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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai heritabilitas dalam arti luas, koefisien keragaman 
genetik dan koefisien keragaman fenotip, korelasi genotipik dan korelasi fenotipik galur-galur hasil 
seleksi bulk F4 padi beras hitam. Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Nyur Lembang, Kecamatan 
Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada bulan Juli sampai bulan 
November 2014 menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), yang terdiri atas 18 perlakuan yaitu 
16 galur harapan padi beras hitam dan dua pembanding sebagai tetua. Setiap perlakuan diulang tiga kali, 
sehingga diperoleh 54 unit percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis 
keragaman taraf nyata 5% dilanjutkan dengan analisis heritabititas arti luas (H2), koefisien keragaman 
genetik (KKG), koefisien keragaman fenotip (KKF), korelasi genotipik (rg) dan korelasi fenotipik (rp). 
Hasil penelitian menunjukkan umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah anakan produktif, 
panjang malai, berat 100 butir dan berat gabah perumpun memiliki nilai heritabilitas yang tinggi. Nilai 
KKG tinggi ditunjukkan oleh karakter jumlah anakan produktif per rumpun(14,4%), berat gabah per 
rumpun (12,13%), umur berbunga (11,3%). Nilai KKF tinggi ditunjukkan oleh karakter jumlah gabah 
hampa per malai (26,9%). Nilai KKG dan KKF rendah ditunjukkan oleh karakter jumlah anakan non 
produktif per rumpun. Tinggi tanaman, jumlah anakan produktif per rumpun, panjang malai dan berat 100 
butir memiliki korelasi genotipik dan fenotipik positif nyata terhadap berat gabah per rumpun. 
Kata kunci : heritabititas arti luas, koefisien keragaman genetik dan fenotip, korelasi genotipik dan   
                        fenotipik  

ABSTRACT 
This research aim to know the value of heritability in wide of meaning, coefficient of genetic 

variance and coefficient of phenotypic variance, correlation of genotypic and correlation of phenotypic, 
and result of furrows bulk black F4 rice paddy selection. This research have been executed in countryside 
of Nyur Lembang, District Of Narmada, Sub-Province West Lombok Island, Province West Nusa 
Tenggara, in July until November 2014 using Randomized Block Design (RBD), that consist of 18 
treatment that is 16 black rice paddy expectation furrow and two comparator as elders. Every treatment 
repeated thrice, so that obtained 54 attempt units. Data result of perception analyzed by using analysis of 
variance with real level 5% continued with analysis of heritability wide meaning (H2), coefficient of 
genetic variance (CGV), coefficient of phenotypic variance (CPV), correlation of genotypic (CG), and 
correlation of phenotypic (CP). Result of research show that bloomy age flowering, age of harvesting, 
high of crop, amount of productive tillers, length of tassel, heavy 100 shell of rice weight and item of per 
clump have value of high heritability. Value of CGV high indicated by the amount of productive tillers per 
clump (14.4%), shell of rice weight per clump (12.13%), age flowering (11.3%). Value of CPV high 
indicated by the amount of vacuous shell of rice per tassel (26.9%). Value of CGV and CPV low indicated 
by the amount of non productive tillers per clump. High of crop, amount of productive tillers per clump, 
long of tassel and heavy 100 item have positive of reality genotypic and phenotypic correlation to shell of 
rice weight per clump. 
Keyword : heritability wide meaning, coefficient of genetic and phenotypic variance, correlation of  
                    genotypic and phenotypic. 
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PENDAHULUAN 

Beras hitam merupakan varietas lokal 
yang mengandung pigmen, berbeda dengan 
beras putih atau beras warna lain. Beras hitam 
memiliki aroma dan rasa yang baik dengan 
penampilan yang spesifik dan unik. Warna beras 
diatur secara genetik, akibat perbedaan gen yang 
mengatur warna aleuron, endosperma, dan 
komposisi pati pada endosperma. Beras hitam 
memiliki khasiat yang lebih baik dibanding 
beras merah atau beras warna lain. Beras hitam 
berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh 
terhadap penyakit, memperbaiki kerusakan sel 
hati, mencegah gangguan fungsi ginjal, 
mencegah kanker, memperlambat penuaan, 
sebagai antioksidan, membersihkan kolesterol 
dalam darah, dan mencegah anemia. Deskripsi 
sifat-sifat tanaman padi beras hitam belum 
tercatat secara rinci. Kelompok Tani Sarana 
Makmur Seyegan Sleman melaporkan padi 
hitam varietas Compo Ireng mampu berproduksi 
4,5 ton/ha dengan umur panen 5 bulan (Suardi 
dan Ridwan, 2009). 

Metode seleksi bulk adalah salah satu 
prosedur untuk silang dalam dari populasi yang 
bersegregasi/terpisah sampai level perubahan 
menuju sifat homozigot itu dicapai. Metode ini 
pertama kali dikembangkan untuk penanaman 
tanaman menyerbuk sendiri, tetapi dapat juga 
digunakan baik pada populasi silang dalam atau 
menyerbuk silang (Fehr, 1987). 

Muliarta et al. (2014). Sejak Tahun 
2013-2014 melalui penelitian Kerjasama 
Kemitraan Penelitian dan Perkembangan 
Pertanian Nasional (KKP3N) yang dibiayai oleh 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 
telah menghasilkan sumber-sumber gen baru 
padi hasil persilangan Baas Selem dengan 
Situpateng-gang toleran kekeringan yang 
berdaya hasil tinggi dengan kultivar beras hitam 
Baas selem mengandung antosianin tinggi 
dengan daya hasil rendah. Dari hasil seleksi 
galur F1-F3 masih nampak keragaman antar 
galur maupun keragaman dalam galur, sehingga 
perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Seleksi akan lebih efektif jika karakter 
yang menjadi target seleksi memiliki nilai 
heritabilitas yang tinggi, KKG dan KKF tinggi 
serta nilai korelasi yang positif nyata. 
Heritabilitas sangat penting dalam menentukan 
metode seleksi dan pada generasi mana 
sebaiknya karakter yang diinginkan diseleksi. 
Selain itu, Keragaman genetik pada masing-
masing karakter padi dapat dibandingkan dalam 
koefisien keragaman genetik (KKg). Pendugaan 
korelasi genotipik dan fenotipik berguna untuk 
mengetahui keeratan hubungan antar sifat pada 
suatu tanaman (Herawati, 2009; Poespodarsono, 
1988; Zen, 1995., dalam Riyanto et al., 2012).  

Berdasarkan uraian diatas maka 
dilakukan penelitian dengan judul Parameter 
Genetik Galur Hasil Seleksi Bulk F4 Padi 
Beras Hitam  

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memperbaiki daya hasil galur harapan hasil 
seleksi bulk F4 padi beras hitam berdasarkan 
nilai heritabilitas dalam arti luas, koefisien 
keragaman genetik dan koefisien keragaman 
fenotip, korelasi genotipik dan korelasi fenotipik 
. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nyur 
Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten 
Lombok Barat, Provinsi NTB, mulai bulan Juli 
sampai November 2014. 

Rancangan percobaan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri atas 18 perlakuan 
yaitu: enam belas galur  padi gogo beras 
hitam,dan dua varietas pembanding (Situ 
patenggang dan Bass selem) (Tabel 1). 
Perlakuan diulang tiga kali, sehingga terdapat 54 
unit percobaan. 
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Tabel 1. Nama Genotipe Padi yang digunakan dalam penelitian. 
No Kode Genotipe Nama Genotipe Warna Gabah 
1 G1 F4 1/1 Agak Hitam (AH) 
2 G2 F4 2/1 Agak Hitam (AH) 
3 G3 F4 3/1 Agak Hitam (AH) 
4 G4 F4 ½ Agak Hitam Garis (AHG) 
5 G5 F4 2/2 Agak Hitam Garis (AHG) 
6 G6 F4 1/3 Hitam Garis (HG) 
7 G7 F4 2/3 Hitam Garis (HG) 
8 G8 F4 3/3 Hitam Garis (HG) 
9 G9 F4 ¼ Hitam Panjang (H) 

10 G10 F4 2/4 Hitam Panjang (H) 
11 G11 F4 ¾ Hitam Panjang (H) 
12 G12 F4 4/5 Kuning Jerami (KJ) 
13 G13 F4 5/6 Kuning Jerami Garis (KJG) 
14 G14 F4 1/7 Coklat Kekuning (CK) 
15 G15 F4 3/7 Coklat Kekuning (CK) 
16 G16 F4 1/8 Coklat Kekuning Garis (CKG) 
17 G17 P1/Situ patenggang Kuning Jerami Garis (KJG) 
18 G18 P2/Baas Selem Hitam Garis (HG) 

 

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. 
Setiap perlakuan di tanam pada petak  seluas 1m 
x 6,25 m. Pemupukan dasar dilakukan pada saat 
tanaman berumur 7 hari menggunakan Pupuk 
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 dianalisis dengan 
menggunakan analisis keragaman taraf nyata 5% 
. kemudian dilanjutkan analisis menggunakan 
heritabilitas arti luas (H2) Menurut Singh dan 
Chaudhary (1985) 

Ragam genotipe  (σ ) =  
  Ragam fenotipe (σ ) = σ  + 퐾푇푒 

 Nilai duga heritabilitas (H2) =    

 Koefisien Keragaman Genetik (KKG) 
dan Koefisien Keragaman Fenotip (KKF) 
Falconer (1989) dalam Sutjahjo (2007), yaitu: 
 
KKG =   σ2

Gx   x  100% 
                x   
KKF =   σ2

Px   x 100% 

                        x        
 
Korelasi Genotipik (rG) dan Korelasi Fe-

notipik (rP) menurut Sing dan Chaudhary 
(1979).  

(rG(xy)) =      Cov G(xy) 
                     (σ )( σ ) 
 
(rP(xy)) =      Cov P(xy) 

                    (σ )( σ ) 
 
Komponen kovarians antara satu sifat dengan 
sifat lainnya diperoleh melalui rumus : 
 Cov G = (KTGxy – KTExy)/r 

Cov P = CovG +  (KTExy/r) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data hasil analisis ragam (Anova) 
karakter kuantitatif untuk semua parameter yang 
diuji dari ke-18 perlakuan yang terdiri atas 16 
galur harapan dan 2 tetua (Situpatenggang dan 
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Baas Selem) tampak bahwa adanya parameter 
yang menunjukkan perbedaan yang nyata 
(signifikan) dari  parameter  yang diamati yaitu 
umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah anakan 
produktif per rumpun, panjang malai, gabah 
berisi per malai, bobot 100 butir, berat gabah per 
rumpun dan umur panen. Sedangkan parameter 
yang menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 
(non signifikan) dari parameter yang diamati 
yaitu jumlah anakan non produktif per rumpun 
dan jumlah gabah hampa per malai. Nilai rerata, 
maksimum dan minimum sepuluh karakter yang 

diamati dapat dilihat pada Tabel 2., dan Hasil 
analisis ragam dapat dilihat pada Tabel 3., 
Sedangkan untuk hasil analisis parameter 
genetik diantaranya nilai heritabilitas arti luas 
dapat dilihat pada Tabel 4., nilai koefisien 
keragaman genetik (KKG) dan koefisien 
keragaman fenotip (KKF) dapat dilihat pada 
Tabel 5., kemudian untuk nilai korelasi 
genotipik (rG) dan nilai korelasi fenotipik (rP) 
dapat dilihat pada Tabel 6. 
 
 

 
Tabel 2. Nilai Rerata, Nilai Maksimum dan Nilai Minimum untuk Sepuluh Karakter  
                    Kuantitatif Padi Beras Hitam. 
No Karakter Rerata Maksimum Minimum 

1 Umur berbunga 75.99 85.80 61.04 
2 Umur panen 110.99 120.80 96.04 
3 Tinggi tanaman 106.31 113.00 98.63 
4 Jumlah anakan produktif 15.56 19.47 9.97 
5 Jumlah anakan non produktif 0.42 0.92 0.00 
6 Panjang malai 24.34 26.35 22.44 
7 Jumlah gabah berisi 172.95 197.68 120.48 
8 Jumlah gabah hampa 9.03 12.37 6.66 
9 Berat 100 butir 2.57 2.74 2.40 
10 Berat gabah per rumpun 43.05 52.98 33.10 

 
Tabel 3. Hasil Analisis Ragam dari Karakter Kuantitatif Padi Beras Hitam 

No. Karakter Fhit Probabilitas Notasi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Umur Berbunga (hst) 
Tinggi Tanaman (cm) 
Jumlah Anakan Produktif per rumpun (batang) 
Jumlah Anakan Non Produktif per rumpun (batang) 
Panjang Malai (cm)  
Jumlah Gabah Berisi per malai (butir) 
Jumlah Gabah Hampa per malai (butir) 
Berat 100 Butir Gabah Berisi (gram) 
Berat Gabah per Rumpun (gram) 
Umur Panen (hst) 

103,66 
7,03 

14,18 
1,69 
6,92 
2,43 
1,14 
4,61 
6,74 

103,66 
 

0,0000 
0,0000 
0,0000 
0,0942 
0,0000 
0,0136 
0,3584 
0,0001 
0,0000 
0,0000 

s 

s 
s 

ns 
s 
s 

ns 
s 
s 
s 

                                                                            α = 0,05 
Ket :   s : signifikan,  ns : non signifikan.     
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Tabel 4. Nilai Duga Heritabilitas Arti Luas (H2) untuk Sepuluh Karakter Kuantitatif   
                    Padi Beras Hitam. 

No. Karakter σ2
G σ2

P H2 Kriteria 

1 Umur berbunga  73.72 75.88 0.97 Tinggi 
2 Umur panen 73.72 75.88 0.97 Tinggi 
3 Tinggi tanaman 11.26 16.87 0.67 Tinggi 
4 Jumlah anakan produktif per rumpun 5.01 6.15 0.81 Tinggi 
5 Jumlah anakan non produktif per rumpun 0.03 0.15 0.19 Rendah 
6 Panjang malai 0.81 1.21 0.66 Tinggi 
7 Jumlah gabah berisi per malai 258.0 800.1 0.32 Sedang 
8 Jumlah gabah hampa per malai 0.27 5.92 0.05 Rendah 
9 Berat 100 butir gabah berisi 0.01 0.01 0.55 Tinggi 
10 Berat gabah per rumpun 27.29 41.55 0.66 Tinggi 

Keterangan : 휎  = ragam genetik; 휎  = ragam fenotip; H2 = heritabilitas; Kriteria haritabilitas (H2):  
                   rendah = < 0,2; Sedang = > 0,2 - < 0,5; tinggi = > 0,5. 
 
Tabel 5. Nilai Koefisien Keragaman Genetik (KKG) dan Koefisien Keragaman Fenotip          
                   (KKF). 

No. Karakter KKG KKF 
1 Umur berbunga 11.3 11.5 
2 Umur panen 7.74 7.85 
3 Tinggi tanaman 3.16 3.86 
4 Jumlah anakan produktif per rumpun 14.4 15.9 
5 Jumlah anakan non produktif per rumpun 1.08 2.48 
6 Panjang malai 3.69 4.53 
7 Jumlah gabah berisi per malai 9.29 16.4 
8 Jumlah gabah hampa per malai 5.73 26.9 
9 Berat 100 butir gabah berisi 2.95 3.99 

10 Berat gabah per rumpun 12.13 15.0 
Keterangan : KKG = koefisien keragaman genetik; KKF = koefisien keragaman fenotip. 

 
Tabel 6. Nilai Korelasi Genotipik (rG) dan Korelasi Fenotipik (rP) antara Komponen        
                    Hasil dengan Berat Gabah Per Rumpun 
No Karakter rG Kriteria rP Kriteria 

1 Umur berbunga -0.29 ns -0.21 ns 
2 Umur panen -0.29 ns -0.21 ns 
3 Tinggi tanaman 0.47 s 0.38 s 
4 Jumlah anakan produktif per rumpun 0.80 s 0.70 s 
5 Jumlah anakan non produktif per rumpun -0.14 ns 0.00 ns 
6 Panjang malai 0.27 s 0.33 s 
7 Jumlah gabah berisi per malai 0.35 ns 0.23 ns 
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8 Jumlah gabah hampa per malai -0.29 ns -0.13 ns 
9 Berat 100 butir gabah berisi 0.33 s 0.36 s 

Keterangan : rG = korelasi genetik; rP = korelasi fenotipik; s = signifikan; ns = non signifikan 

Heritabilitas Arti Luas (H2) Untuk Semua 
Parameter Kuantitatif 

 Nilai duga heritabilitas dalam arti luas 
terhadap karakter yang diamati berkisar dari 
0.05% sampai 0.97%. Whirter (1979) 
menyatakan bahwa, kriteria nilai heritabilitas 
yakni < 0,2 dikatakan redah, > 0,2 sampai < 0,5 
dikatakan sedang dan tinggi yakni > 0,5. Nilai 
duga heritabilitas tinggi diperlihatkan oleh 
karakter umur berbunga (H2= 0.97), umur panen 
(H2= 0.97), tinggi tanaman (H2= 0.67), jumlah 
anakan produktif per rumpun (H2= 0.81), 
panjang malai (H2= 0.66), berat 100 butir (H2= 
0.55) dan berat gabah per rumpun (H2= 0.66). 
Nilai duga heritabilitas sedang diperlihatkan 
oleh karakter jumlah gabah berisi per malai (H2= 
0.32). Sedangkan nilai duga heritabilitas dalam 
arti luas rendah diperlihatkan oleh karakter 
jumlah anakan non produktif per rumpun (H2= 
0.19) dan jumlah gabah hampa per malai (H2= 
0.05). Berdasarkan nilai heritabilitas dalam arti 
luas diatas dapat disimpulkan bahwa semua 
sifat-sifat yang teramati memiliki nilai 
heritabilitas tinggi kecuali pada Jumlah gabah 
berisi, jumlah anakan non produktif dan jumlah 
gabah hampa. Zobel dan Talbert (1984) 
menambahkan besarnya nilai heritabilitas 
penting untuk diketahui karena merupakan 
faktor yang menentukan didalam keberhasilan 
program seleksi dan merupakan petunjuk akan 
perolehan kemajuan genetik (genetic gains) 
suatu sifat tertentu. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Wright (1976) dalam Muliarta et al. 
(2003)  kaitannya dengan pekerjaan seleksi, 
besarnya nilai heritabilitas akan sangat 
menentukan efektivitas pekerjaan seleksi dan 
strategi yang tepat dalam program pemuliaan 
tanaman. 

Menurut Ceccarelli at al. (2002) dalam 
Muliarta (2014), besarnya keragaman genotipik 
dapat di duga dari nilai heritabilitas dalam arti 
luas, jika nilainya tinggi berarti ragam 
genotipenya tinggi. Nilai duga heritabilitas 
tinggi ini menunjukkan bahwa pengaruh genetik 
lebih besar terhadap penampilan fenotipik 
dibandingkan dengan pengaruh lingkungan. 

Dengan demikian keadaan ini menunjukkan 
sebagian besar sifat yang diamati berpeluang 
untuk diperbaiki melalui seleksi, yaitu dengan 
cara memberikan keleluasaan dalam memilih 
genotipe-genotipe yang diinginkan juga 
diharapkan untuk mendapatkan kemajuan 
genetik yang cukup memadai. Selanjutnya 
Kasno et al. (1983) menyatakan bahwa 
lingkungan yang cocok untuk seleksi karakter 
kuantitatif ditandai dengan nilai duga 
heritabilitas yang tinggi tanpa mengabaikan nilai 
tengah populasi yang bersangkutan. Nilai 
haritabilitas sedang menunjukkan bahwa 
pengaruh lingkungan dan pengaruh genetik 
seimbang. sedangkan nilai duga heritabilitas 
rendah menunjukkan pengaruh penampilan 
fenotip tanaman lebih dipengaruhi oleh 
lingkungan. Selanjutnya Sutaryo dan Sudaryono 
(2010) menambahkan bahwa  pada karakter 
yang nilai heritabilitasnya rendah, seleksi akan 
ber-langsung kurang efektif, karena penampilan 
fenotip tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor 
lingkungan dibandingkan dengan faktor 
genetiknya. 

Koefisien Keragaman Genotip (KKG) dan 
Koefisien Keragaman Fenotip (KKF) untuk 

Semua Parameter Kuantitatif 
Peningkatan variabilitas genetik 

merupakan aspek yang mendapat perhatian 
utama dalam program pemuliaan. Dengan 
adanya variabilitas genetik yang luas, proses 
seleksi dapat berlangsung efektif karena akan 
memberikan peluang yang lebih besar 
diperolehnya karakter-karakter yang diingin-kan 
(Fauza, et al., 2005). 

Pada Tabel 5. nampak nilai koefisien 
keragaman genetik semua karakter kuantitatif 
yang diuji menunjukkan bahwa karakter jumlah 
anakan produktif per rumpun memiliki nilai 
KKG lebih tinggi dari karakter lainnya yaitu 
14,4% dan karakter kuantitatif yang memiliki 
nilai KKG lebih rendah dari semua karakter 
yang diuji adalah karakter jumlah anakan non 
produktif per rumpun yaitu 1,08%. Hal ini 
menandakan bahwa didalam kegiatan seleksi 
dengan variabilitas sifat yang rendah 
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mengakibatkan kegiatan seleksi tidak dapat 
meningkatkan kemajuan genetik, sehingga 
peluang untuk usaha perbaikan-perbaikan 
melalui seleksi dalam pemilihan genotipe-
genotipe yang diinginkan tidak efektif.   

Menurut Suwardi (2002) Tinggi 
rendahnya nilai KKF menggambarkan realitas 
keragaman suatu karakter secara visual. Nilai 
KKF yang rendah menunjukkan bahwa individu-
individu dalam populasi yang diuji cenderung 
seragam. Sebaliknya karakter dengan KKF 
tinggi menunjukkan tingkat keragaman yang 
tinggi pada karakter tersebut. Pada penelitian ini 
dapat dilihat bahwa karakter kuantitatif yang 
memiliki nilai KKF rendah adalah jumlah 
anakan non produktif per rumpun (2,48%) dan 
karakter kuantitatif yang memiliki nilai KKF 
tinggi adalah jumlah gabah hampa per malai 
(26,9%). Semakin tinggi nilai koefisien 
keragaman fenotipe semakin besar peluang 
untuk mendapatkan generasi baru yang baik, 
begitupula sebaliknya semakin rendah nilai 
koefisien keragaman fenotipe maka semakin 
sempit pula peluang untuk mendapatkan 
generasi baru yang baik. Menurut Tampake dan 
Luntungan (2002) menyatakan bahwa 
variabilitas genetik sempit terjadi akibat 
perbanyakan yang berasal dari tetua yang 
terbatas. Selanjutnya Ruchjaniningsih (2002), 
mengemukakan bahwa nilai variabilitas yang 
sempit menandakan setiap individu dalam 
populasi hampir seragam, sehingga peluang 
untuk mendapatkan generasi baru yang baik 
semakin sempit. Untuk mengetahui tinggi 
rendahnya keragaman dan banyak dipengaruhi 
oleh faktor genetik atau banyak dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan, maka nilai KKF 
diperbandingkan dengan nilai KKG (koefisien 
keragaman genetik). Jika besarnya nilai KKG 
mendekati nilai KKFnya dengan selisih 0%-5%, 
maka dapat disimpulkan bahwa keragaman suatu 
karakter lebih disebabkan faktor genetik, seperti 
pada karakter umur berbunga (KKG 11.3% dan 
KKF 11.5%), umur panen (KKG 7.74% dan 
KKF 7.85%), tinggi tanaman (KKG 3.16% dan 
KKF 3.86%),  jumlah anakan produktif (KKG 
14.4% dan KKF 15.9%), jumlah anakan non 
produktif (KKG 1.08% dan KKF 2.48%), 
panjang malai (KKG 3.69% dan KKF 4.53%), 
berat 1000 butir (KKG 2.95% dan KKF 3.99%) 
dan berat gabah per rumpun (KKG 12.13% dan 

KKF 15.0%) (Tabel 5). Sedangkan pada variabel 
yang tingkat keragamannya dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan antara lain jumlah gabah 
berisi permalai dan jumlah gabah hampa per 
malai. 

Nilai KKF yang relatif tinggi menun-
jukkan bahwa faktor lingkungan memberi 
pengaruh yang cukup besar pada keragaman 
yang ada. Jika nilai KKF rendah dan KKG tinggi 
maka keragaman lebih dipengaruhi oleh gen dan 
jika nilai KKF tinggi dan nilai KKG randah 
menunjukkan bahwa keraga-man lebih 
dipengaruhi oleh lingkungan. 

Menurut Prajitno et al. (2002), 
keragaman fenotif yang tinggi disebabkan oleh 
adanya keragaman yang besar dari lingkungan 
dan keragaman genetik akibat segregasi. 
Keragaman yang teramati meru-pakan fenotipik 
yang dihasilkan karena perbedaan genotip. 

Korelasi Genotipik (rG) dan Korelasi 
Fenotipik (rp) untuk Semua Karakter 

Kuantitatif 
Nilai duga korelasi genotipe dan 

fenotipe dapat digunakan untuk menentukan 
kriteria seleksi baik secara langsung maupun 
tidak lansung antara satu karakter dengan 
karakter target.  Hasil analisis korelasi pada 
penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi 
genotipik dan fenotipik bernilai positif dan 
negatif dengan kisaran antara -0,13 hingga 0,80. 
Korelasi positif berarti bahwa pening-katan 
suatu sifat akan meningkatkan sifat lain yang 
dituju. Korelasi negatif berarti bahwa penurunan 
nilai suatu sifat akan meningkatkan nilai sifat 
yang lain yang dituju. Dalam kegiatan seleksi 
untuk perbaikan suatu sifat, nilai korelasi 
genetik yang besar antara suatu sifat terhadap 
hasil yang diinginkan dapat digunakan untuk 
melakukan seleksi secara tidak langsung 
(Samudin, 2005). 

Informasi tentang adanya keeratan 
hubungan antar karakter merupakan hal penting 
dalam program pemuliaan, terutama dalam 
melakukan perakitan varietas baru. Dalam 
merakit suatu tanaman, jika diketahui terdapat 
korelasi yang erat antar karakter maka pemilihan 
terhadap karakter tertentu secara tidak langsung 
telah memilih karakter lainnya (Astika, 1991). 

Untuk mengetahui keeratan hubu-ngan 
antar karakter dapat dilakukan dengan analisis 
korelasi. Pada penelitian ini keeratan hubungan 
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antar karakter yang teramati di duga dengan 
menggunakan koefisien korelasi genotipik dan 
fenotipik. Korelasi genotipik menjelaskan 
tentang keeratan hubungan genotipik antar 
karakter dan merupakan bagian dari korelasi 
fenotipik. 

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 6. yang 
menujukkan bahwa jumlah gabah berisi per 
malai memiliki korelasi positif tidak nyata 
dengan berat gabah perumpun secara genotipik 
maupun fenotipik, demikian pula dengan umur 
berbunga, umur panen, jumlah anakan non 
produktif per rumpun dan jumlah gabah hampa 
per malai memberikan korelasi negatif tidak 
nyata terhadap berat gabah perumpun baik 
secara genotipik maupun fenotipik. Untuk 
korelasi positif dan nyata secara genotipik 
maupun fenotipik ditunjukkan oleh empat sifat 
yaitu tinggi tanaman, jumlah anakan produktif 
per rumpun, panjang malai dan berat 100 butir. 
Hal ini berarti bahwa peningkatan tinggi 
tanaman, jumlah anakan produktif per rumpun, 
panjang malai dan berat 100 butir akan di ikuti 
dengan peningkatan berat gabah per rumpun. 
Karakter komponen hasil lainnya tidak 
memberikan perbedaan nyata terhadap 
peningkatan berat gabah per rumpun seperti 
korelasi positif tidak nyata yang ditunjukkan 
oleh karakter jumlah gabah berisi, artinya 
semakin banyak jumlah gabah berisi per malai 
maka semakin tinggi pula berat gabah 
perumpun. Karkter lainnya seperti umur 
berbunga, umur panen, jumlah anakan non 
produktif dan jumlah gabah hampa memberikan 
korelasi negatif tidak nyata terhadap berat gabah 
per rumpun. Hal ini berarti bahwa semakin cepat 
umur berbunga dan umur panen serta semakin 
sedikit jumlah anakan non produktif dan jumlah 
gabah hampa akan diikuti dengan penigkatan 
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) 
menambahkan 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 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 ber-
korelasi. Korelasi positif terjadi bila gen-gen 
yang mengendalikan dua karakter yang 
berkorelasi tersebut meningkatkan kedua-nya, 
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 karena keeratan hubungan yang 
diukur melalui koefisien korelasi belum bisa 
mengungkapkan seberapa jauh peranan dari 
karakter itu sendiri terhadap hasil akhir.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pem-
bahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, 
jumlah anakan produktif, panjang malai, berat 
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100 butir dan berat gabah per rumpun memiliki 
nilai heritabilitas dalam arti luas yang tinggi. 

2. Nilai koefisien keragaman genetik tinggi 
ditunjukkan oleh karakter jumlah anakan 
produktif per rumpun dan nilai KKG rendah 
ditunjukkan oleh karakter jumlah anakan non 
produktif per rumpun. 

3. Jumlah gabah hampa per malai memiliki nilai 
koefisien keragaman fenotip yang lebih tinggi 
dari semua karakter yang diuji sedangkan 
karakter jumlah anakan non produktif per 
rumpun mamiliki nilai KKF yang lebih rendah 
dari semua karakter yang diuji. 

4. Tinggi tanaman, jumlah anakan produktif per 
rumpun, panjang malai dan berat 100 
butir.memiliki hubungan keeratan atau korelasi 
genotipik dan fenotipik positif nyata terhadap 
berat gabah per rumpun. 
 
Saran  
 Untuk memperbaiki daya hasil galur 
harapan hasil seleksi bulk F4 padi beras 
hitam dapat dilakukan melalui seleksi 
berdasarkan jumlah anakan produktif. 
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