  jumlah cabang 42,3%, 

jumlah cabang produktif  40,5%, jumlah buah 

keseluruhan 81,8%, umur panen 1,27%, bobot 

buah 13,13% dan panjang buah 48,8 %. Nilai 

KKG tertinggi diperoleh pada sifat jumlah 

buah keseluruhan dan terendah pada sifat 

umur panen. 

Hasil analisis ragam genotif, ragam 

fenotipe, heritabilitas arti sempit, heritabilitas 



 

arti luas serta kategorinya disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Analisis Nilai Heritabilitas Arti Sempit dan Arti Luas 

No Sifat 
Ragam 

genotif 

Ragam 

fenotif 
h2 Kategori 

h2 H Kategori H 

1 Tinggi tanaman 305,74 338,3 -  0,903 Tinggi 

2 Diameter batang 0,056 0,027 -  0,201 Sedang 

3 Jumlah bunga 0,043 0,461 0,2 Sedang 0,093 Rendah 

4 Umur berbunga 378,83 599,9 -  0,631 Tinggi 

5 Jumlah cabang 9,381 15,537 0,20 Sedang 0,603 Tinggi 

6 
Jumlah cabang 

produktif 
1,638 3,43 0,28 

 

Sedang 0,476 Sedang 

7 
Jumlah buah 

keseluruhan 

   

16,726 
35,00 0,32 

 

Sedang 0,477 Sedang 

8 Umur panen 2,523 90,14 0,028 Rendah 0,028 Rendah 

9 Bobot buah 0,798 6,67 0,26 Sedang 0,12 Rendah 

10 Panjang buah 2,935 3,85 0,46 
 

Sedang 
0,76 Tinggi 

 

* Kategori nilai heritabilitas menurut Elrod dan Stansfield (2007) 

*h2 : Heritabilitas arti sempi 

*H : Heritabilitas arti luas 
 

 Pada hasil analisis didapatkan nilai 

heritabilitas arti sempit pada seluruh sifat yaitu 

tinggi tanaman, diameter batang dan umur 

berbunga didapatkan nilai lebih dari 1 , jumlah 

bunga 0,2,  jumlah cabang 0,2 , jumlah cabang 

produktif 0,28, jumlah buah keseluruhan 0,32, 

jumlah buah panen 0,29, umur panen 0,028, 

bobot buah 0,26 dan panjang buah 0,46. 

Nilai heritabilitas arti sempit 

berdasarkan rerata tetua jantan (P2) yang 

tergolong tinggi tidak terdapat pada seluruh sifat. 

Sifat yang memiliki nilai heritabilitas arti sempit 

tergolong sedang yaitu jumlah buah keseluruhan, 

jumlah buah panen, bobot buah, jumlah bunga, 

jumlah cabang, jumlah cabang produktif,dan 

panjang buah. sifat  yang tergolong nilai 

heritabilitas arti sempit rendah yaitu umur panen. 

Pada hasil analisis nilai heritabilitas arti sempit 

terdapat nilai yang lebih dari 1. Menurut 

Warwick (1995), nilai heritabilitas negatif atau 

lebih dari satu tidak mungkin terjadi secara 

biologis. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-

faktor seperti keseragaman yang disebabkan oleh 

lingkungan yang berbeda, metode statistik yang 

digunakan tidak tepat sehingga tidak dapat 

memisahkan antara ragam genetik dan ragam 

lingkungan dengan efektif. 

 Hasil analisis nilai heritabilitas arti luas 

pada seluruh sifat adalah sebagai berikut. Pada 

sifat tinggi tanaman sebesar  0,903, diameter 



 

batang sebesar 0,201, jumlah bunga 0,093 , umur 

berbunga 0,631,  jumlah cabang 0,603, jumlah 

cabang produktif  0,476, jumlah buah 

keseluruhan 0,477, umur panen 0,028, bobot 

buah 0,027 dan panjang buah 0,76. 

Pada Tabel 2 nilai heritabilitas arti luas 

yang tergolong tinggi yaitu pada sifat tinggi 

tanaman, umur berbunga, jumlah cabang dan 

panjang buah. Nilai heritabilitas yang tergolong 

sedang  yaitu diameter batang,jumlah cabang 

produktif,  jumlah buah keseluruhan. Sifat yang 

memiliki nilai heritabilitas rendah yaitu  jumlah 

bunga, umur panen dan bobot buah. 

 Pembahasan  

 Menurut Solouki (2008) Keragaman 

genetik biasanya diperlukan untuk mengetahui 

besarnya variasi genetik yang ada. Keragaman 

dalam satu sifat atau sifat tertentu menunjukkan 

bahwa sifat mampu berubah-ubah untuk 

menanggapi pengaruh lingkungan dan genetik. 

Besarnya nilai keragaman genetik dapat diduga 

dari heritabilitas arti luas. Menurut  

Mangoendidjojo (2003) apabila nilai 

heritabilitasnya tinggi maka ragam genotifnya 

tinggi. Hal ini disebabkan karena untuk mencari 

nilai heritabilitas yaitu ragam genetik dibanding 

ragam fenotipe. Dengan kata lain keragaman 

genetik berbanding lurus dengan nilai 

heritabilitas. 

Suatu keragaman dapat dilihat dari nilai 

koefesien keragaman genetik yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil analisis data pada table 1 

koefesien keragaman genetik yang paling tinggi 

pada sifat tinggi tanaman sebesar  51,256 % dan 

yang paling rendah adalah umur panen 1,273%. 

Menurut Nasir (2001) Keberagaman yang terjadi 

pada keturunan kedua (F2) ini terjadi karena 

merupakan hasil segregasi F1 yang 

memungkinkan persilangan bebas sewaktu-

waktu sehingga gamet yang terbentuk lebih 

banyak serta dipengaruhi lebih dari satu gen.  

Nilai koefesien keragaman dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu heterogenitas bahan, 

alat, media, dan lingkungan percobaan dimana 

jika semakin heterogen maka koefesien 

keragamannya semakin besar. Sifat dengan 

kriteria KKG relatif rendah digolongkan  sebagai 

sifat dengan keragaman genetik sempit, 

sedangkan sifat dengan kriteria KKG relatif 

tinggi digolongkan sebagai sifat dengan 

keragaman genetik luas. 

Sifat diameter batang, jumlah cabang 

produktif, jumlah buah panen dan panjang buah 

memiliki keragaman genetik tinggi. Rachmadi 

(1996) menyatakan bahwa seleksi terhadap sifat 

yang mempunyai keragaman genetik luas, hal ini 

berarti terdapat peluang untuk melakukan 

perbaikan genetik dan memiliki harapan lebih 

besar untuk memberikan tanggapan yang lebih 

baik dalam usaha seleksi.  

Heritabilitas merupakan penaksiran 

secara kuantitatif tentang peranan genotif dan 

lingkungan terhadap penampilan fenotipe. Nilai 

heritabilitas juga disebut nilai penaksiran. 

Keragaman suatu sifat yang ditimbulkan oleh 

faktor genetik dan faktor lingkungan dapat 



 

ditentukan dengan heritabilitas. Menurut Zen 

(1995) Heritabilitas disimbolkan dengan H2. 

Ragam genotif yang besar maka nilai 

heritabilitas juga semakin tinggi. Heritabilitas 

dibagi menjadi dua macam yaitu heritabilitas arti 

sempit dan heritabilitas arti luas. 

Nilai heritabilitas arti sempit 

menujukkan besar kecilnya konstribusi gen tetua 

terhadap keturunannya. Nilai heritabilitas arti 

sempit berdasarkan tetua jantan (P2) kategori 

tinggi tidak didapatkan pada seluruh sifat. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui 

kontribusi gen tetua pada beberapa sifat tersebut 

tidak terlalu besar. Besarnya kontribusi genetik 

dari tetua jantan terhadap keturuannnya 

menunjukkan bahwa sifat pada keturunan 

pertama (F1) memiliki kemiripan  yang tinggi.  

Pada sifat umur panen kontribusi tetua 

tergolong rendah (Tabel 2). Rendahnya 

kontribusi gen pada sifat tersebut disebabkan 

karena faktor lingkungan memiiki pengaruh 

lebih dominan dibandingkan dengan faktor 

genetiknya. Faktor lingkungan tersebut seperti 

penyinaran matahari, perbedaan waktu terjadinya 

penyerbukan, hama dan penyakit. Rendahnya 

nilai heritabilitas arti sempit juga disebabkan 

karena adanya segregasi gen pada generasi hasil 

persilangan 

 Nilai heritabilitas arti sempit yang 

tergolong katergori sedang terdapat pada jumlah 

cabang, jumlah cabang produktif, jumlah buah 

keseluruhan,jumlah buah panen,panjang buah 

dan bobot buah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kontribusi gen pada tetua jantan terhadap 

keturunannya sedang. Dengan kata lain faktor 

genetik dan faktor lingkungan memiliki 

kontribusi yang sama besar. 

 Pada beberapa sifat yang diamati 

terdapat nilai heritabilitas arti sempit yang 

bernilai negatif dan lebih dari satu yaitu tinggi 

tanaman,diameter batang, jumlah bunga,umur 

berbunga dan jumlah cabang. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti keragaman 

lingkungan yang berbeda dari ragam yang 

dianalisis, kesalahan pengambilan contoh,jumlah 

sampel yang sedikit serta tidak seimbangan data.  

Nilai heritabilitas arti luas digunakan 

untuk mengetahui atau menduga besar kecilnya 

pengaruh faktor genetik dan lingkungan terhadap 

sifat yang nampak. Apabila diperoleh nilai 

heritabilitas arti luas yang rendah, maka faktor 

lingkungan memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap sifat yang nampak tersebut. 

Berdasarkan hasil analisis apabila diperoleh nilai 

heritabilitas arti luas yang tergolong tinggi, maka 

hal tersebut menunjukkan bahwa peran faktor 

genetik lebih tinggi terhadap sifat yang nampak. 

 Nilai heritabilitas arti luas beragam pada 

semua sifat yang diamati (Tabel 2). Nilai 

heritabilitas arti luas berkisar dari rendah sampai 

tinggi. Besar kecilya nilai heritabilitas arti luas 

dipengaruhi oleh besarnya ragam genotif 

terhadap ragam fenotipe suatu tanaman. Jika 

ragam fenotipe senakin tinggi  maka nilai 

heritabilitas arti luas suatu tanaman semakin 

rendah. Apabila ragam genetik lebih kecil 



 

dibandingkan dengan ragam fenotipe, maka 

genotif suatu tanaman belum stabil karena sifat 

yang nampak dominan dipengaruhi oleh ragam 

lingkungan. 

 Heritabilitas arti luas yang tinggi 

disebabkan oleh tingginya daya waris dari suatu 

sifat genetik pada tanaman terhadap 

keturunannya. Berdasarkan hasil analisis nilai 

heritabilitas arti luas pada Tabel 2, sifat tinggi 

tanaman  tergolong tinggi yaitu sebesar 0,903. 

Sifat yang memiliki nilai heritailitas arti luas 

tergolong sedang yaitu diameter batang 0,201, 

jumlah cabang produktif 0,476 dan jumlah buah 

keseluruhan 0,477. Hal ini menunjukkan bahwa 

ragam lingkungan dan ragam genetik memiliki 

pengaruh yang sama terhadap penampilan akhir 

sifat tersebut. Sifat tersebut tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor genetik melainkan juga 

oleh lingkungan seperti cahaya matahari,unsur 

hara,air dan faktor lingkungan lainnya. Tanaman 

yang kurang mendapatkan cahaya matahari akan 

tumbuh jauh lebih panjang dibandingkan dengan 

tanaman yang terkena sinar matahari yang cukup. 

Hal ini didasarkan oleh teori yang mengatakan 

produksi hormon auksin akan meningkat pada 

ruangan yang gelap dan menurun jika kondisi 

ruangan terang. 

Pada sifat jumlah bunga, umur panen 

dan bobot buah tergolong rendah karena 

memiliki nilai heritabilitas arti luas kurang dari 

0,2, berarti faktor lingkungan lebih mendominasi 

dibandingkan kontribusi gen dari tetuanya. Hal 

ini disebabkan oleh faktor   iklim seperti hujan 

yang mengakibatkan bunga terpaksa rontok 

sebelum waktunya. Umur panen dipengaruhi 

oleh air, jika tanaman kekurangan air maka 

hormon etilen akan diproduksi dengan cepat 

sehingga umur panen yang menjadi lebih singkat 

dan ukuran buah yang dihasilkan cenderung 

lebih kecil. Selain itu bobot buah tergolong 

rendah kemungkinan disebabkan oleh faktor 

lingkungan tertentu misalnya kekurangan unsur 

hara serta terinfeksi penyakit.  

Berdasarkan analisis di atas, nilai 

heritabilitas arti luas lebih tinggi dibandingkan 

nilai heritabilitas arti sempit pada beberapa sifat 

yang diamati seperti tinggi tanaman, diameter 

batang,jumlah cabang dan umur berbunga. 

Ujianto (2005) mengungkapkan bahwa hal ini 

dimungkinkan karena dalam heritabilitas arti luas 

merupakan pernbandingan ragam genotif dengan 

ragam fenotipe, sedangkan nilai heritabilitas arti 

empit merupakan perbandingan ragam aditif 

dengan ragam fenotipe. 

Pada beberapa sifat seperti jumlah 

bunga dan bobot buah  didapatkan nilai 

heritabilitas arti sempit lebih besar dibandingkan 

heritabilitas arti luas. Sifat dengan heritabilitas 

arti sempit tinggi menunjukkan semakin besar 

ragam fenotipe yang dipengaruhi oleh ragam 

aditif sehingga pekerjaan seleksi menjadi lebih 

efektif. Menurut Nurhayati, 2006, ragam aditif 

merupakan penentu utama sifat genetik yang 

dapat diamati dari populasi dan sebagai 

penyebab utama kemiripan antar kerabat. Ragam 



 

genetik sama dengan jumlah ragam aditif dan 

ragam dominan. 

Pada saat awal penelitian terjadi musim 

hujan secara terus menerus sehingga volume air 

yang diserap oleh tanaman tidak dapat 

dikendalikan karena berada di lingkungan 

terbuka. Hal ini diduga mengakibatkan tanaman 

mudah terserang jamur karena kondisi 

lingkungan yang lembab. Pada pertengahan 

waktu penelitian terjadi pergantian musim yaitu 

musim kemarau yang mengakibatkan buah 

menjadi mengkerut. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena buah paprika yang tidak dapat 

beradaptasi pada kondisi panas.  Hal ini 

menyebabkan buah tidak dapat berkembang 

dengan baik dan memiliki ukuran dan bobot 

kurang baik. 

KESIMPULAN 

 Hasil duga nilai  keragaman genetik berkisar 

antara 1,27% sampai 81.8%. Nilai tertinggi 

didapatkan pada sifat jumlah buah keseluruhan, 

sedangkan nilai terendah didapatkan pada sifat 

umur panen. 

Nilai heritabilitas arti sempit berkisar antara 

0,028 sampai 0,46. Sifat yang tergolong 

heritabilitas arti sempit sedang yaitu jumlah 

bunga, jumlah cabang, jumlah cabang produktif, 

jumlah buah keselurruhan, bobot buah dan 

panjang buah, sedangkan sifat yang memiliki 

nilai heritabilitas arti sempit  rendah yaitu pada 

sifat umur panen.  

Nilai heritabilitas arti luas berkisar antara 0,028 

sampai 0,903. Nilai tertinggi didapatkan pada 

sifat tinggi tanaman, sedangkan nilai terendah 

didapatkan pada sifat umur panen. Sifat-sifat 

yang tergolong nilai heritabilitas arti luas tinggi 

yaitu tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah 

cabang dan panjang buah. Sifat yang tergolong 

heritabilitas arti luas sedang yaitu diameter 

batang, jumlah cabang produktif dan  jumlah 

buah keseluruhan. Sifat yang tergolong 

heritabilitas arti luas rendah yaitu jumlah 

bunga, umur panen dan bobot buah. 
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