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ABSTRAK

Perakitan Varietas Unggul Padi Beras Merah Ampibi
Berdaya Hasil Dan Kandungan Antosianin Tinggi Serta
Berumur Genjah
(I Gusti Putu Muliarta Aryana, Siti Permata Sari)
Gen pool yang ada berupa populasi Padi beras merah hasil persilangan seleksi
back cross sebanyak empat kali yaitu Populasi F1BC4AKBC52-16-22-18/Kala Isi
Tolo dan populasi FIAKBC86-47-43-23/Kala Isi Tolo sangat berpeluang menjadi
varietas unggul baru padi beras merah ampibi
Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah: untuk
mendapatkan varietas unggul padi beras merah ampibi (adaptif pada kondisi kering
maupun sawah irigasi) yang berdaya hasil tinggi dan memiliki kandungan antosianin
tinggi serta berumur genjah. Tujuan khusus penelitian tahun 2014 (Tahun III) untuk
mendapatkan calon varietas unggul padi gogo (IMPAGO) beras merah berdaya
hasil dan kandungan antosianin tinggi serta umur genjah yang stabil atau
beradaptasi khusus pada dataran rendah, medium dan dataran tinggi. Untuk
mengetahui kandungan dan hasil antosianin beras merah pada tiap genotype dan
responnya jika ditanam pada lahan gogo dengan kondisi ketinggian tumbuh berbeda.
Kegiatan penelitian ini adalah penelitian tahun ke 3 dari 3 tahun yang
direncanakan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimental
di 3 lokasi sentral penanaman padi gogo pada elevasi ketinggian berbeda yaitu di
kabupaten Lombok Barat untuk ketinggian dataran rendah (10 m dpl), Kabupaten
Lombok Tengah Untuk daerah dataran medium ( 550 m dpl) dan Kabupaten
Lombok Timur untuk daerah dataran tinggi (1200 m dpl). Pada setiap lokasi
penanaman dirancang dengan metode Rancangan Acak Kelompok 3 ulangan.
Sebagai perlakuan berupa 14 genotipe padi beras merah yaitu 10 galur harapan padi
beras merah ampibi yaitu G1 =F2BC4A52-12; G2= F2BC4A52-44; G3=
F2BC4A86-1; G4= F2BC4A86-3; G5= F2BC4A86-32; G6= F2BC4A86-36; G7=
F2BC4A52-36; G8= F2BC4A52-37; G9= F2BC4A86-GS1; G10= F2BC4A52-42;
tiga tetua yaitu G11=AKBC52; G12= AKBC86; G13= Kala Isi Tolo; serta satu
varietas unggul nasional padi beras merah sebagai pembanding yaitu G14 = Impago
Unram I. Analisis AMMI (Gauch,1992) digunakan untuk memilih genotipe stabil dan
spesifik lokasi. Untuk uji Kandungan antosianin dianalisis dengan menggunakan
cara Shi et al. (1992).
Kesimpulan : 1. Genotipe yang stabil G1(F2BC4A52-12); G5(F2BC4A86-32);
G8 (F2BC4A52-37) dan G9(F2BC4A86-GS1) dengan daya hasil secara berurutan
4,4 t/ha; 5,3 t/ha ; 4,2 t/ha; dan 5,6 t/ha. 2. Genotipe G2 (F2BC4A52-44) ,
G4(F2BC4A86-3) dan G11 (AKBC52) dengan daya hasil secara berurutan 6,3 t/ha;
6,5 t/ha dan 6,0 t/ha merupakan genotipe beradaptasi sepesifik di lingkungan
dataran rendah. 3. Genotipe G3 (F2BC4A86-1) , G12 (AKBC86) dan G14 (Impago
Unram I) dengan daya hasil secara berurutan 6,4 t/ha; 6,5 t/ha dan 5,5 t/ha
merupakan genotipe beradaptasi sepesifik di lingkungan dataran medium. 4.
Genotipe G6 (F2BC4A86-36) , G7(F2BC4A52-36) , G10(F2BC4A52-42) dan G13
(Kala Isi Tolo) dengan daya hasil secara berurutan 4,8 ton/ha; 4,2 ton/ha , 4,6 t/ha
dan 4,9 t/ha merupakan genotipe beradaptasi sepesifik di lingkungan dataran tinggi.
5. Kandungan antosianin beras setiap genotipe berbeda disetiap lokasi tumbuh,
kandungan antosianin beras tertinggi di lokasi dataran rendah, medium dan tinggi
adalah G2 (F2BC4A52-44) secara berurutasn sebesar 15,77 ppm, 16,06 ppm dan

8
16,13 ppm. 6. Hasil antosianin beras setiap genotipe berbeda disetiap lokasi tumbuh,
hasil antosianin beras tertinggi di lokasi dataran rendah adalah G2 yaitu 63,91 g/ha
dan G12 yaitu 65,94 g/ha. Dilokasi dataran medium adalah G12 adalah 66,70 g/ha.
Dilokasi dataran tinggi hasil antosianin tertinggi terdapat pada G12 (AKBC86) dan
G13 (Kala Isi Tolo) yaitu secara berurutan 52,13 g/ha dan 53,10 g/ha. Saran : Galur
G5 (F2BC$A86-32) dan G9(F2BC4A86-GS1) berpeluang untuk diikutkan pada
kegiatan Konsorsium Padi Nasional untuk di laksanakan Uji Multi Lokasi (UML)
untuk pelepasan Varietas unggul baru
Kata Kunci : Padi, varietas, beras merah, galur, hasil
Peneliti : I Gusti Putu Muliarta Aryana, Siti Permatasari . Dibiayai dengan Dana
DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2014. Nomor : SP DIPA023.04.2.415278/2014 Tanggal 5 Desember 2013.Perjanjian /Kontrak Kerja Nomor :
3408/UN18/KU/2014,
Tanggal 22 Mei 2014
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I. PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang Dan Peta Jalan Kegiatan

Padi beras merah (Oryza sativa) merupakan bahan pangan pokok yang
bernilai kesehatan tinggi. Selain mengandung karbohidrat, lemak, protein,
serat dan mineral, beras merah juga mengandung antosianin. Antosianin
merupakan pigmen merah yang terkandung pada perikarp dan tegmen
(lapisan kulit) beras, atau dijumpai pula pada setiap bagian gabah.
Antosianin berfungsi sebagai antioksidan, berperan

penting baik bagi

tanaman itu sendiri maupun bagi kesehatan seperti mencegah penyakit
hati (hepatitis), kangker usus, stroke, diabetes, sangat esensial bagi fungsi
otak dan

mengurangi pengaruh penuaan otak (Abdel-Aal, 2006 ;

Damanhuri; 2005; Herani dan Rahardjo, 2005). Sehingga produksi olahan
beras merah dipasarkan sebagai makanan bayi lanjutan dan konsumsi obat
– obatan dengan harga 4 – 6 kali lebih mahal daripada harga beras merah
pada umumnya. Saat ini kebutuhan akan beras merah terus meningkat
sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang manfaat kesehatan (Muliarta
dkk., 2006)
Padi beras merah di Indonesia merupakan salah satu plasma nutfah
yang keberadaannya semakin langka akibat penanaman varietas padi
unggul baru. Padi beras merah ini penanaman umumnya pada daerah
dataran tinggi sebagai padi gogo yang memiliki daya hasil rendah (2
ton/ha), bermutu rendah dan berumur dalam (5-6 bulan) (Muliarta,dkk,
2004).
Sehingga sumber gen baru yang berpotensi untuk ke arah pembentukan
varietas unggul padi beras merah toleran kekeringan maupun padi sawah
irigasi yang berdaya hasil tinggi sangat diperlukan mengingat masih
banyak plasma nutfah untuk sifat-sifat tersebut belum teridentifikasi. Dari
hasil

penelitian yang dilakukan

oleh Muliarta, dkk. 2006 melalui

persilangan back cross antara kultivar beras merah Piong dan Angka
dengan kultivar Kenya telah diperoleh 4 (empat). Galur Harapan padi
beras merah toleran kekeringan dengan potensi hasil hasil 7 ton /ha.
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Namun dari segi kualitas galur –galur harapan tersebut masih rendah
karena

rendahnya kandungan antosianin yang

dikandungnya yaitu

sebesar 5,4 ppm. Sehingga perlu adanya upaya ke arah peningkatan
kandungan antosianin. Dari hasil koleksi kultivar padi beras merah oleh
Muliarta dan Kantun (2002) dan Muliarta (2008) diperoleh 20 kultivar
padi beras merah dari berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil analisis
kandungan antosiannya diperoleh kultivar Kala Isi Tolo yang memiliki
kandungan antosianin tinggi yaitu sebesar 20.08 ppm namun memiliki
daya hasil rendah 3,01 ton/ha. Melalui penelitian yang dibiyai oleh KKP3T
2009-2010 telah dilakukan persilangan back cross sebanyak 4 (empat)
kali antara Galur harapan padi beras merah toleran kekeringan dengan
potensi hasil tinggi di atas dengan kultivar Kala Isi Tolo yang memiliki
kandungan antosian tinggi umur genjah (Muliarta dkk, 2010). Hasil
persilangan ini nantinya dapat digunakan sebagai gen pool

dalam

penelitian lanjutan.
Dari gen pool yang ada berupa populasi hasil persilangan seleksi back
cross diatas yaitu F1BC4AKBC52-16-22-18/Kala Isi Tolo dan populasi
FIAKBC8-47-43-23/Kala Isi Tolo maka

dalam kegiatan penelitian

lanjutan ini akan dilakukan langkah awal berupa selfing populasi hasil
seleksi back cross. Kemudian dilanjutkan dengan Uji daya Hasil
Pendahuluan (UDHP) dan dilanjutkan dengan Uji Daya Hasil Lanjutan
(UDHL). Uji Daya Hasil Lanjutkan akan dilaksanakan pada daerahdaerah daratan rendah, dataran medium dan dataran tinggi pada lahan
sawah irigasi teknis serta lahan gogo. Galur-galur harapan yang dihasilkan
ini kemudian di uji ketahannya terhadap

blas serta di lakukan uji

kandungan antosianin beras.

1.2.

Tujuan Penelitian

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:
untuk mendapatkan varietas unggul padi beras merah ampibi (adaptif pada
kondisi kering maupun sawah irigasi) yang berdaya hasil tinggi dan
memiliki kandungan antosianin tinggi serta berumur genjah
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Tujuan khusus penelitian tahun 2012 (Tahun I) untuk mendapatkan
keseragaman dalam genotype

galur-galur

harapan padi beras merah

berdaya hasil dan kandungan antosianin tinggi serta berumur genjah.
Tujuan khusus penelitian tahun 2013 (Tahun II) untuk mendapatkan
calon varietas unggul padi sawah (INPARI) beras merah berdaya hasil
dan kandungan antosianin tinggi serta umur genjah yang stabil atau
beradaptasi khusus pada dataran rendah, medium dan dataran tinggi.
Untuk mengetahui kandungan dan hasil antosianin beras merah pada
tiap

genotype dan responnya jika ditanam pada lahan sawah dengan

kondisi ketinggian tumbuh berbeda.
Tujuan khusus Penelitian tahun 2014 (Tahun III) untuk mendapatkan
calon varietas unggul padi beras merah Gogo (INPAGO) dan AMPIBI
yang berdaya hasil dan kandungan kandungan antosianin tinggi serta
berumur genjah yang stabil atau beradaptasi khusus pada dataran rendah,
medium dan dataran tinggi. Untuk mengetahui

kandungan dan hasil

antosianin beras merah pada tiap genotype dan responnya jika ditanam
pada kondisi lingkungan tumbuh berbeda.

12

II. URAIAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
DAN YANG AKAN DILAKSANAKAN
2.1. Uraian Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
2.1.1. Pembentukan galur harapan padi beras merah toleran
kekering dengan daya hasil tinggi (tahun 2003-2006).
Kegiatan tersebut diawali dengan melakukan koleksi padi beras merah
dari Pulau Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores, hasilnya berupa 12 kulivar
padi beras merah serta 4 galur padi beras merah yang berasal dari persilangan
varietas lokal padi beras merah dengan IR64 (Muliarta dan Kantun, 2003).
Penelitian lebih lanjut berupa seleksi untuk memperoleh tetua donor
dan tetua berulang, dan diperoleh tetua donor (tahan kering) adalah kultivar
Kenya berupa padi beras putih tergolong Sub spesies Japonica, serta tetua
berulang (umur genjah, hasil tinggi) adalah kultivar Piong, Angka, Sri dan
Pujut yang ke seluruhnya merupakan padi beras merah dan tergolong sub
spesies indica. Keturunan persilangan (F1) antara tetua donor (Kenya) dengan
tetua berulang

(Pujut, Sri, Angka dan Piong) dievaluasi toleransi terhadap

kekeringan berdasarkan indeks kering pucuk dan penyembuhan. Famili hasil
seleksi tersebut disilangkan dengan tetua berulang (Back Cross 1). Genotipe
F1BC1 kemudian di evaluasi kembali sifat kekeringannya seperti kegiatan F1,
Genotipe terseleksi disilangkan kembali dengan tetua berulang melalui
kegiatan Back Cross 2, kegiatan yang sama dilakukan hingga Back Cross 4,
sehingga diperoleh 20 genotipe F1BC4,

yang terdiri atas

9 genotipe

Kenya/Angka dan 11 genotipe Kenya /Piong. Genotpe F1 BC4 ini kemudian
di selfing (Muliarta dkk, 2006).
Genotipe F1BC4 padi beras merah hasil selfing yang berupa genotipe
F2BC4 di galurkan dengan menanam 400 rumpun padi

beras merah per

genotipenya kemudian di lakukan seleksi sebesar 5 % berdasarkan berat gabah
per rumpunnya. Hasil seleksi diBulk kemudian ditanam kembali sejumlah
100 rumpun per galur dan dilanjutkan dengan seleksi sebesar 5 % berdasarkan
berat gabah per rumpun. Sehingga terpilih 20 galur padi beras merah toleran
kekeringan. Ke 20 galur tersebut terdiri atas 11 galur yang berasal dari hasil
perkawinan padi beras merah Piong dengan Kenya dan 9 galur berasal dari

13
hasil perkawinan padi beras merah Angka dengan Kenya. Galur tersebut
masih memiliki karakteristik yang beragam terutama pada sifat hasil dan
komponen hasilnya. Kisaran hasil yang di peroleh dari galur-galur tersebut
adalah 3,08 ton/ha hingga 7,2 ton/ha. Hasil tertinggi dihasilkan oleh galur
AKBC52-16-22-18 dan AKBC86-47-43-23. Dari hasil analisis kandungan
antosianinnya galur tersebut digolongkan memiliki kandungan antosianin
rendah yaitu sebesar 5,4 ppm (Muliarta dkk, 2006).
2.1.2 Studi kandungan antosianin beras merah ras indika dan javanica
yang berasal dari berbagai daerah Indonesia (Tahun 2006)
Untuk

mendapatkan tetua

yang memiliki kandungan antosianin

tinggi telah dilakukan Explorasi dan koleksi padi beras merah lokal / kultivar
yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diantaranya yang berasala dari
pulau Flores, Sumbawa, Lombok , Bali dan Jawa oleh Muliarta dan Kantun
2002 dan Sudika dan Muliarta 2006. Dari keseluruhan hasil koleksi padi beras
merah tersebut setelah dilakukan uji perkecambahan hanya 20 genotipe padi
beras merah yang masih bertahan dan masih tersimpan pada ruang pendingin
laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian Unram. Kedua puluh
genotipe

tersebut telah dianalisis kandungan antosianinnya dengan

menggunakan metode She et al (1992). Kisaran kandungan antosiannya
berkisar 2,71 ppm sampai dengan 20.08 ppm. Kandungan antosianin tertinggi
di peroleh pada kultivar Kala Isi Tolo yaitu sebesar 20.08 ppm namun hasil
gabah per hektarnya rendah sekitar 3,01 ton/ha (Muliarta, 2006).
2.1.3 Persilangan seleksi back cross padi beras merah untuk
menghasilkan populasi hasil back cross 4 padi beras merah yang
berdaya hasil dan memiliki kandungan antosiani tinggi serta ber
umur genjah.(Tahun 2009-2010).
Dari hasil penelitian yang dilakukan Muliarta dkk (2006) diperoleh
galur-galur harapan padi beras merah toleran kekeringan dengan potensi hasil
hasil tinggi yaitu 7,2 ton/ha. Namun dari segi kualitas masih rendah karena
rendahnya kandungan antosianin yang dikandungnya yaitu sebesar 5,4 ppm.
Sehingga perlu adanya upaya ke arah peningkatan kandungan antosianin.
Dari hasil koleksi kultivar padi beras merah oleh Muliarta dan Kantun (2003)
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dan Muliarta (2006) diperoleh 20 kultivar padi beras merah dari berbagai
daerah di Indonesia. Dari hasil analisis kandungan antosiannya diperoleh
kultivar Kala Isi Tolo yang memiliki kandungan antosianin tinggi yaitu
sebesar 20.08 ppm namun memiliki daya hasil rendah 3,01 ton/ha dan
berumur genjah (Muliarta, 2008). Kultivar ini nantinya dapat digunakan
sebagai sumber plasma nutfah dalam persilangan. Sehingga nantinya dihasil
varietas unggul baru padi beras merah toleran kekeringan, berdaya hasil dan
memiliki kandungan antosianin tinggi.
Dari hasil penelitian tahun I (2009) dihasilkan pada populasi F1 hasil
persilangan galur harapan padi beras merah AKBC52-16-22-18 x Kala Isi
Tolo dan hasil persilangan galur harapan padi beras merah AKBC86-47-4323 x Kala Isi Tolo aksi gen kandungan antioksidan beras bersifat dominan
lengkap. Persilangan galur harapan padi beras merah AKBC52-16-22-18 x
Kala Isi Tolo dan persilangan galur harapan padi beras merah AKBC86-4743-23 x Kala Isi Tolo memiliki heritabilitas tinggi terhadap kandungan
antioksidan. Dengan diketahuinya nilai heritabilitas tinggi dan gen pengendali
gen tunggal dengan tindak gen dominan pada kandungan antioksidan beras
maka metode seleksi silang balik (back cros) dapat diterapkan pada kegiatan
tahun II untuk menghasilkan galur-galur harapan padi beras gogo berdaya
hasil serta kandungan antioksidan tinggi.
Tujuan penelitian tahun II (2010) adalah untuk diperoleh galur-galur
harapan padi gogo beras merah berdaya hasil tinggi serta memiliki kandungan
antioksidan yang tinggi melalui seleksi Silang Balik (Back Cross)
Kegiatan tahun II (2010) ada 3 percobaan yaitu berupa seleksi Silang Balik 2
(BC2), BC3 dan BC4 dengan gen pengendali sifat kandungan antioksidan
adalah dominan. Bahan yang dipergunakan dalam percobaaan ini adalah
Populasi F1BC1 yang diperoleh dari hasil percobaan 2 pada tahun

I

(pertama) yaitu F1AKBC52-16-22-18/Kala Isi Tolo X AKBC52-16-22-18 dan
F1AKBC86-47-43-23/Kala Isi Tolo x AKBC86-47-43-23. tetua berulang (P)
galur padi beras merah toleran kekeringan berdaya hasil tinggi yaitu AKBC5216-22-18 dan AKBC86-47-43-23. Percobaan 1, 2 dan 3 tahun II dilakukan 3
(tiga) kali penanaman yaitu untuk kegiatan percobaan 1 berupa silang balik
(BC2), percobaan 2 berupa BC3 dan percobaan 3 berupa BC4. Penanaman 1
untuk kegiatan percobaan 1 (BC2) adalah tetua penerima /berulang (P) yaitu
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galur padi beras merah toleran kekeringan daya hasil tinggi bertindak sebagai
tetua jantan dan

genotipe F1BC1 bertindak sebagai betina. Sehingga

dihasilkan F1BC2. Selanjutnya F1BC2

pada percobaan

ke dua (2)

disilangkan kembali dengan tetua berulang (P) dalam kegiatan silang balik 3
(BC3), sehingga diperoleh populasi F1BC3, kegiatan ini diulang kembali pada
percobaan ke 3 (tiga) sehingga diperoleh populasi F1BC4. sehingga pada
populasi F1BC4 sudah dikembalikan sebesar 93,75 % sifat dari tetua P.
Pengamatan dilakukan pada pada umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah
anakan, panjang malai, jumlah gabah berisi dan hampa permalai, Bobot 100
butir gabah dan kandungan antosianin beras. Analisis kandungan antosian
beras dihitung dengan menggunakan metode Shi et al.(1992). Uji t terhadap
parameter

yang

diamati

dilakukan

antara

F1BCn

dengan

tetua

penerima(berulang) maupun tetua Donor.
Kesimpulan : 1. Dari hasil seleksi silang balik ke 2 (BC2) galur-galur
F1BC1AKBC52-16-22-18/Kala Isi Tolo telah menghasilkan 416 gabah hasil
hibridisasi yang memiliki rerata jumlah gabah berisi per malai 142,42 buah,
jumlah anakan produktif 10,06 buah, bobot 100 butir gabah 2,42 gram dan
kandungan antosianin beras 19.71 ppm. Galur-galur F1BC1AKBC86-47-4323/Kala Isi Tolo

telah menghasilkan 507 gabah hasil hibridisasi yang

memiliki Jumlah gabah berisi permalai 142,70 buah, jumlah anakan produktif
per rumpun 9,98 buah, bobot 100 butir gabah 2,64 gram dan kandungan
antosianin beras sebesar 19,97 ppm. 2. Dari hasil seleksi silang balik ke 3
(BC3)

galur-galur

F1BC2AKBC52-16-22-18/Kala

Isi

Tolo

telah

menghasilkan 502 gabah hasil hibridisasi yang memiliki rerata jumlah gabah
berisi per malai 149.98 buah, jumlah anakan produktif 10,52 buah, bobot
gabah 2,59 gram dan kandungan antosianin beras 20,66 ppm. Galur-galur
F1BC2AKBC86-47-43-23/Kala Isi Tolo telah menghasilkan 434 gabah hasil
hibridisasi yang memiliki Jumlah gabah berisi permalai 146,30 buah, jumlah
anakan produktif per rumpun 12,84 buah, bobot 100 butir gabah 2,71 gram
dan kandungan antosianin beras sebesar 20,70 ppm. 3. Dari hasil seleksi silang
balik ke 4 (BC4) galur-galur F1BC3AKBC52-16-22-18/Kala Isi Tolo telah
menghasilkan 488 gabah hasil hibridisasi yang memiliki rerata jumlah gabah
berisi per malai 155.42 buah, jumlah anakkan produktif 11,10 buah, bobot
100 butir gabah 2,72 gram dan kandungan antosianin beras 21,25 ppm. Galur-
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galur F1BC2AKBC86-47-43-23/Kala Isi Tolo telah menghasilkan 506 gabah
hasil hibridisasi yang memiliki Jumlah gabah berisi permalai 154,76 buah,
jumlah anakkan produktif per rumpun 12,34 buah, bobot 100 butir gabah 2,79
gram dan kandungan antosianin beras sebesar 21,10 ppm, rerata umur panen
105 hst..
Dengan telah dilakukannya kegiatan seleksi Populasi F1BC1 dan silang
balik ke dua (BC2); seleksi populasi F1BC2 dan Silang balik ke tiga (BC3)
dan seleksi populasi F1BC3 dan silang balik ke empat (BC4), maka perlu
dilakukan penelitian lanjutan seperti uji Daya Hasil Pendahuluan, Uji daya
Hasil Lanjutan sehingga tingkat homogenitas galur-galur harapan dihasilkan.
Demikian pula dengan sifat ketahanan masing-masing galur harapan terhadap
hama wereng, penyakit tunggro maunpun

penyakit blas

serta

sifat

organoleptiknya dapat diketahui.
2.1.4. Selfing F1BC4 (Percobaan 1, Hibah Kompetensi TH I) ( MaretJuni 2012)
Tujuan percobaan ini adalah Untuk mendapatkan galur terpilih pada
F2BC4 yang berdaya hasil tinggi

serta berumur genjah yang nantinya

dipergunakan dalam kegiatan Uji Daya Hasil Pendahuluan.
Bahan

yang

dipergunakan

berupa

AKBC52-16-22-18

(tetua);

AKBC86-47-43-23 (tetua), Kala Isi Tolo (tetua) masing masing tetua a 500
gabah , Populasi hasil silang balik (F1BC4) yaitu F1BC4 AKBC52-16-22-18
/Kala Isi Tolo (502 gabah), dan F1BC4 AKBC86-47-43-23 /Kala Isi Tolo (4
34 gabah).
Posedur percobaan yang telah dilakukan adalah : Seluruh populasi
hasil silang balik (F1BC4) dan tetua ditanam pada lahan yang homogen.
Penanaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Persemaian dilakukan
di petak persemaian. Seminggu sebelum dilakukan persemaian tanah diolah
kemudian dilanjutkan dengan penggemburan. Dua hari sebelum penyemaian
benih direndam selama 24 jam dan dilanjutkan dengan pemeraman selama 24
jam. Sehari sebelum persemaian dilakukan pemupukan dasar dengan pupuk
Ponska dengan dosis masing 150 Kg/ha dan pemberian Furadan 3 G dengan
dosis 5 gram / m2, Lahan dalam suasana macak-macak. Benih yang telah
diperam disebarkan berdasarkan genotipenya pada petak persemaian dan
persemaian dipertahankan

macak-macak. Pada umur bibit 10 hari diberi
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pupuk Urea dengan dosis 150 kg/ha. Dan pada umur 20 hari bibit dicabut pada
sore hari, diberi nomor sebagai perlakuan dan disimpan di tempat teduh dan
dilakukan penaman keesokan harinya.
Penaman

bibit dilakukan seminggu setelah

tanah diolah dan

digemburkan dengan traktor. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam 25
cm x 25 cm. Dengan jumlah bibit 1 per lubang tanam.
Satu hari sebelum tanam tanah dibuat macak-macak dan ditaburi
dengan

Furadan 3 G dengan dosis

5 gram / m2. Tanaman yang mati

dilakukan penyulaman hingga satu minggu setelah tanam.
Pengairan dilakukan dengan cara : setelah bibit ditanam selama 3 hari
dibiarkan macak-macak. Umur 4-29 hari digenangi; umur 30-33 hari
dikeringkan; umur 34 – 49 digenangi, umur 50- 53 hari di keringkan, umur 54
– 10 hari menjelang panen di genangi.
Pemupukan dilakukan dengan tiga tahap; tahap pertama pupuk dasar
Ponska 300 kg/ha diberikan 7 hari setelah tanam, tahap kedua berupa pupuk
susulan berupa Urea 150 kg/ha diberikan pada umur 30 hst dan pupuk susulan
3 diberikan 50 hst berupa Urea dosis 150 kg. Pemupukan diberikan dengan
cara sebar.
Penyiangan dilakukan 2 kali, yaitu

sehari sebelum dilakukan

pemupukan susulan pertama dan pemupukan susulan kedua. Penyiangan
dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman.
Pengendalian hama walang sangit dengan insektisida Matador konsentrasi 2
cc/l.
Pemanenan dilakukan setelah pada saat tanaman 80 % mencapai
kriteria panen, batang,daun telah mulai menguning gabah berwarna kuning
dan keras. Pengamatn dilakukan

umur bebunga, tinggi tanaman, jumlah

anakan, panjang malai, jumlah gabah bersi dan hampa, bobot 100 butir serta
bobot gabah per rumpun.

Berdasarkan

kemajuan seleksi yang diperoleh

terutama berdasarkan bobot gabah per rumpun tertinggi dan umur berbunga
genjah serta mempertimbangkan karakter lain pendukung daya hasil maka
dihasilkan 27 galur F2BC4 yang terdiri atas 14 galur F2BC4A52 dan 13
galur F2BC4A86 galur-glur tersebut adalah : G1(F2BC4A52-G10/12),
G2(F2BC4A52-G2), G3(F2BC4A52-G1), G4(F2BC4A52-G8), G5(F2BC45244),

G6(F2BC4A52-48),G7(F2BC4A52-50),

G8(F2BC4A86-1),

18
G9(F2BC4A86-3),

G10

(F2BC4A86-5),

G11(F2BC4A86-27),

G12(F2BC4A86-32),G13(F2BC4A86-33),
G15(F2BC4A86-44),

G16(F2BC4A86-44),

G18(F2BC4A86-48),

G19(F2BC4A52-36),

G21(F2BC4A86-GS1),
G24(F2BC4A52-2),

G14(F2BC4A86-36),
G17

(F2BC4A86-46),
G20(F2BC4A52-37),

G22((F2BC4A86-GS2),

G25(F2BC4A52-42),

G23(F2BC4A52-1),

G26(F2BC4A52-5),

G27

(F2BC4A52-29)

2.1.5 Uji Daya Hasil Pendahuluan (Percobaan 2, Hibah Kompetensi TH I)
(Juli – Nopember 2012)
Tujuan dari percobaan ini adalah Untuk memilih galur-galur harapan
yang yang memiliki potensi hasil dan kandungan antosianin tinggi serta
berumur genjah yang nantinya dipergunakan pada Uji Daya Hasil Lanjutan.
Penelitian menggunakan 30 genotipe padi beras merah yang terdiri
atas 14 galur F2 back cros 4 (BC4) A52, 13 galur F2 back cross 4 (BC4)
A86 dan 3 tetua (Kala Isi Tolo, AKBCA52 dan AKBA86). Setiap genotipe
ditanam pada luasan 1 m x 4 m, jarak tanam 20 cm x 20 cm dengan 1
tanaman per rumpun. Percobaan dilakukan di lahan sawah irigasi teknis desa
Nyur Lembang Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat. Rancangan
percobaan yang di gunakan adalah Rancangan Acak Kelompok tiga ulangan.
Cara pemeliharaan sama sepeti percobaan 1 (selfing F1BC4). Hasil penelitian
menunjukan galur-galr yang memberirikan daya hasil

lebih tinggi dan

berumur lbih genjag dari tetuanya adalah G1, G5, G8, G9, G12, G14, G19
G20, G21 dan G25 dengan daya hasilnya secara berurutan, 5,62 t/ha, 5,91
t/ha, 5,49 t/ha, 5,43 t/ha, 5,25 t/ha, 5,33 t/ha, 5,63 t/ha , 6,12 t/ha, 5,53 t/ha dan
6,27 t /ha. Sedangak tetuanya berdaya hasil 4,35 untuk AKBCA52, 4,62 t/ha
untuk AKBCA56 dan 3,05 t/ha untuk Kala isi tolo

2.2.

Uraian Kegiatan –Kegiatan yang akan dilaksanakan
Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga tahun dengan
rincian sebagai berikut (untuk tahun I sudah dilaksanaan)

2.2.1 .Uraian Kegiatan Yang Dilaksabakan Tahun II (Tahun 2013)
Dalam tahun II akan dilakukan percobaan sebagai berikut : 1). Uji Daya
Hasil Lanjutan pada lahan sawah di berbagai ketinggian 2). Uji kandungan
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Antosianin beras merah pada lingkungan sawah dengan berbagai elevasi
ketinggian berbeda
Percobaan 1

: Uji Daya Hasil Lanjutan pada lahan sawah diberbagai elevasi
ketinggian berbeda

Tujuan

: Untuk mendapatkan Galur Harapan padi beras merah yang adaptif
jika ditanam pada lingkungan elevasi ketinggian berbeda

Metode

: Kegiatan dilakukan di 3 lokasi sentral penanaman padi sawah irigasi
teknis pada elevasi ketinggian berbeda yaitu di kabupaten Lombok
Barat untuk ketinggian dataran rendah (10 m dpl), Kabupaten Lombok
Tengah untuk daerah dataran medium ( 500 m dpl) dan Kabupaten
Lombok Timur untuk daerah dataran tinggi (800 m dpl). Pada setiap
lokasi penanaman

dirancang dengan metode Rancangan Acak

Kelompok 3 ulangan. Sebagai perlakuan berupa 14 genotipe yaitu 10
galur harapan

padi beras merah yang berasal dua sumber populasi

berbeda ( 5 genotipe dari persilangan back cross S-F2BC4 AKBC 5216-22-18/KIT dan 5 genotipe dari persilangan back cross S-F2BC4
AKBC 86-47-43-23/KIT ) dan 3 tetua yaitu AKBC 52-16-22-18 dan
AKBC 86-47-43-23, Kala Isi Tolo, serta 1 varietas unggul nasional
sebagai pembanding yaitu Aek Sibundong.
Prosedur

:

Persemaian dilakukan

di petak persemaian. Seminggu sebelum

dilakukan persemaian tanah diolah

kemudian dilanjutkan dengan

penggemburan. Dua hari sebelum penyemaian benih direndam selama
24 jam dan dilanjutkan dengan pemeraman selama 24 jam. Sehari
sebelum persemaian dilakukan pemupukan dasar dengan pupuk Ponsca
dengan dosis masing 150 Kg/ha dan pemberian Furadan 3 G dengan
dosis 5 gram / m2, Lahan dalam suasana macak-macak. Benih yang
telah diperam disebarkan berdasarkan genotipenya pada petak
persemaian dan persemaian dipertahankan macak-macak. Pada umur
bibit 10 hari diberi pupuk Urea dengan dosis 150 kg/ha. Dan pada umur
20 hari bibit dicabut pada sore hari, diberi nomor sebagai perlakuan dan
disimpan di tempat teduh dan dilakukan penaman keesokan harinya.
Penaman bibit dilakukan seminggu setelah tanah diolah dan
digemburkan dengan traktor. Penanaman dilakukan dengan jarak tanam
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20 cm x 20 cm. Dengan jumlah bibit 1 per lubang tanam.

Tiap

perlakuan ditanam pada luasan 4 m x 5 m.
Satu hari sebelum tanam tanah dibuat macak-macak dan ditaburi
dengan Furadan 3 G dengan dosis 5 gram / m2. Tanaman yang mati
dilakukan penyulaman hingga satu minggu setelah tanam.
Pengairan dilakukan dengan cara : setelah bibit ditanam selama
3 hari dibiarkan macak-macak. Umur 4-29 hari digenangi; umur 30-33
hari dikeringkan; umur 34 – 49 digenangi, umur 50- 53 hari di
keringkan, umur 54 – 10 hari menjelang panen di genangi.
Pemupukan dilakukan dengan tiga tahap; tahap pertama pupuk
dasar Ponska 300 kg/ha diberikan 7 hari setelah tanam, tahap kedua
berupa pupuk susulan berupa Urea 100 kg/ha diberikan pada umur 30
hst dan pupuk susulan 3 diberikan 50 hst berupa Urea dosis 100 kg.
Pemupukan diberikan dengan cara sebar.
Penyiangan dilakukan 2 kali, yaitu sehari sebelum dilakukan
pemupukan susulan pertama dan

pemupukan susulan kedua.

Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh di sekitar
tanaman. Pengendalian hama walang sangit dengan insektisida Matador
konsentrasi 2 cc/l.
Pemanenan dilakukan setelah

pada saat tanaman 80

%

mencapai kriteria panen, batang,daun telah mulai menguning gabah
berwarna kuning dan keras.
Pengamatan

: Dilakukan pada tiga sampel tanaman untuk karakter tinggi tanaman,
panjang malai, umur berbunga, jumlah gabah berisi dan hampa
permalai, bobot 100 butir , jumlah anakkan produktif dan non
produktif, bobot gabah per rumpun. Hasil gabah per hektar di hitung
dengan memisahkan satu baris rumpun tanaman di sekeliling petak
perlakuan, kemudian ditimbang hasil panen dari semua rumpun yang
ada kemudian ukur kadar airnya.

Analisis
data

: Analisis sidik ragam untuk data setiap lokasi mengikuti Rancangan
Acak Kelompok (RAK), kemudian diadakan pengujian homogenitas
ragam acak masing-masing lokasi dengan uji F Snedecor (Nasrullah,
1994). Bila ragamnya homogen, dilanjutkan dengan analisis gabungan
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untuk mengetahui sampai seberapa jauh adanya interaksi antara
galur/varietas yang dievaluasi dengan lokasi. Dalam analisis ini
pengaruh galur dianggap sebagai pengaruh tetap, sedangkan lokasi dan
ulangan dalam lokasi dianggap pengaruh acak. Sehingga model yang
digunakan adalah model campuran (Tabel 2).

Tabel 1. Analisis sidik ragam gabungan untuk data pengamatan di tiga
lokasi (Gomez dan Gomez, 1984)
Sumber
db
KT
Hitung
keragaman
l-1
M1
M1/M5
Lokasi (L)
Ulangan/Lokasi l(r-1)
M2
M2/M5
Galur (G)
g-1
M3
M3/M5
GxL
(l-1)(g-1)
M4
M4/M5
Sesatan
l(r-1)(g-1)
M5
Total
.rlg-1
Bila dalam analisis ragam gabungan interaksi genotipe dan
lingkungan (GxE)

nyata

maka diteruskan dengan analisis AMMI

(Gauch, 1992) untuk memilih genotipe stabil dan spesifik lingkungan.
Perhitungan sidik ragam pada Teknik Model AMMI (Additive
Main Effects and Multiplicative Interaction) dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Ragam Teknik Model AMMI.
SK
Genotipe (G)

db
v-1

JK
KT
2
KT
1
(m)( ( y i. / n)  (rvn)( y.. / nv)

Fhit.
KT1/KT9

i

Lingkungan( E)

n-1

GxE

(v-1)(n-1)

(rv)( ( y. j / v) 2  FK

KT2

KT2/KT9

KT3

KT3/KT9

i

( r )( 
i


j

y ij2  FK  JKE  JKG
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IPCA1

v+n-1-2(x)

r12

KT4

KT4/KT9

IPCA2

v+n-1-2(x)

r22

KT5

KT5/KT9

IPCA3

v+n-1-2(x)

r32

KT6

KT6/KT9

IPCAx

v+n-1-2(x)

KT7

KT7/KT9

Sisa
Galat gabungan

dbGxE-∑dbIPCA
n(r-1)(v-1)

r2z
JKGxE - ∑JKIPCA
 JKgalat

KT8
KT9

KT8/KT9

j

2

FK = (rvn) (y../nv) X = sumbu IPCA ke-x ; n= jumlah lingkungan tumbuh
v= jumlah genotipe; r= jumlah ulangan; λz= akar ciri ke-x dari pemodelan biliner
Dalam teknik analisis varian model AMMI, estimasi stabilitas genotipe
berdasarkan atas besarnya nilai aksis interaksi G x E dari hasil analisis interaksi
komponen utama (Interaction Principal Componen Axis, IPCA) (Cornellius,1993).
Genotipe yang tumbuh di lintas lingkungan pengujian dan memberikan nilai AIKU
(aksis interaksi komponen utama) atau IPCA yang mendekati nol, memberikan
indikasi bahwa genotipe tersebut bersifat stabil. Jika nilai IPCA sangat jauh dari titik
nol menunjukkan genotipe tersebut memiliki daya adaptasi spesifik (Gauch,1992).
Percobaan 2 : Uji kandungan Antosianin beras merah pada lingkungan sawah
dengan berbagai elevasi ketinggian berbeda
Tujuan

: Untuk mengetahui kandungan antosianin beras merah pada setiap
galur dan responsnya jika ditanam pada lingkungan sawah irigasi
pada berbagai elevasi ketinggian yang berbeda

Metode

: Penelitian dilakukan

pada lokasi sawah irigasi. Pada berbagai

ketinggian tempat berbeda. Pada setiap lokasi penanaman dirancang
dengan metode Rancangan Acak Kelompok 3 ulangan. Sebagai
perlakuan

berupa 14 genotipe (10 galur-galur harapan padi beras

merah), 3 tetua yaitu AKBC 52-16-22-18 dan AKBC 86-47-43-23,
Kala Isi Tolo, dan 1 varietas pembanding (Aek Sibundong)
Pengamatan

:. Analisis kandungan antosian beras dihitung dengan menggunakan
metode Shi et al.(1992) sebagai berikut:
Konsentrasiantosianin(mg / ml ) 

absorbansi max xBM
 xb

∆ abs max = abs max pada pH 1,0 – abs pada pH 4,5
BM = berat molekul antosianin, misalnya : sianidin 3 glikosida = 445,2
ε = koefisien absorbtivitas. Misalnya : sianidin 3 glikosida = 26600
mol-1
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b = diameter kuvet = 1 cm
Kandunganantosianin (mg / g ) 
Fp = faktor pengenceran

konsentrasi (mg / ml ) Fpolekstrak
bobotbahan ( sampel )
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Prosedur pembentukan ekstrak pigmen beras merah seperti diagram di
bawah ini:

Beras merah 25 gram diblender
Ditambahkan 200 ml pelarut (1 %
HCl dalam Metanol)

Bubur beras merah

Disaring dengan air bersih
Ampas

Filtrat
Disaring dengan kertas whatman no 41
melalui corong burner

Filtrat bersih dari materi

Filtra Jernih

disaring dengan bentonit untuk
menghilangkan gula bebas

diekstrak dengan petroleum eter selama 6 jam
untuk memisahkan lilin dan lemak
Filtra bebas lilin dan lemak
dipekatkan dengan evaporator
vaccum pada suhu 50 ± 1oC
Lapisan PE
1 % HCL metanol

Filtra kental
(Fo)

Fitrat ditambah buffer pH 4,5
dan buffer pH 1

Analisis spektrofotometer
UV-VIS

Analisis

: Analisis sidik ragam untuk data setiap lokasi mengikuti Rancangan Acak
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data

Kelompok (RAK), kemudian diadakan pengujian homogenitas ragam acak
masing-masing lokasi dengan uji F Snedecor (Nasrullah, 1994). Bila
ragamnya homogen, dilanjutkan dengan analisis gabungan untuk
mengetahui sampai seberapa jauh adanya interaksi antara galur/varietas
yang dievaluasi dengan lokasi. Dalam analisis ini pengaruh galur dianggap
sebagai pengaruh tetap, sedangkan lokasi dan ulangan dalam lokasi
dianggap pengaruh acak. Sehingga model yang digunakan adalah model
campuran (Tabel 3).
Tabel 3. Analisis sidik ragam gabungan untuk data pengamatan di empat
lokasi (Gomez dan Gomez, 1984)
Sumber
db
KT
Hitung
keragaman
l-1
M1
M1/M5
Lokasi (L)
Ulangan/Lokasi l(r-1)
M2
M2/M5
Galur (G)
g-1
M3
M3/M5
GxL
(l-1)(g-1)
M4
M4/M5
Sesatan
l(r-1)(g-1)
M5
Total
.rlg-1
Data kemudian dianalisis berdasarkan Anova 5% dan Uji lanjutnya
dengan Duncan

2.3. Uraian Kegiatan Yang akan Dilaksanakan Tahun III (Tahun 2014)
Dalam tahun III akan dilakukan percobaan sebagai berikut : 1). Uji Daya
Hasil Lanjutan pada lahan Gogo di berbagai elevasi ketinggian 2. Uji kandungan
Antosianin beras merah pada lingkungan gogo dengan berbagai elevasi ketinggian
berbeda

Percobaan 1

: Uji Daya Hasil Lanjutan pada lahan Gogo di berbagai elevasi

ketinggian
Tujuan

: Untuk mendapatkan calon varietas unggul padi beras merah yang
adaptif jika ditanam pada lingkungan gogo di berbagai ketian yang
berbeda

Metode

: Kegiatan dilakukan di 3 lokasi gogo

yaitu pada dataran rendah,

medium dan dataran tinggi. Pada setiap lokasi penanaman dirancang
dengan metode Rancangan Acak Kelompok 3 ulangan. Sebagai
perlakuan berupa 14 genotipe yaitu 10 galur harapan

padi beras

merah yang berasal dua sumber populasi berbeda ( 5 genotipe dari
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persilangan back cross S-F2BC4 AKBC 52-16-22-18/KIT dan 5
genotipe dari persilangan

back cross S-F2BC4 AKBC 86-47-43-

23/KIT ) dan 3 tetua yaitu AKBC 52-16-22-18 dan AKBC 86-47-4323, Kala Isi Tolo, serta 1 varietas unggul nasional sebagai pembanding
yaitu Impago Unram I.
Prosedur

:

Penanaman dilakukan seminggu setelah

tanah diolah dan

digemburkan dengan traktor. Penanaman setiap genotipe dilakukan
pada luasan lahan 4 x 5 m, dengan jarak tanam 25 x 25 cm. Penanaman
dilakukan dengan cara tugal, 2 benih per lubang tanam yang nantinya
di tinggalkan

1 tanaman. Satu hari sebelum tanam tanah ditaburi

dengan Furadan 3 G dengan dosis 5 gram / m2.
Pengairan diberikan

berdasarkan air hujan.

Pemupukan

dilakukan dengan tiga tahap; tahap pertama pupuk dasar Ponsca 300
kg/ha; diberikan bersamaan dengan saat tanam. Tahap kedua dan ketiga
berupa pupuk susulan masing-masing berupa Urea 100 kg/ha diberikan
pada umur 30 dan 50 hst. Pemupukan diberikan dengan cara tugal.
Penyiangan dilakukan 2 kali, yaitu sehari sebelum pemupukan
susulan diberikan. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang
tumbuh di sekitar tanaman. Pengendalian hama walang sangit dilakukan
dengan insektisida Matador konsentrasi 2 cc/l dilakukan pada umur
tanaman 90 hst.
Pemanenan dilakukan setelah

pada saat tanaman 80

%

mencapai kriteria panen, malai telah masak fisiologis, batang dan daun
telah mulai menguning serta gabah berwarna kuning dan keras.

Pengamatan

: Dilakukan pada

tinggi tanaman, panjang malai, umur berbunga,

jumlah gabah berisi dan hampa permalai, bobot 100 butir , jumlah
anakkan produktif dan non produktif, bobot gabah per rumpun, hasil
per hektar
Analisis
data

: Analisis sidik ragam untuk data setiap lokasi mengikuti Rancangan
Acak Kelompok (RAK) seperti Percobaan 1 tahun II.,
Bila dalam analisis ragam gabungan interaksi genotipe dan
lingkungan (GxE)

nyata

maka diteruskan dengan analisis AMMI
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(Gauch, 1992) untuk memilih genotipe stabil dan spesifik lingkungan.
Perhitungan sidik ragam pada Teknik Model AMMI (Additive
Main Effects and Multiplicative Interaction) dilakukan

seperti

percobaan 1 tahun II.

Percobaan 2 : Uji Kandungan Antosianin Beras Merah pada Lingkungan Gogo
di berbagai elevasi ketinggian berbeda
Tujuan

: Untuk mengetahui kandungan antosianin beras merah pada setiap
galur dan responsnya jika ditanam pada lingkungan gogo pada
berbagai elevasi ketinggian berbeda

Metode

: Penelitian dilakukan

pada lokasi gogo

dengan berbagai

elevasi

ketinggian berbedai. Pada setiap lokasi penanaman dirancang dengan
metode Rancangan Acak Kelompok 3 ulangan. Sebagai perlakuan
berupa 14 genotipe ( 10 galur-galur harapan padi beras merah yaitu 5
genotipe dari persilangan back cross S-F2BC4 AKBC 52-16-22-18/KIT
dan 5 genotipe dari persilangan back cross S-F2BC4 AKBC 86-47-4323/KIT ) dan 3 tetua yaitu AKBC 52-16-22-18 dan AKBC 86-47-4323, Kala Isi Tolo dan 1 varietas pembanding (Impago Unram I)
Pengamatan

:. Analisis kandungan antosian beras dihitung dengan menggunakan
metode Shi et al.(1992), seperti percobaan 3 Tahun II

Analisis

: Analisis sidik ragam untuk data setiap lokasi mengikuti Rancangan Acak

data

Kelompok (RAK) seperti kegiatan 3 tahun II.
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III. URAIAN TENTANG KEBARUAN DALAM BIDANG
PENELITIAN
Di Indonesia perbaikan varietas padi beras merah belum mendapat perhatian
yang memadai hal ini dibuktikan dengan minimnya varietas unggul baru yang
dihasilkan. Dari ratusan varietas unggul padi yang telah dilepas hanya baru
satu

padi beras merah yang di lepas yaitu varietas unggul baru untuk

ekosistem sawah irigasi (INPARI/inbrida padi irigasi) yaitu Aek Sibundang
pada tahun 2006. Untuk varietas unggul padi beras merah lahan kering
(INPAGO/inbrida padi gogo) maupun yang bersifat AMPIBI belum ada yang
dilepas

hingga

saat ini. Kebaruan

dari

penelitian ini

adalah

akan

dihasilkan calon varietas unggul baru padi beras merah berdaya hasil dan
kandungan antosianin tinggi serta umur genjah yang tidak hanya adaptif pada
ekosistem sawah irigasi (INPARI), pada lahan kering (INPAGO) tetapi
dapat adaptif di kedua ekosistem tersebut yaitu bersifat AMPIBI. Kebaruan
yang lain dari penelitian ini adalah diketahui kandungan dan hasil antosianin
beras merah pada tiap calon varietas dan responnya jika ditanam pada
kondisi ekosistem dan ketinggian berbeda.
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IV. METODE PELAKSANAAN
1.3. Lingkup dan rencana Kegiatan Penelitian
Lingkup dan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan mengikuti
diagram alur kerangka rencana kegiatan penelitian sebagai berikut :

Percobaan Tahun I (2012) di Lapang dan Laboratorium (sudah
dilaksanakan)
1. Selfing Populasi Hasil Back Cross 4 (F1BC4)
2. Uji Daya Hasil Pendahuluan (UDHP) galur harapan padi beras
merah dengan berpotensi hasil dan kandungan antosianin tinggi,
serta berumur genjah

Percobaan Tahun II (2013) di Lapang, Rumah Plastik dan
Laboratorium (sudah dilaksanakan)
1. Uji Daya Hasil Lanjutan (UDHL) pada lahan sawah irigasi teknis
diberbagai elevasi ketinggian berbeda
2. Uji kandungan Antosianin beras merah pada lingkungan sawah
irigasi teknis dengan berbagai elevasi ketinggian berbeda

Percobaan Tahun III (2014) di Lapang, Rumah Plastik, dan
Laboratorium
1. Uji Daya Hasil Lanjutan pada lahan Gogo di berbagai elevasi
ketinggian
3. Uji Kandungan Antosianin Beras Merah pada Lingkungan Gogo di
berbagai elevasi ketinggian berbeda

Luaran :
Sebagai pembicara utama pada seminar
nasional, karya ilmiah dalam bentuk proseding,
poster dlm seminar internasional, Jurnal
terakredisasi, Buku teks, Buku Teknologi Tepat
Guna dan galur harapan yang berpotensi HKI
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Kegiatan penelitian akan dilaksakan selama tiga tahun, mulai tahun 2012
sampai dengan tahun 2014 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Tahun 1 (2012). (Percobaan Lapang dan Laboratorium sudah dilakukan)
Percobaan menggunakan metode eksperimental yang telah dilakukan
di kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas mataram di desa Nyur
Lembang, kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan Laboratorium
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
Keluaran khusus tahun 2012, yaitu didapatkan keseragaman dalam
genotype galur-galur harapan padi beras merah berdaya hasil dan kandungan
antosianin tinggi serta berumur genjah.
Dari hasil kegiatan ini telah dapat menyelesaikan dua orang sarjana
pertanian strata _1 dari program studi Pemuliaan tanaman. Dihasilkan dua
peper yang telah disampaikan pada pidato ilmiah pengukuhan jabatan guru
besarseminar 19 Juni 2012 di Mataram, satu (1) peper pada siminar nasonal
di Poerwoketa. Satu poster internasional pada seminar “ the 2nd Internasional
Conference on Biodiversity. Dan sebagai pembicra pada Pertemuan forum
perbenihan tingkat Propensi se NTB. Ada pun luaran judul skripsi, peper
seminar dan poster adalah : .
Luaran Tahun I (2012)
No
Luaran
1
Meluluskan 2 mhs S1 minat
Pemuliaan

2

Menghasilkan 1 peper pada
pidato Ilmiah Pengukuhan
Jabatan Guru Besar

3

Sebagai pembicara tamu pada
seminar Nasional di
UNSOED

Judul
1.
Kemajuan genetik galur padi beras
merah hasil selfing F1BC4 (Baiq
Widia CIA008005) (Agstus Luls)
2.
Uji daya Hasil Pendahuluan Galurgalurhasil selfing (Zainul Wardi
CIA009021) ( Desember lulus)
Peluang Pembentukan Padi Beras Merah
Ampibi Unggul Nasional Dalam
Mempertahankan Swasembada Beras
(19 Juni 2012)
Peranan Pemuliaan Padi Dalam Mendukung
Ketahan Pangan 19 September Di
UNSOED
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4

5

Menghasilkan 1 Poster pada
seminar Internasional “ the 2nd
Internasional Conference on
Biodiversity.
Sebagai Pembicara pada
Forum Perbenihan Tanaman
Pangan se Propinsi NTB

Evaluation on variability, heritability, and
selction gain of red rice selfing F1BC4
lines
Expose hasil –Hasil Penelitian
Varietas nggul Tanaman Pangan (
Perakitan Varietas Unggul Padi Beras
Merah Ampibi berdaya hasil dan
kandungan antosianin Tingi serta
berumur genjah)

2. Tahun 2 (2013). (Percobaan Lapang dan Laboratorium sudah dilaksanakan)
Percobaan menggunakan metode eksperimental yang dilakukan di
sentral tanaman padi

lahan sawah irigasi di pulau Lombok

yaitu untuk

dataran rendah di desa Nyur Lembang, kecamatan narmada, Kabupaten
Lombok Barat, dataran medium di desa Benang Stukel Kecamatan Batu
Kliang Utara

kabupaten

Lombok Tengah, dan Dataran tinggi

di desa

Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Untuk
kegiatan analisi kandungan antosianin beras di lakukan di Laboratorium
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
Keluaran untuk mendapatkan

calon varietas unggul padi sawah

(INPARI) beras merah berdaya hasil dan kandungan antosianin tinggi serta
umur genjah

yang

stabil atau beradaptasi khusus pada dataran rendah,

medium dan dataran tinggi. Untuk mengetahui

kandungan dan hasil

antosianin beras merah pada tiap genotype dan responnya jika ditanam pada
lahan sawah dengan kondisi ketinggian tumbuh berbeda.
Dari hasil kegiatan ini akan dapat menyelesaikan tiga orang sarjana
pertanian strata _1 yaitu dari minat Pemuliaan tanaman. Dihasilkan satu
artikel ilmiah yang di terbitkan di Jurnal Nasional Terakredisasi dan peper
yang akan disampaikan pada Seminar Nasional Pada akhir tahun 2013 akan
di hasilkan buku ajar dengan judul “ Teknik Pemuliaan khusus padi Beras
Merah”. Ada pun rincian rencana judul skripsi , journal, peper , serta buku
ajar adalah :

32
Luaran Tahun II (2013)
No Luaran
1
Meluluskan tiga mhs S1
dari minat Pemuliaan.

2

3

4

Judul
1. Uji Daya Hasil 9 galur harapan padi beras
merah umur genjah pada lahan sawah
dataran rendah
2. Uji daya hasil 9 galur harapan padi beras
merah umur genjah pada lahan sawah
dataran medium
3. Uji daya hasil 9 galur harapan padi beras
merah umur genjah pada lahan sawah
dataranTinggi
Menghasilkan 1 peper
Adaptasi dan stabilitas hasil galur harapan
dalam seminar Nasional
padi beras merah umur genjah pada lahan
sawah di tiga elevasi berbeda
Menghasilkan 1 buku teks Buah Pikir Sang Profesor . Pertanian
berkelanjutan dalam kondisi perubahan iklim
menuju ketahan pangan
Menghasilkan 1 buah buku Teknik Pemuliaan Khusus Padi Beras Merah
ajar
Diterbitkan oleh : Penerbit Arga Puji Press. Jl
Rinjani 11, Perumahan BSA II, Blencong,
Gunung
Sari
Lombok
Barat.
Tlp:
081931234271,
e-mail
:
gugurmayang@yahoo.com
web
site:
www.argapuji.com

3. Tahun 3 (2014) (Percobaan Lapang, dan Laboratorium)
Percobaan menggunakan metode eksperimental yang dilakukan di
sentral tanaman padi gogo di pulau Lombok yaitu untuk dataran rendah di
desa Mambalan, kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dataran
medium di desa Tampak Siring Kecamatan Mantang kabupaten Lombok
Tengah, dan Dataran tinggi di desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun
di Kabupaten Lombok Timur. Untuk kegiatan Laboratorium dilakukan pada
Laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
Tujuan khusus Penelitian tahun 2014 (Tahun III) untuk mendapatkan
calon varietas unggul padi Gogo (INPAGO) dan Ampibi beras merah
berdaya hasil dan kandungan antosianin tinggi serta berumur genjah yang
stabil atau beradaptasi khusus pada dataran rendah, medium dan dataran
tinggi. Untuk mengetahui kandungan dan hasil antosianin beras merah pada
tiap genotype dan responnya jika ditanam pada kondisi lingkungan tumbuh
berbeda.
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Dari hasil kegiatan ini akan dapat menyelesaikan dua orang sarjana
pertanian strata _1

dari minat studi Pemuliaan tanaman. Dihasilkan satu

artikel ilmiah yang di terbitkan di Jurnal Nasional Terakredisasi dan peper
yang akan disampaikan pada Seminar Nasional. Pada akhir tahun 2014 akan
di hasilkan buku Teknologi tepat guna dengan judul “ Tinjauan Agronomi dan
Teknik budidaya padi beras merah” Peluang HAKI berupa Galur harapan
padi beras merah ampibi yang akan diikut sertakan pada konsorsium padi
Nasional Sukamandi untuk pelepasan Varietas unggul padi beras merah
Ampibi. Ada pun rincian rencana judul skripsi , journal, peper , serta buku
teknologi tepat guna adalah adalah :
Luaran Tahun III (2014)
No Luaran
1
Meluluskan 2 mhs S1 yaitu 2
orang minat Pemuliaan

2

3

4

5

Menghasilkan 1 peper dalam
seminar Nasional Badan
Litbang Pertanian Balai
Besar Penelitian Tanaman
Padi
Menghasilkan 1 artikel
ilmiah yang diterbitkan di
jurnal Nasional
Terakredisasi/Agrivita
Menghasilkan 1 buah buku
Ajar

Potensi HAKI

Judul
1. Uji Daya Hasil 10 galur harapan padi beras
merah ampibi pada lahan gogo dataran
rendah
2. Uji daya hasil 10 galur harapan padi beras
ampibi pada lahan gogo dataran medium
Hasil dan komponen hasil Galur Harapan Padi
Beras Merah Ampibi di Lokasi Dataran Rendah
Lombok Barat

Keragaan Daya hasil dan Adaptasi Galur
Harapan Padi Beras Merah Ampibi pada Enam
Lingkungan Tumbuh Berbeda di Pulau Lombok
Tinjauan Agronomi dan Teknologi Budidaya Padi
Beras Merah (Pendahuluan; Morfologi tanaman
Padi beras merah. Fase Pertumbuhan Padi Beras
Merah. Budidaya padi Gogo Beras Merah;
Budidaya Padi sawah beras merah. Diskripsi padi
beras merah). Diterbitkan oleh : Penerbit Arga
Puji Press. Jl Rinjani 11, Perumahan BSA II,
Blencong, Gunung Sari Lombok Barat. Tlp:
081931234271,
e-mail
:
gugurmayang@yahoo.com
web
site:
www.argapuji.com
Luaran dihasilkan Galur –galur harapan Padi
Beras Merah Ampibi yang akan diiukutkan pada
Uji Multi Lokasi dalam kegiatan Konsorsium Padi
Nasional
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Uji Adaptasi Dan Stabilitas Hasil Galur Harapan Padi Beras Merah
padaTiga Lokasi
Hasil analisis ragam gabungan menunjukkan perbedaan yang nyata pada
interaksi genotipe Lokasi terhadap karakter umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah
anakan produktif per rumpun, jumlah anakan non produktif per rumpun, panjang
malai, jumlah gabah berisi per malai, jumlah gabah hampa per malai, bobot 100 butir,
berat gabah per rumpun dan hasil gabah per hektar. Adanya pengaruh genotipe x
lokasi yang nyata memungkinkan untuk dilakukannya analisis AMMI (additive
main effect and multiplicative interactions) dan mempolakan interaksi genotipe x
Lokasi dengan biplot. Dari hasil analisis AMMI (Lampiran 1 – 10) tampak pengaruh
interaksi genotipe x Lokasi menghasilkan dua komponen AIKU (Analisis Interaksi
Komponen Utama) yaitu AIKU1 dan AIKU2. Nilai rerata genotipe, Lokasi dan nilai
AIKU1 dan AIKU2, serta penampilan rata–rata karakteristik tiap – tiap genotipe,
dimasing -masing lokasi dapat dilihat pada Tabel 1 hingga Tabel 20.

5.1.1 Umur Berbunga Pada 14 Genotip padi dan 3 Lokasi
Hasil analisis ragam

genotipe, lokasi dan interaksi genotipe x lokasi

menunjukkan perbedaan yang nyata pada umur berbunga ( Lampiran 1). Pada Table
1 nampak bahwa umur berbunga untuk setiap genotipe di masing-masing lokasi
menunjukan perbedaan nyata. Umur berbunga paling cepat

pada lokasi dataran

rendah kemudian diikuti oleh lokasi dataran medium dan paling lambat pada dataran
tinggi. Nampak pada lokasi dataran tinggi dengan umur berbunga paling lambat pada
G12 yaitu 99,0 hari. Umur berbunga paling cepat nampak pada G4 ketika ditanam
pada lokasi dataran rendah yaitu berumur 68,0 hari. Galur tersebut juga menunjukan
perubahan yang nyata untuk umur berbunga ketika dilakukan penanaman baik pada
lokasi dataran rendah maupun medium.
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Hasil biplot AIKU1 dan AIKU2 pada rerata umur berbunga tampak pada Tabel 2.

Tabel 1. Penampilan rata-rata umur berbunga (hari) 14 genotip padi di 3 lokasi
Rerata
Genotip
L1
L2
L3
G1 (F2BC4A52-12)
71.0 ef
87.3 c
95.3 bc
84.6
G2 (F2BC4A52-44)
74.0 de
84.3 cd
96.0 ab
84.8
G3 (F2BC4A86-1)
71.0 ef
81.0 cd
94.7 bc
82.2
G4 (F2BC4A86-3)
68.0 f
87.7 c
97.7 ab
84.4
G5 (F2BC4A86-32)
75.3 de
76.3 de
97.0 ab
82.9
G6 (F2BC4A86-36)
80.3 cd
87.0 c
97.7 ab
88.3
G7 (F2BC4A52-36)
77.3 de
82.7 cd
97.7 ab
85.9
G8 (F2BC4A52-37)
74.3 de
81.7 cd
93.0 bc
83.0
G9 (F2BC4A86-GS1)
67.0 f
78.7 de
97.0 ab
80.9
G10(F2BC4A52-42)
74.7 de
80.3 cd
97.7 ab
84.2
G11 (AKBC52)
71.3 ef
77.7 de
98.7 ab
82.6
G12 (AKBC86)
a
81.0 cd
86.0 c
99.0
88.7
ef
de
ab
G13 (Kala Isi Tolo)
68.7
77.7
95.7
80.7
G14(Impago Unram I)
a
72.7 ef
78.7 de
97.0
82.8
Rerata
73.3
81.9
96.7
84.0
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi.
Tabel 2 . Nilai skor dua AIKU karakter umur berbunga pada 14 genotip padi dan
3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago Unram I)
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

-1.595
-0.380
-0.288
-2.215
1.555
0.318
0.636
0.198
-0.548
0.603
0.524
0.673
-0.035
0.552
2.395
-2.564
0.250

-0.655
-0.561
-0.090
0.342
0.440
-1.346
-0.411
-1.078
1.361
0.243
1.291
-0.979
0.893
0.550
-1.409
-1.148
2.557
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Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 1 nampak bahwa ada 4 genotipe yang
mempunyai respon stabil terhadap umur berbungan di tiga lokasi yaitu G2, G3, G7
dan G10. Genotipe yang setabil adalah genotipe yang berada dalam lingkaran .
Genotipe G5, G6, G8 dan G12 adalah genotipe genotipe yang bersifat spesifik
lokasi

pada dataran rendah (L1). Genotipe G4

adalah genotipe yang memiliki

spesifik lokasi di dataran Medium (L2), sedangkan genotipe G9, G11, G13 dan G14
spesifik lokasi pada dataran tinggi (L3).

Genotipe G3, merupakan genotipe yang

paling stabil dibandingkan dengan genotipe lainnya serta memiliki umur berbunga
lebih awal dari nilai rertanya sedangkan genotipe G2, G7 dan G10 memiliki tinggi
umur berbunga lebih lambat dari nilai reratanya.

Gambar 1. Biplot interaksi model AMMI 2 umur berbunga tiap genotipe dan lokasi

5.1.2 Tinggi Tanaman
Hasil analisis ragam

genotipe, lokasi

serta interaksi genotipe x lokasi

menunjukkan perbedaan yang nyata pada tinggi tanaman ( Lampiran 2). Tinggi
tanaman untuk setiap genotipe pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada Table
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3. Tinggi tanaman tertinggi G14 yaitu 112,9 cm nampak pada lokasi dataran rendah.
Tinggi tanaman pada genotipe yang bersangkutan menunjukkan semangkin rendah
ketika ditanam pada lokasi semangkin tinggi. Pada Tabel 3 nampak bahwa genotipe
G14 pada daratan medium memiliki tinggi 107,8 cm dan terendah pada lokasi dataran
tinggi yaitu 90.4 cm. Genotipe G6 dan G7 dengan tinggi tanaman secara berurutan
95,8 cm dan 96,3 cm menunjukkan genotipe yang memiliki tinggi tanaman paling
rendah di lokasi dataran tinggi. Genotipe genotipe tersebut menunjukkan tinggi
tanaman semakin rendah dengan semangkin tingginya lokasi penanaman.
Tabel 3 . Penampilan rata-rata tinggi (cm) tanaman 14 genotip padi beras hitam di 3
lokasi
RataGenotip
L1
L2
L3
rata
G1 (F2BC4A52-12)
111.8 ab
106.8 ab
92.1 e 103.6
G2 (F2BC4A52-44)
107.3 ab
102.9 bc
90.1 e 100.1
G3 (F2BC4A86-1)
105.9 ab
101.6 bc
83.8 fg
97.1
G4 (F2BC4A86-3)
102.2 bc
101.4 bc
86.9 ef
96.9
G5 (F2BC4A86-32)
101.2 bc
105.7 ab
83.8 fg 100.2
G6 (F2BC4A86-36)
95.8 d
97.0 d
82.6 fg
91.8
G7 (F2BC4A52-36)
96.3 d
106.7 ab
86.8 ef
96.6
G8 (F2BC4A52-37)
101.0 bc
105.7 ab
86.6 ef 101.1
G9 (F2BC4A86-GS1)
103.6 bc
104.7 bc
89.0 ef
99.1
G10(F2BC4A52-42)
110.2 ab
104.9 bc
86.2 ef 100.4
G11 (AKBC52)
111.8 ab
100.1 bc
88.9 ef 100.3
G12 (AKBC86)
92.8 de
100.7 bc
84.8 ef
92.7
G13 (Kala Isi Tolo)
101.1 bc
104.3 bc
81.9 g
95.8
G14(Impago unram I)
112.9 a
107.8 ab
90.4 e 107.0
Rerata
103.8
105.7
86.7
98.8
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi.
Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 2 nampak bahwa ada 3 genotipe yang
mempunyai respon stabil di tiga lokasi yaitu G4, G9 dan G13. Genotipe yang setabil
adalah genotipe yang berada dalam lingkaran . Genotipe G1, G3, G10 dan G11
adalah genotipe genotipe yang bersifat spesifik lokasi pada dataran rendah (L1).
Genotipe G5 dan G8 adalah genotipe yang memiliki spesifik lokasi di dataran
Medium (L2), sedangkan genotipe G2, G6, G7 dan G12 spesifik lokasi pada dataran
tinggi (L3). Genotipe G14 spesifik lokasi pada dua lokasi yaitu pada lokasi dataran
rendah (L1) dan medium.(L2). Genotipe G9, merupakan genotipe yang paling stabil
dibandingkan dengan genotipe lainnya serta memiliki tinggi tanaman lebih tinggi dari
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nilai rertanya sedangkan genotipe G4 dan G3 memiliki tinggi tanaman lebih rendah
dari nilai reratanya.
Tabel 4 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter tinggi tanaman pada 14 genotip
dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
AIKU1/PCA1 AIKU2/PCA2
G1 (F2BC4A52-12)
-1.084
0.102
G2 (F2BC4A52-44)
-1.087
-0.430
G3 (F2BC4A86-1)
-0.871
0.721
G4 (F2BC4A86-3)
-0.530
-0.613
G5 (F2BC4A86-32)
2.180
0.958
G6 (F2BC4A86-36)
-0.270
-0.965
G7 (F2BC4A52-36)
1.154
-1.179
G8 (F2BC4A52-37)
2.098
0.272
G9 (F2BC4A86-GS1)
-0.236
-0.661
G10(F2BC4A52-42)
-0.968
1.093
G11 (AKBC52)
-2.105
0.384
G12 (AKBC86)
0.670
-1.716
G13 (Kala Isi Tolo)
0.316
0.580
G14(Aik Sibundong)
0.733
1.452
L1 (Dataran Rendah)
-2.708
1.889
L2 (Dataran Medium)
3.529
0.819
L3 (Dataran Tinggi)
-0.821
-2.708

Gambar 2 . Biplot AMMI 2 dari nilai AIKU dan tampilan rerata tinggi
tanaman tiap genotipe di tiga lokasi
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5.1.3 Jumlah Anakan Produktif
Hasil analisis ragam, interaksi genotipe x lokasi menunjukkan perbedaan
yang nyata pada jumlah anakan produktif, demikian pula menunjukkan perbedaan
yang nyata terhadap genotipe dan lokasi ( Lampiran 3). Pada Tabel 5 nampak bahwa
jumlah anakan per rumpunnya terbanyak nampak pada G14 sebesar 34,8 buah yang
berlokasi di dataran tinggi. Jumlah anakan produktif menurun ketika ditanam pada
lokasi penanaman di dataran rendah dan dataran medium. Jumlah anakan perumpun
untuk G14 dilokasi dataran rendah, medium dan tinggi secara berurutan yaitu 19,8
buah, 15,4 buah dan 34,8 buah. Jumlah anakkan produktif paling rendah di jumpai
pada G2 sebanyak 12,3 buah ketika ditanam di lokasi dataran medium, jumlah anakan
produktif genotipe tersebut meningkat ketika ditanam di lokasi dataran medium dan
dataran tinggi.

Tabel 5 . Penampilan jumlah anakan produktif (buah) 14 genotip padi di 3 lokasi
Ratarata

Genotip
L1
L2
L3
G1 (F2BC4A52-12)
17.3
cd
14.0 de
21.4 cd
17.6
G2 (F2BC4A52-44)
18.3
cd
12.3 e
23.1 bc
17.9
G3 (F2BC4A86-1)
19.8
cd
15.1 de
25.4 bc
20.1
G4 (F2BC4A86-3)
16.4
cd
16.2 cd
22.9 bc
18.5
G5 (F2BC4A86-32)
16.4
cd
14.8 de
20.0 cd
17.1
G6 (F2BC4A86-36)
17.8
cd
13.7 de
17.7 cd
16.4
G7 (F2BC4A52-36)
16.2
cd
13.4 de
19.0 cd
16.2
G8 (F2BC4A52-37)
21.3
bc
15.0 de
28.6 b
21.6
G9 (F2BC4A86-GS1)
17.2
cd
16.9 cd
25.1 bc
19.7
G10(F2BC4A52-42)
17.6
cd
14.0 de
22.2 bc
17.9
G11 (AKBC52)
19.1
cd
13.9 de
21.1 cd
18.1
G12 (AKBC86)
17.3
cd
17.1 cd
19.9 cd
18.1
G13 (Kala Isi Tolo)
17.1
cd
16.0 cd
24.7 bc
19.3
G14(Impago Unram I)
19.8
cd
15.4 de
34.8 a
23.3
Rerata
18.0
14.9
23.3
18.7
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi
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Tabel 6 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter jumlah anakan produktif per
rumpun pada 14 genotip dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I)
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

-0.252
0.326
0.330
-0.180
-0.646
-1.141
-0.658
0.964
0.183
-0.084
-0.469
-1.112
0.223
2.514
-0.933
-1.764
2.697

-0.131
-0.824
-0.400
0.875
0.294
-0.612
-0.062
-0.762
0.935
-0.157
-0.772
0.629
0.704
0.281
-1.739
1.415
0.324

Gambar 3. Biplot AMMI 2 dari nilai AIKU dan tampilan rerata jumlah anakan
produktif per rumpun tiap genotipe dan lokasi
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Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 3 nampak bahwa terdapat 4 genotipe
yang bersifat stabil di 3 lokasi pada jumlah anakan produktif per rumpunnya yaitu
G1, G3, G7 serta G10. Genotipe G 10 adalah genotipe yang paling stabil serta
memiliki jumlah anakan produktif per rumpunnya lebih rendah dari nilai reratanya.
Genotipe G2, G6 serta G11 adalah genotipe spesifik lokasi pada dataran rendah (L1)
Genotipe G4, G5 serta G12 adalah genotipe spesifik lokasi pada dataran medium
(L2). Genotipe G8 serta G14 adalah genotipe spesifik lokasi pada dataran tinggi (L3).
Sedangkan genotipe G9 dan G13 menunjukan spesifik lokasi di dua lokasi terhadap
jumlah anakan produktif per rumpun yaitu di lokasi dataran medium(L2) dan dataran
tinggi (L3)

5.1.4. Jumlah Anakan Non Produktif Per Rumpun
Hasil analisis ragam, interaksi genotipe x lokasi menunjukkan perbedaan
yang nyata ( Lampiran 4). Jumlah anakan non produktif untuk setiap genotipe pada
masing-masing lokasi dapat dilihat pada Tabel 7. Jumlah anakan non produktif per
rumpun

tertinggi dijumpai ketika ditanam di lokasi dataran tinggi yaitu 18,6 buah

untuk G8 dan 19,7 buah pada G14 dan menunjukkan perbedaan yang nyata dengan
lokasi dataran medium maupupun dataran rendah. Dimana jumlah anakan
produktifnya lebih rendah ketida berada pada lokasi dataran medium maupun dataran
rendah.

Tabel 7. Penampilan rata-rata jumlah anakan non produktif (buah) 14 genotip
padi di 3 lokasi

Genotip
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I )
Rerata

L1
0.7 d
0.1 ef
0.2 ef
0.2 ef
0.0 f
0.9 d
0.6 de
0.2 ef
0.2 ef
0.6 d
0.4 ef
0.2 ef
0.3 ef
0.4 ef
0.4

L2
0.1 ef
0.3 ef
0.3 ef
0.4 ef
0.7 d
0.2 ef
0.1 ef
0.6 de
0.8 d
0.4 ef
0.7 d
0.2 ef
0.2 ef
0.2 ef
0.4

Rata
rata

L3
13.4
14.8
15.2
9.8
10.3
8.4
6.2
18.6
9.6
15.4
8.0
15.2
12.6
19.7
12.7

ab
ab
ab
bc
bc
bc
bc
a
bc
ab
bc
ab
bc
a

4.7
5.1
5.3
3.5
3.7
3.2
2.3
6.4
3.5
5.5
3.0
5.2
4.4
6.8
4.5
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Tabel 8 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter jumlah anakan non produktif
pada 14 genotip dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I )
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

0.180
0.533
0.625
-0.667
-0.536
-1.034
-1.503
1.382
-0.758
0.624
-1.137
0.638
-0.002
1.655
-1.431
-1.407
2.838

0.405
-0.136
-0.057
-0.156
-0.467
0.463
0.299
-0.200
-0.393
0.100
-0.164
0.022
0.089
0.195
0.709
-0.713
0.004

Hasil biplot AIKU1 dan AIKU2 pada rerata jumlah anakan non produktif di
tiga lokasi dapat dilihat pada tabel Tabel 8.
Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 4 nampak bahwa ada 5 genotipe
yang menunjukan sifat stabil pada jumlah anakan non produktif. Genotipe dimaksud
adalah G2, G3, G10, G12 dan G13. Genotipe paling stabil adalah G13 serta memiliki
jumlah anakan non produktif lebih sedikit dibandingkan dengan reratanya. Genotipe
lain yang mempunyai respon stabil di semua lokasi adalah G2,G3, G10 dan G12
memiliki

hasil jumlah anakan non produkitif lebih besar dari rerata umumnya

sedangkan genotipe lainnya lebih kecil.
Genotipe G1, G6 serta G7 adalah genotipe yang spesifik lokasi pada lokasi
dataran rendah (L1). Genotipe G4, G5, G9 serta G11 adalah genotipe yang bersifat
spesifik lokasi pada

lokasi dataran medium (L2). Genotipe G8 serta G14 adalah

genotipe yng bersifat spesifik lokasi pada dataran tinggi (L3).
.
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Gambar 4 . Biplot AMMI2 dari nilai AIKU dan tampilan rerata jumlah anakan non
produktif per rumpun tiap genotipe dan lokasi

5.1.5 Panjang Malai
Hasil analisis ragam interaksi genotipe x lokasi menunjukakan perbedaan
yang nyata pada panjang malai ( Lampiran 5). Panjang malai tanaman untuk setiap
genotipe pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada Table 9.
Genotipe G1 dan G13 di lokasi dataran rendah menampakan panjang malai
tertinggi (23,4 cm) ketika di tanam di lokasi dataran medium, maupun dataran tinggi
mengalami perubahan, kearah panjang malainya semakin pendek yaitu untuk G1 i
21,1 cm ditaran medium menjadi 18,3 cm didataran tinggi. G13 dari panjang malai
19,0 cm dilokasi dataran medium menjadi 18,1 cm di dataran tinggi.
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Tabel 9 . Penampilan panjang malai (cm) 20 genotip padi di 3 lokasi
RataGenotip
L1
L2
L3
rata
G1 (F2BC4A52-12)
23.4 a
21.1 ab
18.3 bc
20.9
G2 (F2BC4A52-44)
21.4 ab
22.5 ab
18.3 bc
20.7
G3 (F2BC4A86-1)
22.0 ab
20.3 ab
18.7 bc
20.3
G4 (F2BC4A86-3)
21.6 ab
21.5 ab
18.4 bc
20.5
G5 (F2BC4A86-32)
20.7 ab
22.3 ab
17.4 cd
20.1
G6 (F2BC4A86-36)
19.1 ab
20.3 ab
17.8 cd
19.0
G7 (F2BC4A52-36)
20.3 ab
21.9 ab
18.1 ab
20.1
G8 (F2BC4A52-37)
22.3 ab
21.5 ab
19.5 ab
21.1
G9 (F2BC4A86-GS1)
22.6 ab
21.9 ab
18.8 cd
21.1
G10(F2BC4A52-42)
22.4 ab
21.5 ab
18.0 bc
20.6
G11 (AKBC52)
19.7 ab
20.7 ab
18.1 bc
19.5
G12 (AKBC86)
18.9 bc
19.7 ab
17.8 cd
18.8
G13 (Kala Isi Tolo)
23.4 a
19.0 ab
18.1 ab
20.2
G14(Impago unram I)
20.8 ab
20.2 ab
18.0 ab
19.6
Rerata
21.3
21.0
18.2
20.2
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi
Hasil biplot

AIKU1 dan AIKU2 pada rerata panjang malai di tiga lokasi

dapat dilihat pada Tabel 10.
Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 5 nampak bahwa ada 4 genotipe yang
menunjukkan sifat stabil, yaitu G4, G8, G9 dan G11. Genotipe paling stabil adalah
G4 dan memiliki panjang malai lebih panjang dari nilai reratanya. Genotipe lain yang
memiliki panjang malai lebih panjang dari reratanya adalah G8 dan G9 sedangkan
yang menunjukkan nilai lebih rendah dari rerata adalah G11.
Genotipe G1 merupakan genotipe spesifik lokasi pada lokasi dataran rendah
(L1). Genotipe G2, G5 dan G7 merupakan genotipe yang spesifik lokasi dataran
medium (L2). Genotipe G3, G6, G12 sera G14 merupakan genotipe yang spesifik
lokasi di dataran tinggi (L3). Sedangkan Genotipe G10 merupakan genotipe yang
sepesifik lokasi di 2 lokasi yaitu di lokasi dataran rendah (L1) dan dataran medium
(L2). Sedangkan Genotipe G13 sepesifik dilokasi dataran rendah (L1) serta dataran
tinggi (L3).
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Tabel 10 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter panjang malai pada 14
genotip dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I )
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

-0.698
0.447
-0.474
0.057
0.559
0.541
0.642
-0.134
-0.182
-0.243
0.467
0.465
-1.369
-0.078
-1.575
1.353
0.222

-0.401
-0.451
0.343
-0.111
-0.732
0.461
-0.147
0.313
-0.233
-0.508
0.355
0.673
0.173
0.265
-0.480
-0.762
1.242

Gambar 5: Biplot AMMI2 untuk panjang malai tiap genotipe dan lokasi
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5.1.6 Jumlah Gabah Berisi
Hasil analisis ragam interaksi genotipe x lokasi menunjukkan perbedaan
yang nyata terhadap jumlah gabah berisi ( Lampiran 6). Untuk jumlah gabah berisi
setiap genotipe pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada Table 11. Penampilan
jumlah gabah berisi

per rumpun tertinggi nampak ketika ditanam dilokasi dataran

rendah yaitu sebanyak 133,1 gabah pada G4 dan 133,3 gabah, ketika ditanam pada
lokasi dataran medium dan dataran tinggi mengalami penurunan jumlah gabah berisi
secara signifikan yaitu secara berurutan 100,7 gabah dan 85,0 gabah pada G4, dan
107,4 gabah dan 76,6 gabah pada G9.

Tabel 11. Penampilan rata-rata jumlah gabah berisi (buah) 14 genotip padi di 3
lokasi
Rerata
Genotip
L1
L2
L3
G1 (F2BC4A52-12)
117.4 bc
100.6 cd
83.0 de
100.3
G2 (F2BC4A52-44)
121.7 ab
109.6 cd
90.2 de
107.2
G3 (F2BC4A86-1)
122.3 ab
97.0 cd
78.7 ef
99.3
G4 (F2BC4A86-3)
133.1 a
100.7 cd
85.0 de
106.3
G5 (F2BC4A86-32)
112.9 bc
120.2 ab
65.3 fg
99.5
G6 (F2BC4A86-36)
89.9 de
93.1 de
64.1 fg
82.4
G7 (F2BC4A52-36)
86.7 de
106.8 cd
75.7 ef
89.7
G8 (F2BC4A52-37)
119.3 bc
112.6 bc
66.6 fg
99.5
G9 (F2BC4A86-GS1)
133.3 a
107.4 cd
76.6 ef
105.8
G10(F2BC4A52-42)
122.1 ab
109.1 cd
74.6 ef
101.9
G11 (AKBC52)
112.6 bc
116.8 bc
68.7 fg
99.4
G12 (AKBC86)
de
de
fg
91.6
89.3
65.1
82.0
G13 (Kala Isi Tolo)
119.8 bc
84.1 de
74.3 ef
92.7
G14(Impago unram I)
113.7 bc
93.2 de
70.7 ef
92.5
Rerata
114.0
102.9
74.2
97.0
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi
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Tabel 12 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter jumlah gabah berisi pada 14
genotip dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I )
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

-0.717
-0.222
-1.584
-2.353
2.223
1.475
3.244
0.670
-1.488
-0.124
1.819
0.850
-2.758
-1.034
-4.284
4.798
-0.514

-1.167
-1.313
-0.321
-0.084
2.311
-1.217
-2.387
2.220
1.611
1.034
1.559
-1.451
-0.684
-0.111
2.574
1.827
-4.400

Hasil biplot AIKU1 dan AIKU2 jumlah gabah berisi di tiga lokasi nampak
pada Tabel 12. Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 6 nampak bahwa ada 2
genotipe yang mempunyai sifat stabil di tiga lokasi yaitu G10 dan G14. Genotipe
G10 merupakan genotipe paling stabil serta memiliki nilai jumlah gabah berisi lebih
banyak dibandingkan dengan tetuanya, sedangkan genotipe G14 lebih rendah.
Genotipe G3, G4, G9 dan G13

merupakan genotipe yang bersifat spesifik

lokasi pada dataran rendah (L1). Genotipe G5, G8, G11 merupakan genotipe spesifik
lokasi pada dataran medium (L2). Genotipe G1, G2 serta G12 merupakan genotipe
spesifik lokasi dataran tinggi (L3).
Sedangkan genotipe G6 dan G7 merupakan genotipe yang spesifik lokasi di
dua tempat yaitu di daerah dataran medium (L2) dan dataran tinggi (L3).
.
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Gambar 6. Biplot interaksi model AMMI 2 dari nilai AIKU dan tampilan rerata
Jumlah Gabah Berisi tiap genotipe dan lokasi

5.1.7. Jumlah Gabah Hampa
Hasil analisis ragam interaksi genotipe x lokasi menunjukakan perbedaan
yang nyata pada Jumlah gabah hampa ( Lampiran 7). Jumlah gabah hampa untuk
setiap genotipe pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada Table 13. Jumlah
gabah hampa terendah nampak pada lokasi dataran rendah adalah 4,2 buah pada
G14. Jumlah gabah menunjukan perbedaan yang nyata dengan semakin tingginya
lokasi penanaman. Dimana pada lokasi dataran medium berjumlah 17,2 buah dan
pada lokasi dataran tinggi meningkat yaitu 37,1 buah. Jumlah gabah hampa di lokasi
dataran tinggi menunjukkan jumlah gabah hampa tertinggi yaitu 43,0 buah pada G11
dan 43,2 buah pada G12.
Jumlah gabah hampa per malai tertinggi di jumpai pada G4 dan G9 dan
terendah nampak pada G2 yaitu 12,4 buah.

49

Tabel 13 . Penampilan jumlah gabah hampa (buah) 20 genotip padi di 3 lokasi
RataGenotip
L1
L2
L3
rata
G1 (F2BC4A52-12)
6.5 cd
17.8 bc
33.5 ab
19.3
G2 (F2BC4A52-44)
7.0 cd
22.4 bc
30.2 bc
19.9
G3 (F2BC4A86-1)
6.8 cd
17.4 bc
25.4 bc
16.6
G4 (F2BC4A86-3)
7.2 cd
14.0 bc
39.4 ab
20.2
G5 (F2BC4A86-32)
9.4 cd
9.9 cd
37.1 ab
18.8
G6 (F2BC4A86-36)
9.9 cd
17.9 bc
34.1 ab
20.7
G7 (F2BC4A52-36)
9.1 cd
18.1 bc
31.6 bc
19.6
G8 (F2BC4A52-37)
7.6 cd
19.9 bc
40.3 ab
22.6
G9 (F2BC4A86-GS1)
9.2 cd
18.7 bc
31.2 bc
19.7
G10(F2BC4A52-42)
5.9 cd
14.7 bc
29.5 bc
16.7
G11 (AKBC52)
7.4 cd
15.5 bc
43.0 a
22.0
G12 (AKBC86)
8.3 cd
19.7 bc
43.2 a
23.7
G13 (Kala Isi Tolo)
9.5 cd
24.9 bc
29.4 bc
21.3
G14(Impago unram I )
4.2 d
17.2 bc
37.1 ab
19.5
Rerata
7.7
17.7
34.6
20.0
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf
kecil yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi
dataran rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi
Tabel 14 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter jumlah gabah hampa pada 14
genotip dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
AIKU1/PCA1 AIKU2/PCA2
G1 (F2BC4A52-12)
0.153
-0.249
G2 (F2BC4A52-44)
1.398
-0.760
G3 (F2BC4A86-1)
1.555
0.549
G4 (F2BC4A86-3)
-1.374
0.222
G5 (F2BC4A86-32)
-1.413
1.797
G6 (F2BC4A86-36)
0.220
0.611
G7 (F2BC4A52-36)
0.659
0.536
G8 (F2BC4A52-37)
-0.719
-0.915
G9 (F2BC4A86-GS1)
0.816
0.478
G10(F2BC4A52-42)
0.434
0.488
G11 (AKBC52)
-1.810
-0.308
G12 (AKBC86)
-1.231
-0.885
G13 (Kala Isi Tolo)
1.974
-0.507
G14(Impago unram I )
-0.660
-1.057
L1 (Dataran Rendah)
0.856
2.302
L2 (Dataran Medium)
2.585
-1.642
L3 (Dataran Tinggi)
-3.441
-0.661
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Gambar 7. Biplot AMMI 2 dari nilai AIKU 2 dan tampilan rerata jumlah
gabah hampa per malai tiap genotipe dan lokasi
Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 7 nampak bahwa ada 2 genotipe yang
mempunyai respon stabil di tiga lokasi yaitu G1 dan G10 serta memiliki jumlah
gabah hampa lebih rendah dari reratanya. Genotipe G1 merupakan genotipe yang
lebih setabil dibandingkan dengan dengan genotipe G10.
Genotipe G3, G5, G6, G7 serta G9 merupakan genotipe spesifik lokasi pada
dataran rendah (L1). Genotipe G2 serta G13 merupakan genotipe spesifik lokasi pada
dataran medium (L2) serta Genotipe G11 merupakan genotipe spesifik lokasi pada
dataran tinggi (L3).
Genotipe lain yang spesifik di dua lokasi adalah genotipe G4 sepesik lokasi
pada dataran rendah (L1) dan dataran tinggi (L3). Sedangkan genotipe G8, G12 dan
G14 spesipik lokasi pada dataran medium (L2) dan dataran tinggi (L3).

51

5.1.8 Bobot 100 butir gabah
Hasil analisis ragam interaksi genotipe x lokasi menunjukkan perbedaan
yang nyata pada

bobot 100 butir gabah (Lampiran 8). Pada Tabel 15 nampak

bahwa bobot 100 butir gabah tertinggi dijumpai pada G5, G8 dan G11 dengan bobot
100 gabah sebesar 2,9 gram. Bobot 100 butir gabah tersebut pada masing masing
genotipe akan mengalami penurunan dengan semangkin tingginya lokasi penanaman.
Untuk Genotipe G5 bobot gabah di lokasi medium 2,6 gram dan 2,4 gram dilokasi
dataran tinggi. Genotipe G8 dilokasi dataran medium 2,6 gram dan menurun menjadi
2,1 gram dilokasi dataran tinggi. Sedangkan genotipe G11 didataran medium dan
lokasi dataran tinggi memiliki berat 2,3 gram.

Tabel 15 . Penampilan bobot 100 butir biji (gram) 20 genotip padi di 3 lokasi
RataGenotip
L1
L2
L3
rata
G1 (F2BC4A52-12)
2.8 ab
2.5 de
2.1 hi
2.5
G2 (F2BC4A52-44)
2.8 ab
2.5 de
2.2 gh
2.5
G3 (F2BC4A86-1)
2.8 ab
2.4 ef
2.3 fg
2.5
G4 (F2BC4A86-3)
2.6 cd
2.5 de
2.1 hi
2.4
G5 (F2BC4A86-32)
2.9 a
2.6 cd
2.4 ef
2.6
G6 (F2BC4A86-36)
2.7 bc
2.7 bc
2.3 fg
2.6
G7 (F2BC4A52-36)
2.8 ab
2.5 de
2.3 fg
2.5
G8 (F2BC4A52-37)
2.9 a
2.6 cd
2.1 hi
2.6
G9 (F2BC4A86-GS1)
2.7 bc
2.5 de
2.2 gh
2.5
G10(F2BC4A52-42)
2.7 bc
2.6 cd
2.2 gh
2.5
G11 (AKBC52)
2.9 a
2.3 fg
2.3 fg
2.5
G12 (AKBC86)
2.8 ab
2.7 bc
2.4 ef
2.6
G13 (Kala Isi Tolo)
2.5 de
2.4 ef
2.1 hi
2.4
G14(Impago unram I)
2.6 cd
2.5 de
1.9 j
2.3
Rerata
2.8
2.5
2.2
2.5
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi
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Tabel 16 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter bobot 100 butir gabah pada
14 genotip dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I )
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

-0.037
-0.085
-0.181
0.095
-0.156
0.200
-0.147
0.084
0.036
0.155
-0.451
0.146
0.110
0.231
-0.342
0.547
-0.205

0.230
0.037
-0.071
-0.032
-0.065
-0.152
-0.100
0.270
0.052
0.012
0.027
-0.164
-0.227
0.182
0.343
0.063
-0.405

Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 8 nampak bahwa ada 4 genotipe yang
stabil yaitu G1, G2, G9 dan G10. Kesemua genotipe tersebut memiliki bobot 100
gram gabah sama dengan reratanya, serta genotipe paling stabil ditunjukkan oleh G9.
Genotipe G2, G8 dan G11 merupakan genotipe spesifik lokasi pada dataran
rendah (L1). Genotipe G6 dan G14 spesifik lokasi pada dataran medium (L2).
Genotipe G1, G3 serta G13 sepesifik lokasi pada dataran tinggi (L3).
Genotipe yang spesifik loasi di dua lingkungan tumbuh adalah G5 pada
dataran rendah (L1) dan dataran medium (L2). Genotipe G12 sepesifik lokasi pada
dataran medium (L2) dan dataran tinggi (L3).
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Gambar 8: Biplot interaksi AMMI2 untuk bobot 100 butir gabah

5.1.9 Total Bobot Gabah Per Rumpun
Hasil analisis ragam interaksi genotipe x lokasi menunjukkan perbedaan
yang nyata pada total bobot gabah per rumpun ( Lampiran 9). Total bobot gabah
per rumpun untuk setiap genotipe pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada
Table 17. Penampilan bobot gabah per rumpun di lokasi dataran rendah (L1) untuk
genotipe G11 menunjukan bobot gabah terberat yaitu 38,2 gram. Bobot gabah
genotipe tersebut ketika ditanam di dataran medium (L2) mengalami penurunan
bobot berat demikian pula ketika ditanam di dataran tinggi (L3), penurun beratnya
secara berurutan adalah 29,0 gram dan 23,6 gram.
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Tabel 17 . Penampilan bobot gabah per rumpun (gram) 14 genotip padi di 3
lokasi
RataGenotip
L1
L2
L3
rata
G1 (F2BC4A52-12)
30.2 bc
25.3 cd
17.6 f
24.4
G2 (F2BC4A52-44)
38.4 a
23.9 cd
29.4 bc
30.5
G3 (F2BC4A86-1)
35.5 ab
23.3 cd
23.4 cd
27.4
G4 (F2BC4A86-3)
32.5 bc
31.6 bc
22.5 cd
28.8
G5 (F2BC4A86-32)
35.4 ab
33.4 ab
24.5 cd
31.1
G6 (F2BC4A86-36)
28.6 bc
23.7 cd
20.5 de
24.3
G7 (F2BC4A52-36)
30.4 bc
25.7 cd
19.9 de
25.3
G8 (F2BC4A52-37)
33.1 ab
32.3 bc
23.0 cd
29.5
G9 (F2BC4A86-GS1)
35.4 ab
33.1 ab
25.3 cd
31.2
G10(F2BC4A52-42)
38.2 a
29.0 bc
23.6 cd
30.3
G11 (AKBC52)
33.2 ab
27.3 cd
21.8 de
27.4
G12 (AKBC86)
30.3 bc
28.1 bc
23.5 cd
27.3
G13 (Kala Isi Tolo)
26.2 cd
27.5 cd
23.3 cd
25.7
G14(Impago unram I )
29.8 bc
25.1 cd
23.0 cd
26.0
Rerata
32.7
27.8
22.9
27.8
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf kecil
yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi dataran
rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi
Tabel 18 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter bobot gabah per rumpun pada
14 genotip padi dan 3 lokasi
Genotip/Lokasi
G1 (F2BC4A52-12)
G2 (F2BC4A52-44)
G3 (F2BC4A86-1)
G4 (F2BC4A86-3)
G5 (F2BC4A86-32)
G6 (F2BC4A86-36)
G7 (F2BC4A52-36)
G8 (F2BC4A52-37)
G9 (F2BC4A86-GS1)
G10(F2BC4A52-42)
G11 (AKBC52)
G12 (AKBC86)
G13 (Kala Isi Tolo)
G14(Impago unram I )
L1 (Dataran Rendah)
L2 (Dataran Medium)
L3 (Dataran Tinggi)

AIKU1/PCA1

AIKU2/PCA2

0.235
-2.328
-1.502
0.959
0.776
-0.140
0.103
0.969
0.639
-0.591
-0.103
0.366
0.843
-0.227
-1.750
2.784
-1.035

0.803
-0.611
0.352
0.254
0.469
-0.465
0.214
0.291
0.227
1.190
0.438
-0.699
-1.646
-0.817
1.728
0.324
-2.051

Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 9 nampak bahwa ada 3 genotipe yang
stabil yaitu G6, G7 dan G9. Genotipe paling stabil nampak pada G7 serta memiliki
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berat gabah perumpunnya lebih redah dari reratanya sedangkan genotipe lainnya
lebih berat dari reratanya.
Genotipe G3 dan G10 spesifik lokasi pada dataran rendah (L1). Genotipe
G4, G5, G8 serta G11 merupakan genotipe spesifik lokasi pada dataran medium
(L2). Genotipe G12, G13 dan G14 spesifik lokasi pada dataran tinggi (L3).
Genoti yang spesifik di dua lokasi ditunjukkan oleh genotipe G2 spesifik di
lokasi dataran rendah (L1) dan dataran tinggi (L3). Genotipe G1 spesifik di lokasi
dataran rendah (L1) dan dataran medium (L2).
.

Gambar 9.: Biplot interaksi AMMI 2 untuk bobot gabah per rumpun
5.1.10. Hasil Gabah per Hektar
. Hasil analisis ragam interaksi genotipe dan lokasi menunjukkan perbedaan
yang nyata pada hasil gabah per hektar ( Lampiran 10). Hasil gabah per hektar
untuk setiap genotipe pada masing-masing lokasi dapat dilihat pada Tabel 19. Hasil
gabah per hektar tertinggi nampak pada G9 yang ditanam pada lokasi daran rendah.
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Hasil gabah mengalami penurunan ketika ditanam pada lokasi daratan medium. Dan
hasil terendah nampak pada penanaman di lokasi dataran tinggi. Hasil gabah/ha
untuk genotipe G9 di dataran rendah, medium dan tinggi secara berurutan yaitu 6,7
t/ha, 6,5 t/ha dan 3,7 t/ha.
Dari hasil biplot AMMI2 terhadap hasil gabah (Gambar 10) dan nilai AIKU1
dan AIKU2 dapat dilihat bahwa ada 4 genotipe memberikan indikasi stabil di tiga
lingkungan yaitu G1, G5, G8 dan G9. Genotipe yang memberikan indikasi stabil
adalah genotipe yang berada di dalam elips. Genotipe G1 (F2BC4A52-12) dengan
hasil gabah perhektarnya 4,4 ton/ha merupakan genotipe yang berindikasi paling
stabil dibandingkan dengan genotipe lainnya. Genotipe lain yang mempunyai indikasi
respon stabil adalah G5, G8 dan G 9, dengan hasil gabah per ha secara berturut-turut
5,3; 4,2; dan 5,6 (Tabel 4).
Genotipe yang tidak stabil menunjukkan respon yang positif jika ditanam di
suatu lingkungan yang menguntungkan dan berespon negatif jika ditanam di tempat
yang berbeda. Genotipe yang berindikasi beradaptasi spesifik terhadap lingkungan
dataran tinggi adalah G6, G7, G10 dan G13 dengan daya hasil secara berurutan
3,8; 3,1; 3,5 dan 4,2 ton/ha (Gambar 1 dan Tabel 4). Sedangkan Genotipe G3,G12,
dan G14 berindikasi spesifik pada

Lokasi dataran Medium. Sedangkan Genotipe

G2,^4 dan G11 spesifik pada lokasi dataran rendah. Hasil di atas sejalan dengan
pernyataan Endang (2003) di mana pada biplot AMM2, jika suatu genotipe dan
lingkungan jaraknya berdekatan maka hal ini menunjukkan bahwa genotip tersebut
dapat tumbuh dengan baik dilingkungan terkait. Kesesuaian tempat tumbuh dapat
juga diinterpretasikan dari besarnya sudut yang dibentuk oleh garis genotip dan
lingkungan yaitu menginformasikan adanya korelasi antara genotipe dan lingkungan
tersebut. Semakin kecil sudut yang terbentuk menginformasikan semakin besarnya
korelasi yang terjadi di antara genotip dan lingkungan, dan ini memberikan indikasi
adaptasi galur semakin bersifat spesifik lingkungan.
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Tabel 19. Penampilan rata-rata daya hasil gabah per hektar (ton/ha) 14 genotip
padi di 3 lokasi
Ratarata

Genotip
L1
L2
L3
G1 (F2BC4A52-12)
5.5 cd
5.1 de
2.6 gh
4.4
G2 (F2BC4A52-44)
6.3 ab
5.3 cd
2.8 gh
4.8
G3 (F2BC4A86-1)
ab
ab
fg
6.6
6.4
3.1
5.4
G4 (F2BC4A86-3)
6.5 ab
5.4 cd
4.0 fg
5.3
G5 (F2BC4A86-32)
6.4 ab
6.2 ab
3.4 gh
5.3
G6 (F2BC4A86-36)
5.5 cd
5.1 de
3.8 fg
4.8
G7 (F2BC4A52-36)
5.0 de
4.3 ef
3.1 gh
4.2
G8 (F2BC4A52-37)
5.3 cd
5.1 de
2.0 hi
4.2
G9 (F2BC4A86-GS1)
a
ab
fg
6.7
6.5
3.7
5.6
G10(F2BC4A52-42)
5.3 cd
5.0 de
3.5 gh
4.6
G11 (AKBC52)
6.0 bc
5.0 de
1.3 i
4.1
G12 (AKBC86)
6.6 ab
6.5 ab
2.3 gh
5.1
G13 (Kala Isi Tolo)
5.4 cd
5.1 de
4.2 ef
4.9
G14(Impago unram I )
5.5 cd
5.5 cd
2.3 gh
4.5
Rerata
5.9
5.5
3.0
4.8
Keterangan : Angka-angka dalam kolom dan baris yang didampingi oleh huruf
kecil yang sama tidak berbeda nyata; pada uji Duncan 1% . L1 = lokasi
dataran rendah, L2 = lokasi dataran medium, L3 = lokasi dataran tinggi.
Tabel 20 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter hasil pada 14 genotip dan 3
lokasi
Genotip/Lokasi
AIKU2/PCA2 AIKU1/PCA1
G1 (F2BC4A52-12)
-0.003
0.012
G2 (F2BC4A52-44)
0.106
-0.427
G3 (F2BC4A86-1)
0.351
0.150
G4 (F2BC4A86-3)
-0.355
-0.452
G5 (F2BC4A86-32)
0.122
0.189
G6 (F2BC4A86-36)
-0.540
0.034
G7 (F2BC4A52-36)
-0.540
-0.139
G8 (F2BC4A52-37)
0.265
0.144
G9 (F2BC4A86-GS1)
0.079
0.189
G10(F2BC4A52-42)
-0.484
0.134
G11 (AKBC52)
0.720
-0.485
G12 (AKBC86)
0.777
0.196
G13 (Kala Isi Tolo)
-0.778
0.157
G14(Impago unram I )
0.280
0.298
L1 (Dataran Rendah)
0.655
-0.696
L2 (Dataran Medium)
0.752
0.664
L3 (Dataran Tinggi)
-1.408
0.031
Hasil biplot AIKU1 dan AIKU2 pada karakter hasil gabah per hektar di tiga
lokasi

nampak pada Tabel 20. Dari hasil biplot AMMI2 pada Gambar 10 nampak

bahwa ada 4 genotipe yang menunjukan stabil yaitu G1, G5, G8 dan G9. Dari ke

58
empat genotipe tersebuat genotipe G1 menunjukkan paling stabil dan memiliki
daya hasil gabah per hektar lebih rendah dari reratanya. Genotipe G5 memberikan
daya hasil sama, G9 lebih tinggi sedangkan G8 lebih rendah dari nilai reratanya.
Sedangkan genotipe yang menunjukkan spesifik lokasi nampak pada G1, G2
dan G4 spesifik lokasi pada dataran rendah. Genotipe G3, G12 dan G14 spesifik
pada dataran medium (L2). Genotipe G6, G7, G13 dan G10 spesipik lokasi pada
dataran tinggi (L3). Sedangkan yang spesifik pada dua lokasi tidak dijumpai.

Gambar 10 : Biplot interaksi AMMI 2 untuk hasil gabah per hektar di tiga
lokasi

5.1.11. Perbandingan Hasil Klasifikasi Genotipe Antar Karakter
Berdasarkan lokasi dan adaptasi hasil gabah, bobot gabah per rumpun, bobot
100 butir gabah, jumlah gabah hampa per malai, jumlah gabah berisi per malai,
panjang malai, jumlah anakan non produktif, jumlah anakan produktif per rumpun,
tinggi tanaman, umur berbunga dan panjang malai maka diperoleh hasil klasifikasi
genotipe spesifik lokasi dan genotipe stabil seperti disajikan pada Table 21.

19
Tabel 21: Hasil klasifikasi genotipe spesifik lokasi dan stabil berdasarkan karakter hasil dan komponen hasil

Genotipe spesifik 1 lokasi
No Karakter

1

UB

Dataran rendah
(L1)

Dataran medium
(L2)

Dataran tinggi
(L3)

Genotipe spesifik 2 lokasi
Dataran
Dataran
Dataran
rendah dan
rendah dan
Medium
Medium
Tinggi
dan Tinggi
(L1 dan L2)
(L1 dan L3) (L2 da L3)

Genotipe stabil

G5,G6, G8,G12
G1, G4
G9,G11,G13,G14
G2, G3, G7, G10
G1,G3, G10,
G14
2
TT
G5,G8
G2,G6,G7,G12
G4, G9, G13
G11,
3
JAP
G2,G6,G11
G4,G5,G11
G8,G14
G9,G13
G1, G3, G7,G10
4
JANP
G1,G6,G7
G4,G5,G9,G11
G8,G14
G2, G3, ,G10, G12, G13
5
PM
G1
G2,G5,G7
G3,G6,G12,G14
G10
G13
G,4, G8, G9,G11
6
JGB
G3,G4,G9,G13
G5,G8,G11
G1,G2,G12
G6,G7
G10,G14
G3,G5,G6,G7,
G4
G8,G12,
7
JGH
G2,G13
G11
G1, G10
G9
G14
8
B100
G2,G8,G11
G6,G14
G1,G3,G13
G5
G12
G1, G2, G9,G10
9
BGPR
G3,G10
G4,G5,G8,G11
G12,G13,G14
G1
G2
G6, G7, G9
10
H
G2,G4,G11
G3,G12,G14
G6,G7, G10,G13
G1, G5, G8, G9
Keterangan : UB = Umur Berbunga, TT = Tinggi Tanaman, JAP = Jumlah Anakan Produktif, JANP = Jumlah Anakan Non Produktif, PM =
Panjang Malai. JGB = Jumlah gabah berisi; JGH = Jumlah gabah hampa; B100 = Bobot 100 butir gabah; BGPR = Bobot gabah per
rumpun; H = Hasil per hektar.
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5.1.12. Uji Adaptasi dan stabilitas hasil galur harapan padi beras merah Pada
Tiga lokasi
Analisis ragam gabungan pengaruh genotipe, lokasi, dan interaksi genotipe x
lokasi menunjukkan perbedaan sangat nyata terhadap karakter kuantitatif padi beras
merah di tiga lokasi tumbuh yang berbeda (dataran rendah,dataran medium,dataran
tinggi) artinnya bahwa peringkat keunggulan suatu genotipe yang diujikan tidak akan
sama pada

semua lokasi tumbuh. Hal ini disebabkan tanggap yang berbeda dari

genotipe terhadap satu atau lebih peubah lingkungan fisik ( Nugrahaeni, 1993). Bos dan
Caligari (1995) menambahkan besar kecilnya pengaruh interaksi genotipe x lingkungan
sangat tergantung pada susunan genetik suatu genotipe dan kompleksitas lokasi yang
mempengaruhinya
Adapun perbedaan masing-masing lokasi tumbuh yang dipergunakan dalam
penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 11. Adanya interaksi genotipe x lokasi yang
tidak nyata perlu diperhatikan dalam memilih keunggulan suatu genotipe dalam
kegiatan seleksi.
Perbedaan hasil gabah dan komponen hasil di setiap lokasi, terutama diakibatkan
perpedaan ketinggian tempat.
Hasil analisis ragam gabungan menunjukkan perbedaan yang nyata pada
interaksi genotipe x lokasi terhadap seluruh karakter yang diamati seperti umur
berbunga, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, jumlah anakan non produktif per
rumpun, panjang malai, jumlah gabah berisi per malai, jumlah gabah hampa per malai,
bobot 100 butir gabah, bobot gabah per rumpun dan hasil gabah /ha. pengaruh genotipe
x lokasi yang nyata memungkinkan untuk dilakukannya analisis AMMI (additive
main effect and multiplicative interactions) dan mempolakan interaksi genotipe x lokasi
dengan biplot. Dari hasil analisis AMMI (Lampiran 1 – 10) tampak pengaruh interaksi
genotipe x lokasi menghasilkan dua komponen AIKU (Analisis Interaksi Komponen
Utama) yaitu AIKU1 dan AIKU2. Nilai rerata genotipe, lokasi dan nilai AIKU1 dan
AIKU2, serta penampilan rata–rata karakteristik tiap – tiap genotipe, dimasing -masing
lokasi dapat dilihat pada Tabel 1 hingga Tabel 20.
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Untuk menentukan suatu genotipe tergolong stabil dan spesifik lokasi dapat
dilihat pada biplot AMMI2 yaitu biplot antara skor AIKU1 dengan skor AIKU2. Dari
hasil biplot AMM2 terhadap hasil gabah (Gambar 10) dapat dilihat bahwa ada 4
genotipe memberikan indikasi stabil terhadap tiga lokasi yaitu G1,G5,G8 dan G9.
Genotipe yang memberikan indikasi stabil adalah genotipe yang berada di dalam elips.
Genotipe G1 merupakan genotipe yang berindikasi paling stabil dibandingkan dengan
genotipe lainnya.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Gauch (1992) yang menyatakan genotipe yang
tumbuh di lintas lokasi pengujian dan memberikan nilai AIKU yang mendekati nol,
memberikan indikasi bahwa genotipe tersebut bersifat stabil, jika nilai AIKU sangat
jauh dari nol menunjukan bahwa genotipe memiliki daya adaptasi yang spesifik.
Berdasarkan hasil analisis AMMI terhadap stabilitas dan spesifik lokasi karakter
kuantitatif padi beras merah

(Tabel 1 - 20)

nampak bahwa genotipe yang

diklasifikasikan berindikasi stabil oleh sebagian besar karakter yang diamati adalah
menyebar pada genotipe yang dujikan. Genotipe G10 memiliki 5 karakter stabil yaitu
stabil pada umur berbunga, Jumlah anakan produktip per rumpun, Jumlah anakan non
produktif per rumpun, jumlah gabah hampa, serta bobot gabah hampa. Genotipe G1
stabil hanya pada 4 karakter yaitu jumlah anakan produktif per rumpun, Jumlah gabah
hampa per malai, bobot 100 butir dan hasil gabah per hektar. Sedangkan pada genotipe
lain menyebar sifat stabilnya pada karakter teramati (Tabel 21).
Demikian juga untuk genotipe yang spesifik lokasi dapat dijelaskan dengan
cara yang sama seperti di atas. Sebagai ilustrasi klasifikasi genotipe yang memberikan
indikasi spesifik hanya pada satu lokasi dataran rendah , nampak G11 pada 4 karakter
yaitu jumlah anakan produktif per rumpun, tinggi tanaman, bobot 100 butir gabah dan
hasil gabah per hektar. Genotipe yang spesifik lokasi di dua lokasi, nampak G14
spesifil lokasi terhadap tinggi tanaman di lokasi dataran rendah(L1) dan dataran
medium(L2). Demikian pula G14 Spesifik lokasi di 2 lokasi terhadap jumlah gabah
hampa per malai yaitu pada lokasi dataran medium (L2) dan dataran tinggi (L3) (Tabel
21).
Faktor penyebab stabilitas hasil suatu genotipe belum diketahui dengan jelas,
namun demikian Allard dan Bradshaw (1964) cit Ni’amullah (2003) menduga bahwa
mekanisme penyangga individu dan populasi adalah faktor penyebabnya. Mekanisme
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stabilitas secara umum dapat dikelompokan kedalam empat hal, heterogenitas genetik,
kompensasi komponen hasil, ketegaran terhadap deraan (stres tolerance) dan daya
pemulihan yang cepat terhadap penderaan.
sebagai suatu genotipe yang

Dalam hal ini stabilitas didefinisikan

memiliki heterogenitas genetik untuk menghindari

perubahan hasil yang besar diberbagai lokasi. Mekanisme ini muncul sebagai akibat
dari hasil kerja sama gen-gen yang berlainan (heterogen) yang terdapat di dalam
susunan

genetik suatu genotipe. Hal ini dapat dimengerti karena hasil merupakan

produk dari berbagai komponen hasil. Dan komponen hasil itu sendiri merupakan
produk dari banyak gen. Dengan
genotipe akibat heterogenitas

bervariasinya

hasil

yang didapat dalam suatu

genotipe sehingga pengurangan hasil

dari suatu

komponen hasil lainnya akan digantikan dengan komponen hasil lainnya, sehingga
akan terjadi kestabilan hasil.

5.1.13.

Uji Kandungan dan Hasil Antosianin Beras Pada Berbagai Lokasi
Tumbuh Berbeda

6.4.1. Kandungan Antosianin Beras
Pada Lampiran 12 nampak bahwa analisis ragam gabungan terhadap pengaruh
genotipe, lingkungan serta interaksi genotipe dan lingkungan menunjukkan perbedaan
nyata terhadap kandungan antosianin beras. Pada Tabel 23 nampak bahwa pada lokasi
dataran rendah, galur galur harapan padi gogo beras merah G2 memberikan kandungan
antosianin beras tertinggi yaitu sebesar 17,77 ppm. Galur galur tersebut
kandungan antosianin

yang lebih tinggi

memiliki

dibandingkan dengan ke 3 tetua

yaitu

AKBC52 (G11), AKBC86 (G12) dan Kala Isi Tolo (G13) maupun dengan varietas
unggul nasional Impago Unram I (G14) sebagai pembanding. Kandungan antosianin
beras terendah pada lokasi dataran medium dijumpai pada galur harapan G3 sebesar
7,84 ppm
Pada lokasi dataran medium

galur harapan G2 (F2BC4A52-44) memiliki

kandungan antosianin sebesar 16.06 ppm. Kandungan antosianin yang dimiliki oleh
galur G2 lebih tinggi dibandingkan dengan tetuanya yaitu G11 (AKBC52) dengan
kandungan antosianin yang dimiliki sebesar 12,98 ppm. Galur harapan G2 ini juga
memiliki kandungan lebih tinggi dibandingkan dengan varietas unggul pembandingya
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Impago Unram I (13,32 ppm). Galur harapan

G1 dan G3 memiliki kandungan

antosianin terendah yaitu secara berurutan sebesar 9,10 ppm dan 8,02 ppm
Pada lokasi dataran tinggi (Tabel 22), nampak

Galur G2 (F2BC4A52-44)

memiliki kandungan antosianinnya tertinggi yaitu 16,13 ppm. Kandungan antosianin
terendah pada lokasi dataran tinggi dijumpai pada galur G1 dan G3 yaitu sebesar 9,21
ppm dan 8,31 ppm.

Tabel 22: Rerata Kandungan antosianin (ppm) pada genotipe padi beras merah di
tiga Lokasi
Genotipe

Lingkungan
Dataran Medium
9.10 hi
16.06 a
8.02 ij
11.64 ef
14.46 bc
13.03 cd
15.23 ab
11.39 ef
13.08 cd
15.39 ab
12.98 de
14.98 bc
15.69 ab
13.32 cd

Dataran Rendah
Dataran Tinggi
G1 (F2BC4A52-12)
8.89 ij
9.21 hi
G2 (F2BC4A52-44)
15.77 a
16.13 a
G3 (F2BC4A86-1)
7.84 j
8.31 ij
G4 (F2BC4A86-3)
10.56 gh
11.99 ef
G5 (F2BC4A86-32)
13.35 cd
14.61 bc
G6 (F2BC4A86-36)
11.62 fg
13.44 cd
G7 (F2BC4A52-36)
14.23 bc
15.54 ab
fg
G8 (F2BC4A52-37)
10.25
11.50 ef
G9 (F2BC4A86-GS1)
12.97 de
13.15 cd
G10(F2BC4A52-42)
14.51 bc
15.63 ab
G11 (AKBC52)
12.31 de
13.13 cd
G12 (AKBC86)
14.78 bc
15.18 ab
G13 (Kala Isi Tolo)
15.40 ab
15.95 ab
G14(Impago Unram I
13.15 cd
13.71 cd
Rerata
8.89
9.10
9.21
Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang didampingi oleh huruf kecil yang sama
tidak berbeda nyata; angka-angka dalam baris yang di damping oleh huruf
besar yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 1%
5.1.14. Hasil Antosianin Beras
Pada Lampiran 13 nampak bahwa analisis ragam gabungan terhadap pengaruh
genotipe, lokasi menunjukkan perbedaan nyata terhadap kandungan antosianin beras,
demikian pula terhadap interaksi genotipe x lokasi.
Hasil antosianin per ha untuk setiap genotipe di masing-masing lingkungan dapat dilihat
pada Tabel 23. Rata-rata hasil antosianin beras di lokasi dataran tinggi adalah 40,05
gram/ha, hasil antosianin beras ini lebih rendah dibandingkan dengan rerata hasil di
lokasi dataran rendah dan dataran medium, berturut-turut yaitu 48,11 gram/ha dan
47,50 gram/ha. Pada lokasi dataran tinggi, genotipe

G12 dan G13 (Kala Isi Tolo)
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mempunyai rerata hasil antosianin tertinggi, yaitu secara berurutan 52,13 gram/ha dan
53,10 gram/ha. Hasil terendah diperoleh pada G1 yaitu sebesar 24,66 gram/ha.
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Tabel 23: Rerata hasil antosianin (gram/ha) pada genotipe padi beras merah di
tiga Lokasi
Genotipe
Dataran Rendah

Lingkungan
Dataran Medium

Dataran Tinggi

G1 (F2BC4A52-12)
29.83
de
29.97
de
24.66
e
G2 (F2BC4A52-44)
63.91
ab
51.75
bc
46.50
cd
G3 (F2BC4A86-1)
33.41
de
35.62
de
29.12
de
G4 (F2BC4A86-3)
43.69
cd
43.98
cd
38.76
cd
G5 (F2BC4A86-32)
55.16
bc
61.31
ab
47.41
cd
G6 (F2BC4A86-36)
39.27
cd
40.02
cd
36.53
cd
G7 (F2BC4A52-36)
42.94
cd
44.85
cd
39.80
cd
G8 (F2BC4A52-37)
37.75
cd
33.54
de
28.49
de
G9 (F2BC4A86-GS1) 55.92
bc
56.42
ab
43.44
cd
G10(F2BC4A52-42)
52.61
bc
48.85
bc
45.56
cd
G11 (AKBC52)
46.97
cd
43.59
cd
34.09
cd
G12 (AKBC86)
65.94
ab
66.70
a
52.13
bc
G13 (Kala Isi Tolo)
56.65
bc
55.39
bc
53.10
bc
G14(Impago unram I 49.44
bc
53.01
bc
41.10
cd
Rerata
48.11
47.50
40.05
Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang didampingi oleh huruf kecil yang sama
tidak berbeda nyata; angka-angka dalam baris yang di damping oleh huruf
besar yang sama tidak berbeda nyata pada uji Duncan 1%
Pada lokasi dataran rendah, genotipe G2 (F2BC4A52-44) dan G12 (AKBCA86)
mempunyai rerata hasil antosianin tertinggi yaitu secara berurutan 63,91 gram/ha dan
65,94 gram/ha. Hasil terendah diperoleh pada genotipe G1 (F2BC4A52-12) yaitu 29,83
gram/ha.
Pada lokasi dataran medium, genotipe G12 mempunyai rerata hasil antosianin
tertinggi yaitu secara berurutan 66,70 gram/ha. Hasil terendah diperoleh pada genotipe
G1, G3 dan G8 yaitu secara berurutan sebesar sebesar 29,97 gram/ha, 35,62 gram/ha
dan 33,54 gram/ha.

5.1.14. Kandungan dan Hasil Antosianin Beras Pada Genotipe dan Lingkungan
Tumbuh
Hasil analisis ragam gabungan pengaruh genotipe, lingkungan serta interaksi
antara genotipe x lingkungan menunjukkan perbedaan nyata terhadap

kandungan

antosianin beras.
Dari Tabel 23 nampak bahwa kandungan antosianin beras tertinggi di dapat pada
genotipe G2 yaitu sebesar 16,13 ppm ketika ditanam pada lokasi dataran tinggi.
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Genotipe ini berasal dari hasil persilangan silang balik tetua Kenya dengan Angka.
Jika dibandingkan dengan asal tetuanya yaitu G11 (AKBC52) dan G13 (Kala Isi Tolo)
dengan kandungan antosianin yang dimiliki sebesar 13,13 dan

15,95 ppm. Maka

genotipe G2 mengalami peningkatan kandungan antosianin sebesar 22,84 %, jika
dibandingkan dengan

tetua G11 dan

terjadi peningkatan

kandungan antosianin

sebesar 1,13 % jika dibandingkan dengan tetua Kala Isi Tolo.
Kandungan antosianin beras pada G2 tidak mengalami penurunan yang nyata
ketika ditanam pada dataran medium dan daratan rendah.
Dari hasil percobaan tentang pewarnaan antosianin pada padi yang dilakukan
Reddy (1996) nampak bahwa pembentukan pigmen atosianin di sebabkan oleh tiga
gen dasar

yaitu

C(chromogen), A(activator) dan P (distributor). Dasar genetik

biosintesa antosianin pada padi adalah dimana gen dapat dikelompokkan dalam gen
struktural dan gen pengatur. Sejumlah gen struktural adalah C, A, Rc (brown pericarp),
Rd (brown pericarp) menyandi enzim-enzim, sedangkan gen pengatur (regulator) adalah
P(purple) dan Prp (purple pericarp) dengan bermacam-macam allel

yang

menggambarkan lemahnya pengaturan pewarnaan. Dengan demikian pola pewarnaan
antosianin pada padi utamanya ditentukan oleh status alel individu gen dan interaksi
yang kompak antar allel.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sbe et al. (1997), menyatakan bahwa
genotipe padi Nigita 22 bersifat homozigot dominan pada alle I-ib penghambat warna
daun dan meniadakan pigmen antosianin. Terdapat hal yang menarik pada Nigita 22
yaitu kemampuannya untuk mengakumulasi antosianin bila diberikan perlakuan stres
kekeringan yang ditandai dengan nilai A530, hal ini menunjukkan adanya expresi
induksi stres terhadap gen yang relevan, ini juga mungkin, bahwa pengaturan lintasan
flavonoid dilaksanakan secara pintas pada siklus regulasi yang meliputi kerja gen I-ib.
Tanaman kedelai menunjukan toleransi yang luar biasa terhadap kekeringan,
dengan mengakumulasi tiga sampai empat kali lebih banyak antosianin selama proses
dehidrasi dibandingkan di dalam kondisi suka air (Chalker,1999.).
Penghindaran kekeringan

umumnya nampak pada tanaman-tanaman yang

mampu menurunkan potensial osmotik daun-daunnya sampai ke titik evapotranspirasi
minimum. Konsentrasi antosianin akan secara de facto menurunkan potensial osmotik
daun (yaitu membuat semakin

negatif), yang mengurangi potensial air daun dan
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barangkali mendukung penurunan

konduktansi stomata yang tampak pada

daun

Brachystegia, Photinia X Fraseri ‘Red Top’ (Chalkerl, 1999.).
Hasil antosianin beras yang diperoleh per satuan luas merupakan nilai perkalian
antara kandungan antosianin dengan hasil beras.

Hasil antosianin beras secara

komulatif sangat dipengaruhi oleh tingkat produksi tanaman tersebut. Meskipun
kandungan antosianin per satuan bobot sama, namun jika produktivitas yang dicapai
berbeda, maka hasil antosianin komulatif yang diperoleh juga berbeda. Semakin tinggi
produktivitas tanaman, hasil antosianin komulatif juga semakin tinggi.
Hasil analisis ragam gabungan pengaruh interaksi genotipe x lingkungan
menunjukkan perbedaan nyata terhadap hasil antosianin beras, artinya hasil antosianin
suatu genotipe akan mengalami perubahan dengan berubahnya lingkungan tumbuh.
Pada Tabel 24 tampak bahwa hasil antosianin tertinggi di lokasi dataran
rendah di hasilkan oleh genotipe G2 dan G12 secara berurutan bernilai 63,91 gram/ha
dan 65,94 gram/ha. Genotipe tersebut di atas bila ditanam di lokasi dataran medium dan
dataran tinggi akan mengalami penurunan hasil antosianin beras. Hasil antosianin
terendah bila ditanam di lokasi dataran tinggi, hal ini disebabkan karena hasil gabah
tertinggi di peroleh pada lokasi dataran rendah. Bila dilihat hubungan antara hasil
gabah, hasil antosianin dan kandungan antosianin dengan lingkungan tumbuh, nampak
secara umum bahwa terjadi penurunan hasil gabah dan hasil antosianin

dengan

bertambahnya ketinggian tempat, tetapi sebaliknya dengan kandungan antosianinnya
secara relatif terjadinya peningkatan, namun peningkatan kandungan antosianin karena
bertambahnya

ketinggian tempat tidak sebanding dengan penurunan hasil gabah.

Terdapat indikasi

bahwa

genotipe hasil seleksi silang balik hingga empat kali

memberikan hasil antosianin tertinggi bila dilakukan penanaman di lingkungan dataran
rendah.
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BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. KESIMPULAN
1. Genotipe yang stabil G1(F2BC4A52-12); G5(F2BC4A86-32); G8
(F2BC4A52-37) dan G9(F2BC4A86-GS1) dengan daya hasil secara
berurutan 4,4 t/ha; 5,3 t/ha ; 4,2 t/ha; dan 5,6 t/ha
2.

Genotipe G2 (F2BC4A52-44) , G4(F2BC4A86-3) dan G11 (AKBC52)
dengan daya hasil secara berurutan 6,3 t/ha; 6,5 t/ha dan 6,0 t/ha merupakan
genotipe beradaptasi sepesifik di lingkungan dataran rendah

3. . Genotipe G3 (F2BC4A86-1) , G12 (AKBC86) dan G14 (Impago Unram I)
dengan daya hasil secara berurutan 6,4 t/ha; 6,5 t/ha dan 5,5 t/ha merupakan
genotipe beradaptasi sepesifik di lingkungan dataran medium
4. Genotipe G6 (F2BC4A86-36) , G7(F2BC4A52-36) , G10(F2BC4A52-42) dan
G13 (Kala Isi Tolo) dengan daya hasil secara berurutan 4,8 ton/ha; 4,2 ton/ha
, 4,6 t/ha dan 4,9 t/ha merupakan genotipe beradaptasi sepesifik di
lingkungan dataran tinggi.
5. Kandungan antosianin beras setiap genotipe berbeda disetiap lokasi tumbuh,
kandungan antosianin beras tertinggi di lokasi dataran rendah, medium dan
tinggi adalah G2 (F2BC4A52-44) secara berurutasn sebesar 15,77 ppm, 16,06
ppm dan 16,13 ppm.
6. Hasil antosianin beras setiap genotipe berbeda disetiap lokasi tumbuh, hasil
antosianin beras tertinggi di lokasi dataran rendah adalah G2 yaitu 63,91 g/ha
dan G12 yaitu 65,94 g/ha. Dilokasi dataran medium adalah G12 adalah 66,70
g/ha. Dilokasi dataran tinggi hasil antosianin tertinggi terdapat pada G12
(AKBC86) dan G13 (Kala Isi Tolo) yaitu secara berurutan 52,13 g/ha dan
53,10 g/ha

6.2. SARAN
Galur

G5 (F2BC$A86-32) dan G9(F2BC4A86-GS1)

berpeluang untuk

diikutkan pada kegiatan Konsorsium Padi Nasional untuk di laksanakan Uji
Multi Lokasi (UML) untuk pelepasan Varietas unggul baru
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Lampiran 1 . Analisis varians karakter umur berbunga berdasarkan model AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

db
2

JK
11748.30

6
13
26
14
12
78
125

30.48
675.44
747.25
456.64
290.62
409.52
13610.99

KT
F F_prob
5874.15 1156.4734 0.0000 *
5.08
51.96
28.74
32.62
24.22
5.25
108.89
10.95

1.8078
5.4741
1.3468

0.0464 *
0.0000 *
0.3059

61.1%
38.9%

Lampiran 2 . Analisis varians tanggi tanaman berdasarkan model AMMI
Sumber ragam
db
Lingkungan
2
Ulangan
(Lingkungan)
6
Genotip
13
Genotip x Lingkungan 26
Komponen AMMI 1
14
Komponen AMMI 2
12
Galat gabungan
78
Total
125
CV (%)

JK
KT
F F_prob
9233.89 4616.94 103.6345 0.0000 *
267.30
1899.60
1658.09
1256.29
401.79
2397.22
15456.9

44.55
146.12
63.77
89.74
33.48
30.73
123.65
10.95

2.2913
2.0750
2.6800

0.0349 *
0.0073 *
0.0473 *

75.8%
24.2%

Lampiran 3. Analisis varians karakter jumlah anakan produktif berdasarkan model
AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

JK
KT
F F_prob
db
2 1523.01 761.51 114.5694 0.0000 *
6
39.88
13 457.89
26 459.23
14 380.26
12
78.97
78 607.96
125 3087.96

6.65
35.22
17.66
27.16
6.58
7.79
24.70
10.95

1.9942
2.2661
4.1272

0.0451 *
0.0030 *
0.0093 *

82.8%
17.2%
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Lampiran 4. Analisis varians karakter jumlah anakan non produktif
berdasarkan model AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

db
JK
KT
F F_prob
2 4226.29 2113.15 702.7293 0.0000 *
6
18.04
13 205.57
26 440.92
14 437.86
12
3.06
78 142.33
125 5033.15

3.01
15.81
0.9325 0.0356 *
16.96
9.2937 0.0000 *
31.28 122.7099 0.0000 *
0.25
1.82
40.27
10.95

99.3%
0.7%

Lampiran 5. Analisis varians karakter panjang malai berdasarkan model AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

db
JK
KT
2 242.73 121.37
6 10.81
13 60.63
26 73.60
14 56.98
12 16.62
78 82.47
125 470.24

F F_prob
67.3880 0.0001 *

1.80
4.66
2.83
4.07
1.39
1.06
3.76
10.95

1.6476
2.6773
2.9386

0.0350 *
0.0004 *
0.0343 *

77.4%
22.6%

Lampiran 6 . Analisis varians karakter jumlah gabah berisi berdasarkan model
AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

JK
KT
db
2 35457.68 204.05
6 1384.84 230.81
13 7699.15 592.24
26 7780.19 299.24
14 5200.82 371.49
12 2579.37 214.95
78 12467.43 159.84
125 64789.28 518.31
10.95

F F_prob
76.8128 0.0001 *

1.9792
1.8721
1.7283

0.0372 *
0.0181 *
0.1741

66.8%
33.2%
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Lampiran 8 . Analisis varians karakter bobot 100 butir gabah berdasarkan model
AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

db
2

JK
6.07

KT
3.03

6
13
26
14
12
78
125

0.30
0.92
0.88
0.63
0.25
1.30
9.45

0.05
0.07
0.03
0.05
0.02
0.02
0.08
10.95

F F_prob
61.5300 0.0001 *

2.0923
2.0251
2.2087

0.0429 *
0.0091 *
0.0882

72.0%
28.0%

Lampiran 9 . Analisis varians karakter bobot gabah per rumpun berdasarkan
model AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

db
2
6
13
26
14
12
78
125

JK
KT
1979.35 989.68
187.82
715.97
583.41
423.59
159.81
2494.55
5961.10

31.30
55.07
22.44
30.26
13.32
31.98
47.69
10.95

F F_prob
31.6160 0.0007 *

2.4544 0.0248 *
0.7016 0.0446 *
2.2719 0.0809

72.6%
27.4%

Lampiran 10 . Analisis varians karakter hasil gabah berdasarkan model AMMI
Sumber ragam
Lingkungan
Ulangan
(Lingkungan)
Genotip
Genotip x Lingkungan
Komponen AMMI 1
Komponen AMMI 2
Galat gabungan
Total
CV (%)

db
JK
KT
F F_prob
2 204.05 102.03 111.7041 0.0000 *
6
5.48
13 30.01
26 29.15
14 26.57
12
2.57
78 66.27
125 334.97

0.91
2.31
1.12
1.90
0.21
0.85
2.68
10.95

2.0594 0.0467
1.3195 0.0175 *
8.8497 0.0003 *

91.2%
8.8%
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Lampiran 11: Kondisi lingkungan pada tiga lokasi tanam 14 genotipe padi beras merah
Ketinggian
Lingkungan
Desa, Kabupaten
Keterangan
(m dpl)
Dataran
Mambalan, Lombok Barat
20
Jenis tanah entisol,
rendah
tekstur tanah
lempung.
Dataran
Batu Kliang Utara, Lombok
560
Jenis tanah entisol,
Medium
Tengah
tekstur tanah lempung
berpasir.
Dataran
Sembalun bumbung, Lombok
1200
Jenis tanah entisol,
Tinggi
Timur
tekstur tanah lempung
berpasir.
Lampiran 12. Analisis Varian kandungan antosianin beras merah di tiga Lokasi
Analysis of Variance for
Source
Blok
Lokasi
Genotipe
Lokasi*Genotipe
Error
Total

DF
1
2
13
26
41
83

Kandungan Antosini, using Adjusted SS for Tests
Seq SS
0.414
10.747
459.535
4.232
5.312
480.241

Adj SS
0.414
10.747
459.535
4.232
5.312

Adj MS
0.414
5.374
35.349
0.163
0.130

F
3.20
41.47
272.81
1.26

P
0.081
0.000
0.000
0.022

Lampiran 13. Analisis Varian Hasil antosianin beras merah di tiga Lokasi
Analysis of Variance for Hasil antosianin , using Adjusted SS for Tests
Source
Blok
Lokasi
Genotipe
Lokasi*Genotipe
Error
Total

DF
1
2
13
26
41
83

Seq SS
106.54
10106.36
5965.07
2530.94
2048.39
20757.31

Adj SS
106.54
10106.36
5965.07
2530.94
2048.39

Adj MS
106.54
5053.18
458.85
97.34
49.96

F
2.13
101.14
9.18
1.95

P
0.152
0.000
0.000
0.027
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Lampiran 14 : Kegiatan Uji Daya Hasil Lanjutan Padi Beras Merah Ampibi
tanam gogo Sembalun Bumbung Lombok Timur

Gambar1. Penanaman galur padi
beras merah ampibi cara gogo jt 25
cm x 25 cm

Gambar 3. Galur harapan padi beras
merah ampibi lok dataran tinggi
siap panen

Gambar 2. Galur padi
ampibi berumur 30 hst

Gambar

4.

beras merah

Bentuk rumpun galur
harapan padi beras merah
ampibi tanam lok dataran
tinggi
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Lampiran 2: : Kegiatan tanam gogo Uji Daya Hasil Lanjutan Padi Beras
Merah Ampibi di Dataran Medium Batu kliang Utara Lombok Tengah

Gambar
5.
Perendaman
dan Gambar 6.penanam gogo galur padi
pemeraman galur padi beras merah
beras merah ampibi
ampibi
Dataran Medium

Gambar 7 :Tananaman Galur G1
Padi beras merah
Ampibi umur 25 HST

Gambar 8. Galur G3 padi Beras
Merah Ampibi Umur 90
HST
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Lampiran 3: Kegiatan Uji Daya Hasil Lanjutan Padi Beras Merah Ampibi
Tanam gogo Lokasi Dataran Rendah Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat

Gambar 9. Penanaman gogo galur Gambar 10. Pengairan tanaman gogo
harapan padi beras merah ampibi lok
setelah dilakukan
dataran rendah
penyiangan dan pemupukan
susulan 1

Gambar 11 : Penampilan galur G14
setelah umur 90 hst

Gambar 12. Penampilan galur padi
beras merah ampibi tanam
gogo menjelang panen

