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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola segregasi dan banyaknya gen yang 
berperan dalam pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif generasi F3 padi beras merah pada 
sistem tanam berbeda. Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram, Desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus hingga Desember 2017. 
Rancangan Percobaan yang digunakan adalah Rancangan Single Plantdengan  
menggunakan galur F3 padi beras merah dengan dua sistem tanam yaitu sistem tanam jajar 
legowo dengan dan sistem tanam bujur sangkar. Data karakter kualitatif di analisis dengan 
Uji Chi-Kuadrat sedangkan data karakter kuantitatif diuji normalitas dengan metode 
Kolmogorov-Smirnov dan uji Chi-Kuadrat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter 
kualitatif dan kuantitatif padi beras merah Generasi F3 dikendalikan oleh gen mayor, 
kecuali karakter jumlah anakan produktif, jumlah anakan total, panjang malai, jumlah 
gabah hampa, berat gabah per rumpun pada dua sistem tanam, karakter umur berbunga, 
jumlah gabah berisi dan berat 100 butir pada sistem tanam jajar legowo serta karakter umur 
panen padi beras merah pada sistem tanam bujur sangkar. 
Kata kunci:beras merah, kualitatif, kuantitatif, pola segregasi 

ABSTRACT 

The aim of this research is  to determine the pattern of segregation and the number of 
genes that play a role in the inheritance of qualitative and quantitative qualities of F3 
generation of red rice on different cropping systems. This research was conducted at 
Experimental Field of Agriculture Faculty of Mataram University, Nyur Lembang Village, 
Narmada Sub District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province from August 
to December 2017. The experimental design used was Single Plant Design which used F3 
strain of red rice with two cropping systems that arepair rows and square planting system. 
Qualitative character data were analyzed by using Chi-Square Test, while the normality 
and the conformity of segregation ratios of quantitative character data were analyze by 
using Kolmogorov-Smirnov method and Chi-Square Test respectively. The results 
showedthat the qualitative and quantitative character of F3 generation of red rice was 
controlled by the major genes, except for the number of productive tillers, the total number 
of tillers, the panicle length, the number of empty grains, the weight of grain per clump on 
two cropping systems, the character of flowering age, the number of containing grains and 
the weight of 100 grains on pair rows as well as the character of harvesting age of red rice 
on square cropping system. 
Keywords: red rice, qualitative, quantitative, segregation patter
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PENDAHULUAN 

Padi beras merah (Oryza sativa L.) merupakan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi. 

Selain mengandung karbohidrat, beras merah juga mengandung proten, lemak, kalsium, zat 

besi, vitamin B1 dan antosianin (Indriyani et al., 2013). Antosianin merupakan senyawa 

fenolik yang masuk kelompok flavonoid dan berfungsi sebagai antioksidan. 

Di Indonesia perbaikan varietas padi beras merah belum mendapat perhatian yang 

memadai sehingga petani masih menggunakan varietas lokal yang berumur dalam dan 

berdaya hasil rendah sekitar 2 ton/ha (Muliarta, 2014).Salah satu upaya perbaikan sifat 

genetik padi beras merah adalah dengan melakukan persilangan. Pada penelitian 

sebelumnya telah dilakukan persilangan antara padi varietas Fatmawati dan Padi beras 

merah // IPB 3S dan Padi beras merah.  

Suatu hasil persilangan akan menghasilkan keragaman sifat tanaman baik kualitatif dan 

kuantitatif. Keragaman sifat tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan 

lingkungan. Menurut Sari et al. (2013), lingkungan yang berbeda akan memberikan 

kenampakan fenotipe yang berbeda meski pada genotipe yang sama. Salah satu faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi kenampakan fenotipe adalah sistem tanam.Sistem 

tanam padi yang biasa digunakan adalah sistem tanam bujur sangkar atau sistem tanam 

tegel.Namun, saat ini telah dikembangkan sistem penanaman yang baru yaitu sistem jajar 

legowo. 

Selain faktor lingkungan, faktor genetik merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi keragaman sifat tanaman.Adanya keragaman genetik yang luas 

memberikan peluang bagi pemulia untuk melakukan seleksi.Keberhasilan seleksi 

tergantung pada kemampuan pemulia dalam memisahkan genotipe unggul dari genotipe 

yang tidak diinginkan.Informasi mengenai besaran parameter genetik diperlukan untuk 

mengevaluasi kelompok tanaman dalam rangka seleksi.Parameter genetik yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan bagi program seleksi adalah pola segregasi, jumlah gen 

dan aksi gen pengendali suatu karakter. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian 

mengenai “Pola Segregasi Sifat Kualitatif dan Kuantitatif Generasi Ketiga (F3)Padi Beras 

Merah (Oryza Sativa L.)Pada Sistem Tanam Berbeda“ sebagai dasar untuk menetapkan 

metode seleksi yang efektif agar mendapatkan galur padi beras merah yang lebih baik pada 

generasi selanjutnya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola segregasi dan banyaknya gen yang 

berperan dalam pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif generasi F3 padi beras merah pada 

sistem tanam berbeda. 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakanadalah metode percobaan dilapangan.Penelitian ini 

dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Desa Nyur 

Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

pada bulan Agustus hingga Desember 2017. 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari persiapan benih, persemaian, pengolahan lahan, 

penanaman, penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan dan pemanenan. Benih yang 

digunakan merupakan benih padi beras merah generasi F3. Sebelum disemai, benih 

direndam selama 24 jam menggunakan ZPT (Atonik) dengan dosis 2 ml/l dan insektisida 

(Cruiser) dengan dosis 1 ml/l.Benih yang telah berkecambah selanjutnya disebar secara 

merata padapetak persemaian dan ditambahkan pula serbuk kayu dan abu untuk 

mempermudah pencabutan bibit.Kemudian benih disemai selama 21 hari.Bibit yang telah 

berumur 21 hari dicabut dan dipindahkan ke petak percobaan.Penanaman dilakukan pada 

dua sistem tanam yaitu jajar legowo dengan jarak tanam 12.5x25x50 cm, dan bujur 

sangkar dengan jarak tanam 25x25 cm. Bibit ditanam satu tanaman perlubang tanam. 

Penyiangan dilakukan untuk menghilangkan gulma yang ada disekitar 

tanaman.Penyulaman dilakukan pada tanaman yang tidak tumbuh ataupun mati.Pengairan 

dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan kondisi dilapangan. Pemupukan diberikan 

pada tanaman padi dengan dosis pupuk NPK 300 kg/Ha dan Urea 100 kg/Ha. Pemupukan 

dasar dilakukan pada saat tanaman 10 hari dengan NPK sebanyak 16.5 kg, sedangkan 

pemupukan susulan pertama dan kedua menggunakan Urea sebanyak 5.5 kg.Pemanenan 

dilakukan setelah tanaman padi mencapai masak penuh dengan kriteria 80% sudah 

menguning. 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Single 

Plant.Variabelyang diamatiyaitu sifat kualitatif dan sifat kuantitatif tanaman padi beras 

merah, diantaranya warna ruas batang, warna gabah, bentuk gabah, tinggi tanaman, umur 

berbunga, umur panen, jumlah anakan produktif, jumlah anakan total, panjang malai, 

jumlah gabah berisi, jumlah gabah hampa, berat 100 butir dan berat gabah per 
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rumpun.Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling dengan mengambil 

300 sampel setiap sistem tanam. 

Data hasil pengamatan karakter kualitatif diuji kesesuaian nisbah dengan Uji Chi-

Kuadrat pada taraf 5% sedangkan data karakter kuantitatif diuji normalitas dengan metode 

Kolmogorov-Smirnov dan uji kesesuaian nisbah segregasi dengan Chi-Kuadrat pada taraf 

nyata 5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pola Segregasi Sifat Kualitatif 

Studi pola segregasi dilakukan dengan cara mengkelaskan sifat yang diamati pada 

tanaman padi beras merah Generasi F3 yang ditanam dengan dua sistem tanam. Sifat 

kualitatif yang diamati diantaranya warna ruas batang, warna gabah dan bentuk gabah. 

Nisbah fenotipik karakter kualitatif padi beras merah Generasi F3 dapat dilihat pada Tabel 1
 

Tabel1.Nisbah Fenotipik Karakter Kualitatif Padi Beras Merah Generasi F3 pada Dua 
Sistem Tanam 

Karakter Nisbah Fenotipik 
Jajar Legowo Bujur Sangkar 

Warna Ruas Batang 162 H : 138 HK 226 H : 74 HK 
Warna Gabah 74 KP : 139 KC : 87 K 166 KP : 53 KC: 81 K 
Bentuk Gabah 171 P : 48 R : 81 S 173 P : 48 R : 63 S : 16 G 

Keterangan :  H = Hijau, HK = Hijau Kemerahan, KP = Kuning Pucat, KC = Kuning Cokelat, K = 
kuning, S = Sedang, R = ramping, P = Panjang, G = Gemuk 

 
Nisbah fenotipik karakter kualitatif padi beras merah Generasi F3 yang ditanam 

dengan dua sistem tanam berbeda, yakni sistem tanam jajar legowo dan sistem tanam bujur 

sangkar menunjukkan nisbah yang berbeda.Hal ini diduga karena perbedaan lingkungan 

sistem tanam. Menurut Sari et al., (2013) hasil dan ekspresi fenotipik dipengaruhi oleh 

interaksi genotipe dan lingkungan. Nisbah fenotipik tersebut selanjutnya diuji 

menggunakan uji Chi-Kuadrat untuk mengetahui pola segregasi Mendel dan 

modifikasinya, disajikan dalam Tabel 2 dan 3. 
 

Tabel 2. Hasil Uji Khi Kuadrat Karakter Kualitatif Padi Beras Merah Generasi F3 pada 
Sistem Tanam Jajar Legowo 

Karakter Nisbah Segregasi χ2  hitung χ2  tabel 5% 
Warna Ruas Batang 9 : 7 0,53 tn 3,84 
Warna Gabah 1 : 2 : 1 0,74 tn 5,99 
Bentuk Gabah 9 : 3 : 4 1,72 tn 5,99 

Keterangan : tn = tidak nyata  
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Tabel 3. Hasil Uji Khi Kuadrat Karakter Kualitatif Padi Beras Merah Generasi F3 pada 
Sistem Tanam Bujur Sangkar 

Karakter Nisbah Segregasi χ2  hitung χ2  tabel 5% 
Warna Ruas Batang 3 : 1 0,004 tn 3,84 
Warna Gabah 9 : 3 : 4 0,71 tn 5,99 
Bentuk Gabah 9 : 3 : 3 : 1 2,53tn 7,81 

Keterangan : tn = tidak nyata  

Warna Ruas Batang 

Berdasarkan hasil uji chi-kuadrat karakter kualitatif padi beras merah yang ditanam 

pada sistem tanam jajar legowo menunjukkan bahwa nisbah karakter warna ruas batang 

adalah 9 hijau : 7 hijau kemerahan. Nisbah tersebut mengindikasikan bahwa karakter 

warna ruas batang dikendalikan oleh dua pasang gen atau epistasis. Menurut Sa’diyah et 

al., (2013), perbandingan 9 : 7 menunjukkan interaksi epistasis resesif ganda. Hal ini 

berarti fenotipe yang sama dihasilkan oleh kedua genotipe homozigot resesif. Dua gen 

resesif bersifat epistatsis terhadap alel dominan. 

Hasil uji kesesuaian nisbah karakter warna ruas batang padi beras merah yang 

ditanam dengan sistem tanam bujur sangkar menunjukkan bahwa pola segregasi Generasi 

F3 sesuai dengan nisbah 3 hijau : 1 hijau kemerahan. Keadaaan ini mengartikan bahwa 

karakter tersebut dikendalikan oleh satu gen dominan penuh (warna batang hijau lebih 

dominan dibandingkan warna batang hijau kemerahan).  Menurut Carsono et al., (2014), 

gen dominan penuh merupakan gen yang menutupi pengaruh alel resesifnya dengan 

sempurna sehingga alel resesif tersebut tidak tampak pada tampilan fenotipe. 

Nisbah segregasi warna ruas batang pada kedua sistem tanam menunjukkan bahwa 

karakter warna pada tanaman dikendalikan oleh sedikit gen. Hasil tersebut sejalan dengan 

penelitian Oktarisna (2013) bahwa karakter warna polong tanaman buncis hasil persilangan 

Cherokee Sun dengan Mantili dan Gogo Kuning mengikuti nisbah 3:1, sedangkan karakter 

warna polong buncis hasil persilangan Cherokee Sun dengan Gilik Hijau menunjukkan 

kesesuaian dengan nisbah 9:7. 

Warna Gabah 

Nisbah karakter warna gabah adalah 1 kuning pucat : 2 kuning cokelat : 1 kuning 

(Tabel 4.2) dapat diartikan bahwa karakter warna gabah padi beras merah yang ditanam 

dengan sistem tanam jajar legowo dikendalikan oleh satu gen dominan tidak sempurna 

(Wanda, 2014). Nisbah 1 : 2 : 1 menunjukkan adanya peristiwa semi dominansi. Peristiwa 
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ini terjadi apabila suatu gen dominan tidak menutupi pengaruh alel resesifnya dengan 

sempurna sehingga akan muncul sifat antara (intermediet) (Baso, 2013). 

Pola segregasi karakter warna gabah padi beras merah yang ditanam dengan sistem 

tanam bujur sangkar mengikuti nisbah 9 kuning pucat : 3 kuning cokelat : 4 kuning. Nisbah 

ini menunjukkan bahwa karakter warna gabah dikendalikan oleh dua pasang gen yang 

epistasis yang berperan secara epistasis resesif. Menurut Nugroho et al., (2013), peristiwa 

ini terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya.  

Bentuk Gabah 

Karakter bentuk gabah padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam jajar 

legowo mengikuti nisbah 9 panjang : 3 ramping : 4 sedang, dapat diartikan bahwa karakter 

ini dikendalikan oleh dua pasang gen atau epistasis. Menurut Sudharmawan et al., (2015),  

perbandingan tersebut menandakan adanya interaksi epistasis resesif. Epistasis resesif 

terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya.  

Karakter bentuk gabah padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam bujur 

sangkar menunjukkan nisbah yang sesuai dengan nisbah 9 : 3 : 3 : 1. Keadaan ini dapat 

diartikan bahwa karakter umur gabah dikendalikan oleh dua gen dominan penuh. Nisbah 

ini menunjukkan adanya peran gen yang membentuk fenotipe baru (Sudharmawan, 2009). 

Gen dominan penuh merupakan gen yang menutupi pengaruh alel resesifnya dengan 

sempurna sehingga alel resesif tersebut tidak tampak pada tampilan fenotipe (Carsono et 

al., 2014). 

Pola Segregasi Sifat Kuantitatif 

Karakter kuantitatif yang diamati adalah tinggi tanaman umur berbunga, umur panen, 

jumlah anakan produktif, jumlah anakan total, panjang malai, jumlah gabah berisi, jumlah 

gabah hampa, berat 100 butir dan berat gabah per rumpun. Data hasil pengamatan 

dianalisis normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov 

yang dianalisis dengan software SPSS 16.0 disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Karakter Kuantitatif Padi Beras Merah pada Dua Sistem 
Tanam 

Karakter Sistem Tanam Nilai Signifikansi Keterangan 
Tinggi Tanaman Jajar Legowo 0,047 Tidak Normal 
 Bujur Sangkar 0,285 Normal 
Umur Berbunga Jajar Legowo 0,000 Tidak Normal 
 Bujur Sangkar 0,000 Tidak Normal 
Umur Panen Jajar Legowo 0,000 Tidak Normal 
 Bujur Sangkar 0,000 Tidak Normal 
Jumlah Anakan 
Produktif 

Jajar Legowo 0,000 Tidak Normal 
Bujur Sangkar 0,000 Tidak Normal 

Jumlah Anakan 
Total 

Jajar Legowo 0,000 Tidak Normal 
Bujur Sangkar 0,000 Tidak Normal 

Panjang Malai Jajar legowo 0,000 Tidak Normal 
 Bujur Sangkar 0,001 Tidak Normal 
Jumlah Gabah 
Berisi 

Jajar Legowo 0,444 Normal 
Bujur Sangkar 0,200 Normal 

Jumlah Gabah 
Hampa 

Jajar Legowo 0,041 Tidak Normal 
Bujur Sangkar 0,141 Normal 

Berat 100 Butir Jajar Legowo 0,000 Tidak Normal 
 Bujur Sangkar 0,000 Tidak Normal 
Berat Gabah Per 
Rumpun 

Jajar Legowo 0,007 Tidak Normal 
Bujur Sangkar 0,008 Tidak Normal 

Berdasarkan Tabel 4, karakter kuantitatif yang menunjukkan distribusi normal 

adalah jumlah gabah berisi pada kedua sistem tanam, tinggi tanaman dan jumlah gabah 

hampa pada sistem tanam bujur sangkar. Diduga karakter yang memiliki distribusi data 

normal merupakan karakter yang dikendalikan oleh banyak gen (Carsono et al., 2014). 

Sebaran data yang tidak normal terdapat pada karakter tinggi tanaman dan karakter 

jumlah gabah hampa pada sistem tanam jajar legowo. Pada karakter umur berbunga, umur 

panen, jumlah anakan produktif, jumlah anakan total, panjang malai, berat 100 butir dan 

berat gabah per rumpun yang ditanam pada kedua sistem tanam menunjukkan pula sebaran 

data yang tidak terdistribusi normal. Menurut Nugroho et al., (2013), karakter tanaman 

yang dikendalikan oleh simplegenic atau sedikit gen maka sebaran datanya tidak 

terdistribusi normal.   

Nisbah segregasi karakter kuantitatif dapat diketahui dengan melakukan pengujian 

menggunakan metode Chi Kuadrat pada taraf nyata 5%.Hasil pengujian kesesuaian nisbah 

segregasi disajikan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Hasil Uji Chi Kuadrat Karakter Kuantitatif Padi Beras Merah pada Dua    Sistem 
Tanam 

Karakter Sistem Tanam Nisbah Segregasi χ2 hitung χ2  tabel 5% 
Tinggi Tanaman Jajar Legowo 15 : 1 1,88 tn  3.841 
 Bujur Sangkar 15 : 1 0,79 tn  3,841 
Umur Berbunga Jajar Legowo - - - 
 Bujur Sangkar 3 : 1 2,77 tn  3,841 
Umur Panen Jajar Legowo 13 : 3 0,16 tn  3,841 
 Bujur Sangkar - - - 
Jumlah Anakan 
Produktif 

Jajar Legowo - - - 
Bujur Sangkar - - - 

Jumlah Anakan 
Total 

Jajar Legowo - - - 
Bujur Sangkar - - - 

Panjang Malai Jajar legowo - - - 
 Bujur Sangkar - - - 
Jumlah Gabah 
Berisi 

Jajar Legowo - - - 
Bujur Sangkar 15 : 1 1,02 tn  3,841 

Jumlah Gabah 
Hampa 

Jajar Legowo - - - 
Bujur Sangkar - - - 

Berat 100 Butir Jajar Legowo - - - 
 Bujur Sangkar 15 : 1 1,28 tn  3,841 
Berat Gabah Per 
Rumpun 

Jajar Legowo - - - 
Bujur Sangkar - - - 

Keterangan : tn (tidak berbeda nyata pada taraf α0,05)dan – (tidak mengikuti nisbah Mendel dan 
modifikasinya) 

 

Tinggi Tanaman 

Berdasarkan hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa karakter tinggi tanaman 
padi beras merah yang ditanam menggunakan sistem tanam jajar legowo  tidak terdistribusi 
normal sedangkan karakter tinggi tanaman padi yang ditanam dengan sistem tanam bujur 
sangkar memiliki data yang terdistribusi normal. Menurut hasil penelitian Wanda (2014), 
karakter tinggi tanaman kedelai populasi F2 hasil persilangan Taichung x Tanggamus 
menunjukkan sebaran data terdistribusi normal. Karakter yang memiliki sebaran data 
terdistribusi normal menunjukkan bahwa karakter tersebut dikendalikan oleh banyak gen 
dan pengaruhnya kecil terhadap suatu karakter (lebih banyak dipengaruhi oleh 
lingkungan). Karakter tinggi tanaman yang ditanam dengan dua sistem tanam mengikuti 
nisbah segregasi 15 : 1. Nilai Chi-Kuadrat karakter tinggi tanaman yang ditanam dengan 
jajar legowo yaitu 1,88 dan pada tanaman yang ditanam dengan sistem tegel memiliki nilai 
Chi-Kuadrat 0,79 lebih kecil dibandingkan nilai χ2 tabel 3,84  (Tabel 5). Nisbah 15 : 1 
dapat diartikan bahwa karakter tinggi tanaman yang ditanam dengan dua sistem tanam 
dikendalikan oleh gen yang bersifat epistasis dominan ganda. Epistasis dominan ganda 
merupakan keadaan dimana dua gen dominan sama-sama epistasis dan mengatur sifat yang 
sama serta dapat saling menggantikan satu sama lain.  
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Umur Berbunga 
Karakter umur berbunga padi beras merah yang ditanam dengan dua sistem tanam 

memiliki data yang terdistribusi tidak normal.Hasil uji kesesuaian nisbah segregasi pada 
kedua sistem tanam menunjukkan bahwa tanaman padi beras merah yang ditanam pada 
sistem tanam jajar legowo tidak mengikuti nisbah Mendel dan modifikasinya sedangkan 
karakter umur berbunga tanaman padi yang ditanam dengan sistem bujur sangkar 
mengikuti nisbah segregasi Mendel. Hal tersebut dapat diartikan bahwa karakter umur 
berbunga tanaman padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam jajar legowo 
dikendalikan oleh banyak gen. Menurut Muliarta (2014), sifat kuantitatif dikendalikan oleh 
banyak gen dan masing-masing memberikan kontribusi yang kecil terhadap perubahan 
sifat tersebut sehingga fenotipe lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Umur berbunga 
tanaman padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam bujur sangkar mengikuti 
nisbah 3 : 1 yang dapat diartikan bahwa karakter umur tanaman dikendalikan oleh satu gen 
yang bersifat dominan sempurna. Gen dominan sempurna merupakan gen yang menutupi 
pengaruh alel resesifnya dengan sempurna sehingga pengaruh alel resesif tidak tampak 
pada tampilan fenotipe. Nisbah segregasi umur berbunga tanaman padi yang ditanam 
dengan sistem tanam bujur sangkar sejalan dengan penelitian Anas & Hakim (2017), 
bahwa karakter umur berbunga tanaman sorgum mengikuti nisbah 3 : 1. 
Umur Panen 

Umur panen padi beras merah yang ditanam dengan dua sistem tanam menunjukkan 
data yang terdistribusi tidak normal. Menurut Hartati et al., (2013), fenotipe suatu populasi 
yang tidak terdistribusi normal menunjukkan bahwa karakter tersebut dikendalikan oleh 
sedikit gen dan kurang dipengaruhi oleh lingkungan. Hasil uji Chi-Kuadrat menunjukkan 
bahwa karakter umur panen padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam bujur 
sangkar tidak mengikuti nisbah segregasi Mendel sedangkan karakter umur panen padi 
yang ditanam dengan sistem tanam jajar legowo mengikuti nisbah segregasi Mendel dan 
modifikasinya.Perbedaan hasil ini diduga karena perbedaan sistem tanam. Menurut Sari et 
al., (2013), kegagalan suatu genotipe memberikan respon yang sama dengan genotipe lain 
pada dua atau lebih lingkungan yang berbeda merupakan suatu indikasi terjadinya interaksi 
antara genotipe dengan lingkungan.  

Nisbah segregasi yang sesuai untuk karakter umur panen padi beras merah pada sistem 
tanam jajar legowo adalah 13:3 (dua gen epistasis dominan-resesif).Hasil χ2 hitung yang 
lebih kecil dari χ2 tabel menunjukkan bahwa hasil uji Chi-Kuadrat sesuai dengam nisbah 
yang diujikan. Epistasis dominan resesif terjadi apabila gen dominan dari pasangan gen I 
epistasis terhadap pasangan gen II yang bukan alelnya, sementara gen resesif dari pasangan 
gen II ini juga epistasis terhadap pasangan gen I (Susanto, 2011). 
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Jumlah Gabah Berisi 
Karakter jumlah gabah berisi memiliki sebaran data yang normal.Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Nugroho et al., (2013), karakter jumlah polong per tanaman kedelai 
menunjukkan data yang terdistribusi normal. Data yang menyebar secara normal 
menunjukkan karakter jumlah gabah berisi dikendalikan oleh gen minor. Gen minor 
merupakan gen yang memberikan kontribusi yang kecil terhadap perubahan suatu karakter. 
Hasil uji Chi-Kuadrat karakter jumlah gabah berisi padi beras merah yang ditanam dengan 
sistem tanam bujur sangkar menunjukkan kesesuaian dengan nisbah 15:1 yang dapat 
diartikan bahwa karakter tersebut dikendalikan oleh dua gen epistasis dominan ganda. 
Epistasis dominan ganda merupakan keadaan apabila dua gen dominan sama-sama 
epistasis dan mengatur sifat yang sama serta dapat saling menggantikan satu sama lain. 
Karakter jumlah gabah berisi padi beras merah yang ditanam dengan sistem jajar legowo 
tidak mengikuti nisbah Mendel dan modifikasinya. Menurut Muliarta (2014), karakter 
jumlah gabah berisi merupakan karakter hasil yang dikendalikan oleh banyak gen 
umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.  
Berat 100 Butir 

Karakter berat 100 butir padi yang ditanam dengan dua sistem tanam menunjukkan 
data tidak berdistribusi normal. Data yang tidak terdistribusi normal dapat diartikan bahwa 
karakter tersebut dikendalikan oleh sedikit gen dan kurang dipengaruhi oleh lingkungan 
(Hartati et al., 2013). Hasil uji kesesuaian nisbah segregasi karakter berat 100 butir 
mengikuti nisbah 15 : 1 pada tanaman padi beras yang ditanam dengan sistem tanam bujur 
sangkar sedangkan pada tanaman padi beras merah yang ditanam dengan sistem jajar 
legowo tidak mengikuti nisbah segregasi Mendel dan modifikasnya. Nisbah 15 : 1 
terbentuk karena karakter berat 100 butir dikendalikan oleh dua gen epistasis dominan 
ganda. Epistasis dominan ganda merupakan suatu keadaan apabila dua gen dominan sama-
sama epistasis dan mengatur sifat yang sama. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
karakter berat 100 butir pada sistem tanam jajar legowo tidak mengikuti nisbah Mendel 
adalah karena karakter ini dikendalikan oleh banyak gen dan biasanya lebih dipengaruhi 
oleh lingkungan. 
Karakter Kuantitatif yang Tidak Mengikuti Nisbah Mendel  

Hasil uji normalitas pada karakter jumlah anakan produktif, jumah anakan total, 
panjang malai dan berat gabah per rumpun memiliki sebaran data yang tidak terdistribusi 
normal pada kedua sistem tanam. Karakter umur berbunga dan  jumlah gabah hampa padi 
beras merah yang ditanam dengan sistem tanam jajar legowo serta karakter umur panen 
padi yang ditanam dengan sistem tanam bujur sangkar menunjukkan pula sebaran data 
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yang tidak terdistribusi normal. Menurut Nugroho et al., (2013), karakter tanaman yang 
dikendalikan oleh simplegenic atau sedikit gen maka sebaran datanya tidak terdistribusi 
normal. Karakter jumlah gabah gabah hampa padi beras merah yang ditanam dengan 
sistem tanam bujur sangkar memiliki data yang terdistribusi normal. Menurut Carsono et 
al., (2014), karakter yang memiliki distribusi data normal merupakan karakter yang 
dikendalikan oleh banyak gen. 

Karakter jumlah anakan produktif, jumlah anakan total, panjang malai, jumlah gabah 
hampa pada kedua sistem tanam tidak memiliki rasio pola segregasi yang sesuai. Karakter 
umur berbunga padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam jajar legowo dan 
karakter umur panen padi beras merah yang ditanam dengan sistem tanam bujur sangkar 
juga menunjukkan hal yang sama. Menurut Ambarwati (2014), sifat kuantitatif pewarisan 
sifatnya tergantung perbedaan gen pada banyak lokus, pengaruhnya secara individu sulit 
dibedakan. Akibatnya, sifat kuantitatif tidak menunjukkan nisbah segregasi Mendel. 

Berdasarkan uraian diatas gen yang mengendalikan sifat kualitatif dan kuantitatif padi 
beras merah Generasi F3 adalah gen nonaditif (dominan dan epistasis). Gen nonaditif 
menunjukkan adanya interaksi antar lokus yang heterozigot sehingga masih terdapat 
segregasi pada keturunannya. Bila seleksi dilakukan pada generasi lanjut diharapkan 
tingkat homozigositas padi beras merah semakin tinggi sehingga seleksi akan lebih efektif.  

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan 
dapatdisimpulkan sebagai berikut: 
1. Pola segregasi sifat kualitatif warna ruas batang, warna gabah, bentuk gabah padi 

beras merah Generasi F3 yang ditanam dengan sistem tanam jajar legowo dan sistem 
tanam bujur sangkar secara berturut-turut memiliki nisbah 9:7 (dua gen epistasis 
resesif ganda), 1:2:1 (satu gen dominan tidak sempurna), 9:3:4 (dua gen epistasis 
resesif) ; 3:1 (satu gen dominan penuh), 9:3:4 (dua gen epistasis resesif) dan 9:3:3:1 
(dua gen dominan penuh). 

2. Karakter kuantitatif padi beras merah Generasi F3 yang mengikuti pola segregasi 
Mendel adalah tinggi tanaman padi beras merah pada dua sistem tanam dengan nisbah 
15:1 (dua gen epistasis dominan ganda), umur berbunga pada sistem tanam bujur 
sangkar mengikuti nisbah 3:1 (satu gen dominan penuh), umur panen padi beras merah 
pada sistem tanam jajar legowo mengikuti nisbah 13:3 (dua gen epistasis dominan 
resesif), karakter jumlah gabah berisi dan berat 100 butir padi beras merah pada sistem 
bujur sangkar menunjukkan nisbah 15:1 (dua gen epistasis dominan ganda). 
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3. Karakter kuantitatif padi beras merah Generasi F3 yang tidak mengikuti pola segregasi 
Mendel diantaranya karakter jumlah anakan produktif, jumlah anakan total, panjang 
malai, jumlah gabah hampa, berat gabah per rumpun pada dua sistem tanam, karakter 
umur berbunga, jumlah gabah berisi dan berat 100 butir pada sistem tanam jajar 
legowo serta karakter umur panen padi beras merah pada sistem tanam bujur sangkar. 
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