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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemajuan seleksi bulk dan korelasi genotipik dan 

fenotipik karakter kuantitatif dengan berat gabah per rumpun padi beras hitam turunan ke tiga, telah 
dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram di Desa Nyur Lembang, 
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Percobaaan dilaksanakan dari bulan Maret sampai 
bulan Juni 2014, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas tujuh perlakuan 
yaitu lima galur padi beras hitam turunan ke tiga dan dua tetua (Situ Patenggang dan Baas Selem). 
Setiap perlakuan diulang tiga kali, sehingga diperoleh 21 unit percobaan. Data hasil pengamatan di 
analisis dengan menggunakan rumus Kemajuan Seleksi dan Korelasi Fenotipik (rf) dan Korelasi 
Genotipik (rg). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tetua P1, P2 dan rerata kedua tetua 
pada galur F3.III untuk parameter umur berbunga dan umur panen menunjukkan nilai paling lambat, 
pada galur F3.V untuk parameter berat 100 butir gabah menunjukkan nilai kemajuan seleksi paling 
berat, berdasarkan tetua P1 pada galur F3.III jumlah anakan produktif per rumpun menunjukkan nilai 
kemajuan seleksi paling banyak, berdasarkan rerata kedua tetua pada galur F3.V untuk parameter 
panjang malai menunjukkan nilai kemajuan seleksi paling panjang,  pada galur F3.I untuk parameter 
jumlah gabah berisi per malai dan tinggi tanaman menunjukkan nilai kemajuan seleksi paling berat 
dan paling tinggi. Korelasi genotipik dan fenotipik positif pada karakter jumlah anakan produktif per 
rumpun, panjang malai, jumlah gabah berisi per malai dan berat 100 butir memiliki, korelasi genotipik 
dan fenotipik negatif pada karakter tinggi tanaman, jumlah anakan non produktif per rumpun, umur 
berbunga, umur panen dan jumlah gabah hampa per malai.  

Kata kunci : RAK, Situ Patenggang, Baas Selem, Genotipe 

ABSTRACT 

This aims at this research is to assess the progress of the selection of bulk and genotypic and 
phenotypic correlations quantitative character with grain weight per panicle rice black rice the third 
(filial). This research was conducted at the experimental Field Faculty of Agriculture, University of 
Mataram in the village Nyur Lembang, District Narmada, West Lombok regency. From March to 
June 2014, using a Randomized Block Design (RBD), which consists of seven treatments, five lines of 
black rice paddy derivatives third and two elders (Situ Patenggang and Baas Selem). Each treatment 
was replicated three times, in order to obtain 21 units experiment. The data were analyzed using the 
Progress Correlation Selection and Phenotypic (rf)  and genotypic correlation (rg). The results 
showed that by elders P1, P2 and mean both elders on line F3.III parameters for days to flowering 
and harvesting age showed the slowest value, the line F3.V to a weight of 100 grains parameter 
indicates the value of the progress of the selection of the most severe, by elders P1 on line F3.III 
number of productive tillers per hill showed the value of the progress of selection at most, based on 
the average of the two parents in line F3.V for panicle length parameter indicates the value of the 
progress of the longest selection, the line F3.I for parameter contains the number of grains per 
panicle and plant height showed the progress of the selection of the most value and highest weight. 
Genotypic and phenotypic correlations positively to the character number of productive tillers per 
hill, panicle length, number of grains per panicle and weight contains 100 grains have, genotypic and 
phenotypic correlation negatively on plant height, the number of non productive tillers per hill, 
flowering age, harvesting and number of grains per panicle empty. 

Key word : RBD, Situ Patenggang, Baas Selem, Genotype
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PENDAHULUAN 
 

Beras hitam merupakan varietas lokal 
yang mengandung pigmen, perikarp, aleuron 
dan endosperm yang berwarna merah-biru-
ungu pekat, warna tersebut menunjukkan 
adanya kandungan antosianin berbeda dengan 
beras putih atau beras warna lain (Suardi et al., 
2009). Antosianin adalah senyawa  fenolik 
yang masuk kelompok flavonoid dan berfungsi 
sebagai antioksidan, berperan  penting baik 
bagi tanaman itu sendiri maupun bagi 
kesehatan manusia. Beras Beras hitam 
mempunyai kandungan serat pangan (dietary 
fiber) dan hemiselulosa masing-masing 
sebesar 7,5% dan 5,8%, sedangkan beras putih 
hanya sebesar 5,4% dan 2,2% (Ok et al., 2001 
cit. Narwidina, 2009). 

Kemajuan seleksi dapat dijadikan 
petunjuk dalam penentuan kegiatan seleksi. 
Bila nilai kemajuan seleksi suatu karakter 
tinggi berarti besar peluang untuk 
dilakukannya perbaikan karakter tersebut 
melalui seleksi. Sebaliknya jika nilai kemajuan 
seleksi rendah, maka kegiatan seleksi pada 
karakter yang bersangkutan dapat dilakukan 
pada satu kali generasi untuk membentuk 
populasi yang seragam atau kegiatan seleksi 
dapat dihentikan karena perbaikan yang akan 
dicapai relatif rendah. Selanjutnya Suharsono 
et al., (2006) menambahkan pendugaan nilai 
kemajuan seleksi sangat menetukan kelanjutan 
dari proses seleksi untuk mendapatkan galur 
harapan. 

Metode bulk merupakan metode untuk 
membentuk galur-galur homozigot dari 
populasi bersegregasi melalui selfing selama 
beberapa generasi tanpa seleksi. Metode ini 
membutuhkan lebih sedikit pekerjaan 
dibandingkan dengan metode pedigree. 
Selama tumbuh tercampur, terjadi seleksi alam 
sehingga tanaman yang tidak tahan 
menghadapi tekanan lingkungan akan 
tertinggal pertumbuhannya atau mati (Syukur 
et al., 2012) 

Korelasi antar sifat untuk mengukur 
derajat keeratan  hubungan antar sifat-sifat. 
Pendugaan sifat-sifat korelasi genotip dan 
fenotip berguna dalam perencanaan dan 
evaluasi di dalam program-program pemuliaan 
tanaman untuk mengetahui keeratan hubungan 
antar sifat pada suatu tanaman. Seleksi yang 
efektif memerlukan informasi korelasi antar 
sifat sehingga seleksi suatu sifat atau lebih 

dapat dilakukan secara bersama-sama (Zen, 
1995., dalam Riyanto et al., 2012). Selain itu, 
pengetahuan korelasi fenotipik antar karakter 
perlu diikuti dengan korelasi genotipik sebab 
korelasi fenotipik yang positif belum tentu 
diikuti oleh korelasi genotipik yang positif 
pula. Dengan demikian korelasi genotipik 
dapat membantu mengidentifikasi karakter 
mana yang mengalami perubahan yang tidak 
diharapkan akibat seleksi karakter lain yang 
berkorelasi positif dengannnya dan secara 
genotipik berkorelasi negatif (Lee dan 
Kaltikes, 1972). 

Pemuliaan  padi beras hitam telah 
dilakukan oleh Muliarta et al., (2014) kegiatan 
ini di awali dengan melakukan persilangan 
antara varietas  unggul  Situ  Patenggang  
(toleran kekeringan  daya  hasil  tinggi)  
sebagai tetua jantan dengan  kultivar  padi  
beras  hitam  Baas  Selem (kandungan  
antosianin  tinggi  dengan  daya  hasil  rendah) 
sebagai tetua betina. Dari hasil persilangan 
tersebut diperoleh turunan F1 kemudian di 
selfing untuk mendapatkan turunan F2. Seleksi 
yang telah dilakukan pada turunan F1 dan F2 
dari penelitian sebelumnya masih nampak 
keragaman antar galur maupun keragaman 
dalam galur, sehingga perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan uraian diatas maka 
dilakukan  penelitian  dengan  judul Kemajuan 
Seleksi Bulk dan Korelasi Galur Padi Beras 
Hitam (Oryza sativa L.) Turunan ke Tiga. 
 
 Tujuan penelitian dari ini adalah untuk 
mengkaji kemajuan seleksi bulk dan korelasi 
genotipik serta korelasi fenotipik karakter 
kuantitatif dengan berat gabah per rumpun 
padi beras hitam turunan ke tiga. 
  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun 
Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram di Desa Nyur Lembang, Kecamatan 
Narmada, Kabupaten Lombok Barat dari bulan 
Maret sampai bulan Juni 2014. 

Rancangan percobaan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri atas 7 perlakuan 
yaitu: 5 galur padi beras hitam turunan ke tiga 
dan dua varietas pembanding (Situ Patenggang 
dan Baas Selem) (Tabel 1). Perlakuan diulang 
tiga kali, sehingga terdapat 21 unit percobaan.  
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Tabel 1. Genotipe yang Digunakan dalam 
Penelitian 

No
. 

Kode Perlakuan Keterangan 

1 G1 F3. I Padi beras hitam 
turunan ketiga 
kulit hitam 

2 G2 F3. II Padi beras hitam 
turunan ketiga 
kulit agak hitam 

3 G3 F3. III Padi beras hitam 
turunan ketiga 
kulit sedikit hitam 

4 G4 F3. IV Padi beras hitam 
turunan ketiga 
hitam burik 

5 G5 F3. V Padi beras hitam 
turunan ketiga 
kuning 

6 G6 P1 Tetua (Situ 
Patenggang) beras 
putih 

7 G7 P2 Tetua (Baas 
Selem) beras 
hitam 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Persemaian dilakukan setelah benih 
direndam selama 24 jam dengan air dan zpt 
Atonik kemudian diperam selama 24 jam. 
Benih hasil pemeraman  di taburkan di petak 
persemaian yang kondisi airnya macak-macak. 
Penanaman dilakukan pada saat persemaian 
bibit berumur 21 hari dengan jarak tanam 
25x25 cm. Pemupukan dasar dilakukan pada 
saat tanaman berumur 7 hari menggunakan 
Pupuk Ponska dengan dosis 300 kg/ha. 
Selanjutnya pemupukan susulan dilakukan 
pada saat tanaman berumur  30 HST dan 50 
HST menggunakan pupuk Urea dengan dosis 
200 kg/ha.  
 
Analisis Data 

Data hasil pengamatan di analisis 
menggunakan rumus Kemajuan Seleksi  

R = 01 XX   ; R= Kemajuan Seleksi;  

1X = Rerata keturunan; 0X = 
Rerata tetua. 

Korelasi Fenotipik (r f ) dan  Korelasi 
Genotipik (r g ) menurut (Singh dan 
Chaundhary, 1979). 

 

- 
2

2
2

1

2.1
2.1

cov

ff

frf
 

 ; 2.1rf = korelasi 

antara 1 dan 2; 2.1cov f = kovarian antara 

1 dan 2; 2
1f = ragam fenotip 1; 2

2f = 
ragam fenotipe 2.     

- 
2

2
2
1

2.1
2.1

cov

gg

gr
 

 ; 2.1rg = korelasi 

antara 1 dan 2; 2.1cov g = kovarian antara 

1 dan 2; 2
1g = ragam genotipe 1; 2

2g = 
ragam genotipe 2.     

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil analisis nilai 

kemajuan seleksi dari beberapa galur padi 
beras hitam hasil seleksi bulk pada beberapa 
karakter kuantitatif seperti 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, 
umur panen, bobot gabah 100 butir dan berat 
gabah per rumpun dari tetua P1 (Situ 
Patengggang) dan P2 (Baas Selem) serta rerata 
kedua tetua bernilai negatif dan positif. 
Kemajuan seleksi yang memiliki nilai negatif 
bermakna terjadi penurunan hasil, nilai positif 
bermakna terjadi peningkatan hasil, 
sebagaimana tercantum pada gambar dibawah 
ini. 

Gambar 1. Umur Berbunga 

 
 
Gambar 2. Umur Panen 
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Gambar 3. Tinggi Tanaman 

 
 
Gamabar 4. Jumlah Anakan Produktif Per 

Rumpun 

 
 
Gambar 5. Jumlah Anakan Non Produktif Per 

Rumpun 

 
 
Gambar 6. Panjang Malai  

 

Gambar 7. Jumlah Gabah Berisi Per Malai 

 
 

Gambar 8. Jumlah Gabah Hampa Per Malai 

 
 
 
Gambar 9. Berat 100 Butir 

 
 
Gambar 10. Berat Gabah Per Rumpun 
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Munculnya bunga merupakan penanda 
bahwa tanaman telah memasuki masa 
peralihan dari fase vegetatif menuju fase 
generatif. Berdasarkan Gambar 1. kemajuan 
seleksi galur padi beras hitam turunan ke tiga 
yaitu galur F3.1, F3.II, F3.III, F3.IV dan F3.V, 
nampak bahwa kemajuan seleksi umur 
berbunga dari semua galur menunjukan nilai 
kemajuan seleksi positif artinya umur 
berbunga lebih lama berdasarkan tetua P1), P2 
dan rerata kedua tetua. Umur berbunga paling 
lambat terdapat pada galur F3.III berdasarkan 
tetua P1, P2 dan rerata kedua tetua. 

Pada umur panen (Gambar 2.) dari 
semua galur yang diujikan nampak bahwa 
kemajuan seleksi umur panen menunjukkan 
nilai positif artinya umur panen lebih lama, 
umur panen paling lambat terdapat pada galur 
F3.III sebesar 3,6 hari berdasarkan tetua P1, 
P2 dan rerata kedua tetua. Umur berbunga dan 
umur penen merupakan salah satu kriteria 
yang penting dalam kegiatan seleksi untuk 
mendapatkan suatu varietas yang berumur 
genjah.  Menurut Ismunadji et al. (1988) 
bahwa tanaman yang memiliki umur berbunga 
lebih cepat memiliki fase generatif yang lebih 
cepat pula, sehingga semakin cepat tanaman 
padi mencapai umur berbunga 50% akan 
menyebabkan umur panen semakin cepat pula, 
sebaliknya semakin lambat tanaman padi 
mencapai umur berbunga akan menyebabakan 
umur panen semakin lambat pula. Selanjutnya 
Virmani et al, 1993 dalam Muliarta dan 
Permatasari (2012) menyebutkan  waktu 
pembungaan penting dalam menentukan waktu 
sebar dan tanam guna mendapatkan 
sinkronisasi pembungaan dalam waktu panen 
yang bersamaan. 

Tahap pertumbuhan tanaman terbagi 
menjadi 2 yaitu fase vegetatif dan fase 
generatif. Fase vegetatif terjadi pada 
perkembangan akar, daun dan batang baru, 
terjadi pada awal pertumbuhan. Pada fase 
generatif atau reproduktif terjadi pada 
pembentukan dan perkembangan kuncup-
kuncup bunga, buah dan biji (Novizan, 2005). 

Berdasarkan Gambar 3. di atas 
kemajuan seleksi galur padi beras hitam 
turunan ke tiga yaitu galur F3.1, F3.II, F3.III, 
F3.IV dan F3.V, nampak bahwa kemajuan 
seleksi tinggi tanaman paling pendek terdapat 
pada galur F3.I sebesar -4,2 cm berdasarkan 
tetua P1. Kemudian nilai kemajuan seleksi 
tinggi tanaman paling pendek berdasarkan 
tetua P2 terdapat pada galur F3.I sebesar 0,67 

cm. Selanjutnya kemajuan seleksi berdasarkan 
rerata kedua tetua tinggi tanaman paling 
pendek terdapat pada galur F3.I sebesar -1,76 
cm. Tinggi tanaman merupakan karakter yang 
cukup penting karena tinggi tanaman sangat 
berpengaruh pada tingkat kerebahan  dalam 
pemanenan. Diptaningsari (2013) 
menambahkan umumnya tahapan seleksi 
dalam dunia pemulian tanaman kurang 
mengarah pada tanaman yang lebih tinggi 
karena sangat rentan terhadap kerebahan. 

Jumlah anakan produktif adalah 
anakan dari tanaman padi yang akan 
menghasilkan malai. Jumlah anakan produktif 
merupakan salah satu parameter komponen 
hasil produksi tanaman padi. 

Berdasarkan Gambar 4. di atas 
nampak bahwa karakter jumlah anakan 
produktif per rumpun pada semua galur 
berdasarkan tetua P1 menunjukkan nilai 
positif artinya terjadi peningkatan pada 
jumlah anakan produktif per rumpun. Nilai 
kemajuan seleksi jumlah anakan produktif per 
rumpun paling banyak terdapat pada galur 
F3.III sebesar 2,67 buah berdasarkan tetua P1. 
Kemudian kemajuan seleksi jumlah anakan 
produktif per rumpun berdasarkan tetua P2 
pada semua galur menunjukkan nilai 
kemajuan seleksi yang negatif artinya terjadi 
penurunan pada jumlah anakan produktif per 
rumpun. Nilai kemajuan seleksi jumlah 
anakan produktif per rumpun paling banyak 
terdapat pada galur F3.V sebesar -5,68 dan 
galur F3.V sebesar -1,88 buah berdasarkan 
rerata kedua tetua.  

Anakan adalah tanaman yang terdiri 
dari satu batang, akar dan daun-daun serta 
dapat menghasilkan bunga. Anakan padi juga 
berproduksi menghasilkan malai tetapi juga 
bisa tidak berproduksi setelah tanam. Anakan 
padi yang produktif pertumbuhannya 
merupakan anakan yang diharapkan dapat 
berproduksi menghasilkan gabah dengan 
maksimal, semakin banyak anakan produktif 
berpeluang menghasilkan gabah lebih gabah 
lebih banyak. Vergara (1990) juga 
menambahkan anakan yang mampu 
menghasilkan malai disebut dengan anakan 
produktif. 

Berdasarkan Gambar 5. di atas 
kemajuan seleksi galur padi beras hitam 
turunan ke tiga yaitu galur F3.1, F3.II, F3.III, 
F3.IV dan F3.V, nampak bahwa kemajuan 
seleksi jumlah anakan non produktif per 
rumpun berdasarkan tetua P1 menunjukkan 
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nilai kemajuan seleksi negatif yaitu -0,3 buah 
pada galur F3.II dan F3.IV artinya terjadi 
penurunan pada jumlah anakan non produktif 
per rumpun, galur ini merupakan galur paling 
sedikit berdasarkan tetua P1. Pada galur F3.I, 
F3.III dan F3.V diperoleh nilai kemajuan 
seleksi sebesar 0,0 artinya tidak terjadi 
kemajuan maupun kemunduran. Kemudian 
berdasarkan tetua P2 nilai kemajuan seleksi 
jumlah anakan non produktif per rumpun 
paling banyak terdapat pada galur F3.I, F3.III 
dan F3.IV sebesar 0.3 buah Pada galur F3.IV 
nilai kemajuan seleksi sebesar 0,0 buah  
artinya tidak terdapat kemajuan maupun 
kemunduran. Demikian pula berdasarkan 
rerata kedua tetua nilai kemajuan seleksinya 
jumlah anakan non produktif per rumpun 
untuk galur F3.I, F3.II dan F3.V sebesar 0,2 
buah yang berarti memiliki nilai kemajuan 
seleksi paling banyak. Pada galur F3.II nilai 
kemajuan seleksi sebesar 0,0 buah  artinya 
tidak terdapat kemajuan maupun kemunduran. 
Jumlah anakan produktif merupakan pesaing 
dari jumlah anakan non produktif dalam 
memanfaatkan energi sinar matahari. Makarim  
dan  Suhartatik  (2009) menambahkan  setelah  
anakan  maksimal  tercapai  sebagian  dari  
anakan  akan mati  anakan  tersebut  disebut  
anakan tidak  efektif  sedang  anakan  yang 
menghasilkan malai disebut anakan produktif. 
Panjang malai adalah tempat kedudukan bulir 
padi, apabila malai ini rusak maka pada 
anakan tersebut tidak akan menghasilkan bulir 
padi. 

Berdasarkan Gambar 6. di atas 
kemajuan seleksi galur padi beras hitam 
turunan ke tiga yaitu galur F3.1, F3.II, F3.III, 
F3.IV dan F3.V, nampak bahwa kemajuan 
seleksi panjang malai paling panjang terdapat 
pada galur F3.V sebesar -0,72 cm, pada galur 
F3.II dan F3.III memiliki nilai 0,0 artinya tidak 
terdapat kemajuan maupun kemunduran 
berdasarkan tetua P1. Kemudian berdasarkan 
tetua P2 nilai kemajuan seleksi panjang malai 
paling panjang terdapat pada galur F3.II dan 
F3.III sebesar -0,03 cm. Demikian pula pada 
rerata kedua tetua nilai kemajuan seleksi 
panjang malai paling panjang terdapat pada 
galur F3.II sebesar 0,02 cm. Panjang malai 
diukur dari buku terakhir sampai butir ujung 
malai (Siregar,1998). Karakter panjang malai 
merupakan faktor pendukung utama untuk 
potensi hasil karena semakin panjang malainya 
berpeluang menghasilkan gabah lebih banyak.  

Gabah merupakan hasil utama dari 
padi. Gabah yang berisi sempurna 
menandakan bahwa hasil yang didapatkan 
sangat baik. Begitu pula sebaliknya, ketika 
gabah tersebut hampa maka petani akan 
mengalami kerugian karena sama dengan tidak 
mendapatkan hasil. Oleh karena itu gabah 
merupakan komponen hasil terpenting dalam 
budidaya tanaman padi. 

Berdasarkan Gambar 7. di atas 
kemajuan seleksi galur padi beras hitam 
turunan ke tiga yaitu galur F3.1, F3.II, F3.III, 
F3.IV dan F3.V, nampak bahwa kemajuan 
seleksi untuk galur menunjukkan nilai negatif 
yang artinya jumlah gabah berisi per malai 
labih sedikit. Nilai kemajuan seleksi jumlah 
gabah berisi paling tinggi terdapat pada galur 
F3.IV sebesar -49,49 buah berdasarkan tetua 
P1. Kemudian berdasarkan tetua P2 nilai 
kemajuan seleksi jumlah gabah berisi paling 
tinggi terdapat pada galur F3.IV sebesar -40,19 
buah. Sementara galur F3.IV sebesar -44,48 
merupakan galur paling tinggi berdasarkan 
rerata kedua tetua.semua  

Jumlah gabah berisi per malai akan 
menentukan produktifitas tanaman, apabila 
malai yang terbentuk banyak menghasilkan 
padi yang berisi maka produktifitas tanaman 
padi tinggi (Siregar, 1981). Jumlah gabah 
berisi ditentukan oleh banyaknya jumlah 
anakan produktif, semakin banyak gabah yang 
terisi maka akan banyak pula produktifitas 
padi per hektarnya. Komponen yang 
menentukan dari banyaknya produksi tanaman 
terbaik yaitu dari anakan produktif, bobot 
1000 butir dan gabah berisi (Gardner et al, 
1991).  

Seperti halnya dengan gabah berisi, 
gabah hampa merupakan komponen hasil yang 
penting dalam budidaya tanaman padi. 
Semakin tinggi jumlah gabah hampa maka 
hasil padi akan mengalami penurunan. 

Berdasarkan Gambar 8. di atas 
kemajuan seleksi galur padi beras hitam 
turunan ke tiga yaitu galur F3.I. F3.II. F3.III. 
F3.IV dan F3.V, nampak bahwa nilai 
kemajuan seleksi jumlah gabah hampa per 
malai paling banyak diperoleh pada galur F3.II 
sebesar 3,59 buah berdasarkan tetua P1. 
Kemudian nilai kemajuan seleksi jumlah 
gabah hampa per malai berdasarkan tetua P2 
paling banyak diperoleh pada  galur F3.II dan 
F3.III sebesar 8,62 buah. Sementara 
berdasarkan rerata kedua tetua nilai kemajuan 
seleksi jumlah gabah hampa per malai paling 
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banyak diperoleh pada galur F3.II sebesar 6,11 
buah. Semakin sedikit jumlah gabah hampa 
maka lebih banyak terbentuknya jumlah gabah 
berisi sehingga akan meningkatkan berat 
gabah per rumpun dan meningkatkan potensi 
hasil persatuan hektar. 

Berdasarkan Gambar 9. di atas 
kemajuan seleksi galur padi beras hitam 
turunan ke tiga yaitu galur F3.1, F3.II, F3.III, 
F3.IV dan F3.V, nampak bahwa kemajuan 
seleksi bobot gabah 100 butir gabah paling 
tinggi terdapat pada galur F3.V sebesar 0,15 
gram berdasarkan tetua P1. Kemudian nilai 
kemajuan seleksi bobot 100 butir gabah paling 
tinggi berdasarkan tetua P2 terdapat pada galur 
F3.V sebesar 0,21 gram. Sementara 
berdasarkan rerata kedua tetua nilai kemajuan 
seleksi paling tinggi terdapat pada galur F3.V 
sebesar 0,18 gram. Berat 100 butir lebih 
ditentukan oleh bentuk gabah (Matshusima 
dan Muratha, 1980). Bentuk gabah yang 
lonjong dan besar akan mempunyai berat yang 
lebih besar bila dibandingkan gabah yang 
berbentuk bulat. 

Berdasarkan Gambar 10. kemajuan 
seleksi galur padi beras hitam turunan ke tiga 

yaitu galur F3.I, F3.II, F3.III, F3.IV dan F3.V 
berdasarkan tetua P1 (Situ Patenggang) dan P2 
(Baas Selem) maupun rerata kedua tetua 
nampak bahwa kemajuan seleksi berat gabah 
per rumpun paling berat terdapat pada galur 
F3.V sebesar 1,94 gram berdasarkan tetua P1. 
Kemudian kemajuan seleksi berat gabah per 
rumpun berdasarkan tetua P2 paling tinggi 
terdapat pada galur F3.I sebesar -9,68 gram. 
Sementara nilai kemajuan seleksi berdasarkan 
rerata kedua tetua paling tinggi terdapat pada 
galur F3.I sebesar -6,75 gram. Menurut 
Muliarta (2014) kemajuan seleksi atau 
kemajuan genetik dapat dijadikan petunjuk 
dalam penentuan kegiatan seleksi. Bila nilai 
kemajuan seleksi suatu karakter tinggi berarti 
besar peluang untuk dilakukannya perbaikan 
karakter tersebut melalui seleksi. Sebaliknya 
jika nilai kemajuan seleksi rendah, maka 
kegiatan seleksi pada karakter yang 
bersangkutan dapat dilakukan pada satu kali 
generasi untuk membentuk populasi yang 
seragam atau kegiatan seleksi dapat dihentikan 
karena perbaikan yang akan dicapai relatif 
rendah.

 
Tabel 2. Nilai Korelasi Fenotipik (r f ) dan Korelasi Genotipik (r g ) antara Karakter Kuantitatif 

dengan Berat Gabah Per Rumpun 

No. Karakter r f  Kriteria r g  Kriteria 

1 Tinggi Tanaman  -0.13 NS -0.22 NS 
2 Jumlah Anakan Produktif  Per Rumpun  0.63 S 0.75 S 
3 Jumlah Anakan Non Produktif Per Rumpun       -0.39 NS -0.96 S 

4 Umur Berbunga  -0.11 NS -0.21 NS 
5 Umur Panen  -0.34 NS -0.50 S 
6 Panjang Malai  0.15 NS 0.59 S 
7 Jumlah Gabah Berisi Per Malai  0.33 NS 0.37 NS 
8 Jumlah Gabah Hampa Per Malai  -0.04 NS -0.20 NS 
9 Berat 100 Butir  0.05 NS 0.18 NS 

Keterangan : r f   = Korelasi Fenotipik; r g  = Korelasi Genotipik; S    = Signifikan; NS = Non Signifikan 

Secara umum berdasarkan Tabel 4.1.2. 
diperoleh pola korelasi genotipik yang searah 
dengan pola korelasi fenotipik. Pola yang 
searah ini memudahkan dalam menentukan 
suatu karakter yang ingin diseleksi 
berdasarkan karakter morfologinya. Menurut 
Musa (1979) dalam Muliarta (2014) koefisien 

korelasi genotipik yang searah dengan 
koefisien fenotipik akan mencerminkan 
pengaruh perbedaan-perbedaan genotipe 
dalam perbedaan fenotipenya, dan korelasi 
fenotipik cukup memadai dipergunakan jika 
pengaruh korelasi lingkungan tidak nyata. Jika 
koefisien korelasi genotipenya tidak searah 
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dengan koefisien korelasi fenotipenya, maka 
dalam melakukan seleksi sebainya 
menggunakan koefisien korelasi genotipik 
sebagai landasan seleksi. Tampak pada 
beberapa karakter yang teramati terdapat 
korelasi genotipik positif yang nyata dan 
korelasi genetik negatif yang nyata. korelasi 
genetik positif yang nyata mengimplikasikan 
bahwa peningkatan suatu karakter yang satu 
akan menyebabkan peningkatan pada karakter 
lainnya, sedangkan korelasi genetik negatif 
yang nyata mengimplikasikan bahwa 
peningkatan suatu karakter yang satu akan 
menyebabkan penurunan pada karakter 
lainnya. 

Pendugaan nilai korelasi antara suatu 
karakter dengan karakter lainnya digunakan 
untuk menyatakan tingkat keeratan hubungan 
antara suatu karakter atau komponen hasil 
yang sedang dikaji. Korelasi antara komponen 
hasil dan hasil yaitu berat gabah per rumpun 
dengan sifat-sifat lainnya seperti umur 
berbunga, umur panen, 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 dan berat 100 butir dapat 
dilihat pada Tabel 4.1.2. yang menunjukkan 
korelasi fenotipik negatif dan tidak nyata 
terhadap berat gabah per rumpun ditunjukkan 
oleh tinggi tanaman (-0,13), jumlah anakan 
non produktif (-0.39), umur berbunga (-0,11), 
umur panen (-0,34) dan jumlah gabah hampa 
(0,04) artinya semakin pendek tinggi tanaman, 
semakin sedikit jumlah anakan non produktif 
per rumpun dan jumlah gabah hampa per 
malai serta semakin cepat umur berbunga dan 
umur panen akan diikuti dengan meningkatnya 
berat gabah per rumpun. Korelasi fenotipik 
positif dan tidak nyata ditunjukkan oleh 
panjang malai (0,15), jumlah gabah berisi per 
malai (0,33), dan berat 100 butir (0,05) berarti 
semakin meningkat panjang malai, jumlah 
gabah berisi per malai dan berat 100 butir akan 
diikuti dengan meningkatnya berat gabah per 
rumpun. Demikian pula untuk korelasi 
fenotipik positif dan nyata terhadap berat 
gabah per rumpun ditunjukkan oleh jumlah 
anakan produktif per rumpun (0,63) artinya 
semakin banyak jumlah anakan produktif per 
rumpun maka semakin meningkat berat gabah 
per rumpun, Muliarta et al., (2003) 
menegaskan dari hasil penelitian tentang 
kajian korelasi fenotipe dan genotipe padi 
beras merah pada lingkungan sawah beririgasi 

teknis diperoleh korelasi positif dan nyata 
antara jumlah anakan produktif per rumpun 
dengan berat gabah per petak. 

Korelasi genetik negatif dan tidak 
nyata dengan berat gabah per rumpun 
ditunjukkan oleh tinggi tanaman (-0,22), umur 
berbunga (-0,21), dan jumlah gabah hampa per 
malai (-0,20) artinya semakin menurun tinggi 
tanaman dan semakin cepat umur berbunga 
dan semakin meningkat jumlah gabah hampa 
per malai maka semakin menurun berat gabah 
per rumpun. Kemudian korelasi positif dan 
tidak nyata dengan berat gabah per rumpun 
ditunjukkan oleh jumlah gabah berisi per malai 
(0,37) dan berat 100 butir (0,18) artinya 
semakin banyak jumlah gabah berisi per malai 
serta berat 100 butir maka akan diikuti dengan 
meningkatnya berat gabah per rumpun. Untuk 
korelasi genotipe positif dan nyata ditunjukkan 
oleh jumlah anakan produktif per rumpun 
(0,75) dan panjang malai (0,59) artinya 
semakin banyak jumlah anakan produktif per 
rumpun dan panjang malai maka akan diikuti 
dengan meningkatnya  berat gabah per 
rumpun, Bambang Sutaryono et al., (2010)  
melaporkan korelasi genetik dan korelasi 
fenotip positif nyata antara gabah dengan 
jumlah anakan produktif per rumpun. Artinya 
peningkatan jumlah anakan produktif per 
rumpun akan meningkatkan hasil gabah. 
Demikian pula untuk korelasi genotipe negatif 
dan nyata ditunjukkan oleh jumlah anakan non 
produktif per rumpun (-0,96) dan umur panen 
(-0,50),  artinya semakin sedikit jumlah anakan 
non produktif per rumpun dan semakin cepat 
umur panen maka semakin meningkat berat 
gabah per rumpun. 

Menurut Muliarta et al. (2003) 
keeratan hubungan antara sifat morfologi 
tanaman yang mudah diukur dengan berat 
gabah perumpun seperti tercermin pada nilai 
koefisien korelasi mempunyai arti penting bagi 
pemulia khususnya dalam hubungannya 
dengan penentuan kriteria seleksi. Sing dan 
Chaudary (1985) menambahkan suatu 
komponen produksi dapat dijadikan sebagai 
kriteria seleksi yang andal apabila mempunyai 
korelasi dan pengaruh langsung nyata. 
Selanjutnya Falconer (1964) menegaskan 
faktor genetik yang menyebabkan korelasi 
terutama karena adanya pleitropi, yaitu suatu 
alel yang dapat mempengaruhi ekspresi 
beberapa karakter. Adanya korelasi genetik 
yang nyata antara karakter hasil dengan 
komponen hasil lainnya sangat memudahkan 
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bagi program seleksi, yaitu untuk mengukur 
atau mengamati karakter yang sukar diseleksi 
pada generasi awal. Dalam penelitian ini maka 
tinggi tanaman, jumlah anakan produktif per 
rumpun, panjang malai dan berat 100 butir 
perlu diperhitungkan sebagai kriteria seleksi. 
Selain itu Falconer (1989) juga menambahkan 
bahwa faktor genetik yang menyebabkan 
terjadinya korelasi antar karakter agro-
morfologi antara lain adalah adanya pleiotropi, 
yaitu ekspresi beberapa karakter yang 
dikendalikan oleh satu gen. Korelasi yang 
terjadi merupakan hasil akhir dari semua 
pengaruh gen yang bersegregasi atau faktor 
lingkungan yang mengendalikan karakter-
karakter yang berkorelasi. Korelasi positif 
terjadi bila gen-gen yang mengendalikan dua 
karakter yang berkorelasi tersebut 
meningkatkan keduanya, sedangkan korelasi 
negatif bila terjadi berlawanan. 

Menurut Muliarta (2014), hubungan 
yang erat antara hasil gabah dengan karakter 
kuantitatif mempunyai arti yang penting, 
khususnya dalam hubungannya dengan kriteria 
seleksi. Namun perlu diingat bahwa karakter 
tersebut tidak secara otomatis disarankan 
sebagai kritaria tunggal untuk seleksi. Hal ini 
disebabkan oleh keeratan hubungan yang 
diukur melalui koefisien korelasi belum bisa 
mengungkapkan seberapa jauh peranan dari 
karakter itu sendiri terhadap hasil akhir.. 

KESIMPULAN 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kemajuan seleksi untuk masing-

masing parameter yang diamati adalah 
sebagai berikut: 
- Berdasarkan tetua P1, P2 dan 

rerata kedua tetua pada galur 
F3.III untuk parameter umur 
berbunga dan umur panen 
menunjukkan nilai kemajuan 
seleksi paling lambat, pada galur 
F3.V untuk parameter berat 100 
butir gabah menunjukkan nilai 
kemajuan seleksi paling berat.  

- Berdasarkan tetua P1 pada galur 
F3.III untuk parameter jumlah 
anakan produktif per rumpun 
menunjukkan nilai kemajuan 
seleksi paling banyak.  

- Berdasarkan rerata kedua tetua 
pada galur F3.V untuk parameter 
panjang malai menunjukkan nilai 
kemajuan seleksi paling panjang,  
pada galur F3.I untuk parameter 
jumlah gabah berisi per malai dan 
tinggi tanaman menunjukkan nilai 
kemajuan seleksi paling berat dan 
paling tinggi.  

2. Korelasi genotipik dan fenotipik berat 
gabah per rumpun dengan karakter 
kuantitatip lain adalah sebagai berikut: 
- Korelasi genotipik dan fenotipik 

positif pada karakter jumlah 
anakan produktif per rumpun, 
panjang malai, jumlah gabah 
berisi per malai dan berat 100 
butir memiliki. 

- Korelasi genotipik dan fenotipik 
negatif pada karakter tinggi 
tanaman, jumlah anakan non 
produktif per rumpun, umur 
berbunga, umur panen dan jumlah 
gabah hampa per malai. 

 
a. Saran 

Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai pedoman untuk seleksi 
pada generasi selanjutnya. 

 
DAFTAR PUSTAKA 

Diptaningsari, D. 2013. Analisis keragaman 
karakter agronomis dan stabilitas 
galur harapan padi gogo turunan padi 
lokal Pulau Buru hasil kutur antera. 
(disertasi). Bogor : Program 
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. 

 
Falconer, D.S. 1989. Introduction to 

Quantitative Genetics. Longman. 
London. 

 
Gardner, Franklin P. R. B., Pierce R.L., 

Mitchel. 1991. Fisiologi Tumbuhan 
Budidaya. Terjemahan Herawati 
Susilo. Universitas Indonesia. 
Jakarta. 

 
Ismunadji, Sotjepto, M. Siam, Widjoyo A. 

1988. Padi. Pengembangan dan 
Penelitian. Bogor. 



10 
 

Crop Agro Vol. . . .   No . . . .- . . . . 2015 
 

Lee, J. And P.j.n Kaltikes. 1972. Diallel 
analysis of correlated sequential 
characters in Durum wheat. Crop 
Sci. 12:770-772. 

 
Makarim A.K. dan Suhartatik E. 2009. 

Morfologi dan Fisiologi Tanaman 
Padi. Balai Besar Penelitian Tanaman 
Padi. Sukamandi. 

 
Matshusima dan Muratha. 1980. Fisiologi 

dan Moroflogi Tanaman Padi 
(buku 1). Balitan Pangan. Bogor. 

 
Muliarta I.G.P., Uyek Malik Yacob, Erna 

Listiana, Idris, Kantun N. 2003. 
Kajian Nilai Heritabilitas Dan 
Korelasi Penotipe Beberapa Galur 
Padi Beras Merah Yang Ditanam 
Pada Lahan Sawah Berpengairan 
Teknis. Jurnal Penelitian Unram. 
Faperta Unram. Mataram. 

 
Muliarta A IGP dan Siti Permatasari. 2012. 

Perakitan varietas unggul padi beras 
merah ampibi berdaya hasil dan 
kandungan antosiann tinggi serta 
berumur genjah. (laporan kemajuan 
penelitian Hibah Kopetensi tahun 
2012) .15 h. 

 
Muliarta I.G.P. 2014. Teknik Pemuliaan 

Khusus Padi Beras Merah. Arga Puji 
Press, Lombok Barat. Nusa Tenggara 
Barat. 

 
Muliarta I.G.P., Santoso, BB., Farid Noor., 

Zairil, M., Permatasari, S. 2014. 
Perakitan Varietas Unggul Padi Beras 
Hitam Fungsional Toleran 
Kekeringan Serta Berdaya Hasil 
Tinggi. Universitas Mataram. 
Mataram. 

 
Narwidina, P. 2009. Pengembangan Minuman 

Isotonik Antosianin Beras Hitam 
(Oryza sativa L.indica) dan Efeknya 
Terhadap Kebugaran dan Aktivitas 
Antioksidan pada Manusia Pasca 

Stres Fisik: A Case Control Study. 
Program Pascasarjana Fakultas 
Teknologi Pertanian. Universitas 
Gadjah Mada. Tesis. 

 
Novizan. 2005. Petunjuk Efektif Penggunaan 

Pupuk. Penebar Swadaya. Jakarta. 
 
Riyanto Agus, Widiatmoko T., Hartanto B. 

2012. Korelasi Antar Komponen Hasil 
dan Hasil Pada Padi Genotip F5 
Keturunan Persilangan G39 X 
Ciherang. PROSIDING SEMINAR 
NASIONAL “Pengembangan Sumber 
Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal 
Berkelanjutan II”. ISBN: 978-979-
9204-79-0. 

 
Singh, R.K. and B.D. Chaundry, 1979. 

Biometrical Methods in Quantitative 
Genetic Analysis Kalyani Publisher 
Ludiana, New Delhi. 304 p. 

 
Siregar, H. Endang S dan Soewito. 1998. 

Analisis Beberapa Sifat Galur Padi 
Sawah Dua Musim Tanam 
Pusakanegara. Penelitian Pertanian 
Tanaman Pangan. Vol 17 (1): 38-44. 

 
Suardi, D., Ridwan, I. 2009. Beras Hitam, 

Pangan Berkhasiat. Available from 
:http://pustaka.litbang.deptan.go.id/pu
blikasi/wr312095.pdf.accessed 
Februari 23 2015 

 
Suharsono, M. Jusuf, dan A.P. Paserang. 2006. 

Analisis ragam, heritabilitas, dan 
pendugaan kemajuan seleksi populasi 
f2 dari persilangan kedelai kultivar 
Slamet x Nokonsawon. Jurnal 
Tanaman Tropika. Volume 9(2): 86—
93 . 

 
Syukur, M., Sujiprihati, S., dan Yunianti, R., 

2012. Teknik Pemuliaan Tanaman. 
Penebar Swadaya. Jakarta. 

 
Vergara, SB. 1990. Bercocok Tanam Padi 

Hibrida. Bappenas. Jakarta. 
 

 

 



11 
 

Crop Agro Vol. . . .   No . . . .- . . . . 2015 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 
Artikel tersebut telah diperiksa oleh dosen pembimbing skripsi untuk dimuat pada Jurnal 

Ilmiah sebagai salah satu syarat Pra Yudisium dan Yudisium pada Fakultas Pertanian Universitas 
Mataram 

 
 

Mengetahui; 
 

Mataram, 13 Juli 2015 
Pembimbing Utama,                              
 
 
 
                                                            
Prof.Dr.Ir. I Gusti Putu Muliarta Aryana, MP. 
NIP. 19611211 198803 1 001                                                                           

Mataram, 23 Juli 2015 
Pembimbing Pendamping, 
 
 
 
 
Dr. Ir. AA.K. Sudharmawan, MP. 
NIP. 19640127 198902 1 002 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


