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ABSTRAK 

 

Interaksi genotipe dan lokasi merupakan fenomena umum yang menyebabkan perbedaan ranking suatu 

genotipe di berbagai lokasi. Penentuan genotipe yang tergolong stabil atau spesifik lokasi merupakan hal 

utama dalam uji multi lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi genotipe dan lokasi 

serta menilai stabilitas hasil galur-galur harapan padi gogo beras merah pada tiga ketinggian lahan  

berbeda di pulau Lombok. Sembilan galur harapan padi gogo beras merah, tiga tetua (PKBCP3, 

PKBCP19 dan Kala Isi Tolo), dan dua  varietas pembanding  Situ Patenggang dan Impago Unram-1, 

diuji daya hasilnya di tiga lokasi lahan gogo dataran rendah 45 m dpl (desa Mambalan, Lombok Barat), 

dataran medium 650 m dpl (desa Benang Stukel,  Lombok Tengah) dan dataran tinggi 1400 m dpl (desa 

Sembalun, Lombok Timur) pada MH/MK 2013. Penelitian menggunakan  rancangan acak kelompok 

dengan tiga ulangan di masing-masing lokasi. Penanaman setiap perlakuan genotipe pada luasan 4 m x 

4,5 m,  jarak tanam 20 cm x 20 cm, dengan 1 tanaman per rumpun. Analisis ragam gabungan 

menggunakan ragam model AMMI dan Biplot. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil gabah per hektar 

galur-galur harapan padi gogo beras merah dipengaruhi oleh Lokasi dan genotipe, tetapi tidak oleh 

interaksi genotipe x Lokasi. Lokasi memberikan  sumbangan keragaman sebesar (72, 10 %), genotipe 

sebesar 24,30 %, dan interaksi genotipe x lokasi sebesar 3,60 %. Genotipe yang stabil dan berdaya hasil 

di atas nilai reratanya adalah G1 (F2BC4P3-47), G2 (F2BC4P3-6), G3 (F2BC4P3-8); G5 (F2BC4P19-

50); G6 (F2BC4P19-63);  G11 (PKBCP19); G13 (Situ Patenggang,) dan G14(Impago Unram-I) dengan 

daya hasil secara berurutan 4,41 ton/ha; 4,05 ton/ha; 4,19 ton/ha; 4,26 ton/ha; 4,80 ton/ha, 4,24 ton/ha, 

4,30 ton/ha dan 4,27 ton/ha. 

 

Kata Kunci:, AMMI, gogo, padi, varietas 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Keberadaan informasi interaksi antara genotipe 

dan lingkungan sangat penting bagi negara 

Indonesia yang memiliki variasi lingkungan 

makro geofisik yang luas. Salah satunya pulau 

Lombok memiliki tipologi tumbuh yang luas 

berupa dataran rendah (0-400 m dpl), dataran  

 

 

medium (400-700 m dpl) dan dataran tinggi 

(>700 m dpl). Adanya perbedaan tipologi 

tumbuh ini maka ada dua alternatif pilihan 

dalam pelepasan suatu varietas unggul baru 

yaitu, melepas varietas baru berpotensi hasil 

tinggi pada kisaran wilayah yang luas atau 
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melepas varietas unggul baru yang berpotensi 

hasil tinggi pada wilayah tumbuh spesifik 

(spesifik lokasi) 

Besarnya interaksi genotipe dan lingkungan 

perlu diperhatikan untuk menghindari 

kehilangan genotipe ungul. Fenotipe akan baik 

jika didukung oleh genotipe dan lingkungan. 

Sehingga pengetahuan tentang hubungan 

lingkungan dengan genotipe perlu diketahui agar 

didapat produksi yang maksimal baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Suatu genotipe yang stabil 

dan berdaya hasil tinggi sangat diperlukan oleh 

petani berlahan sempit untuk mengurangi risiko  

kegagalan panen akibat perubahan faktor 

lingkungan yang tidak dapat diperkirakan 

[14][4][16].  

Padi beras merah di Indonesia merupakan salah 

satu plasma nutfah yang keberadaannya semakin 

langka akibat penanaman varietas padi unggul 

baru. Penanaman padi beras merah umumnya 

pada daerah dataran tinggi sebagai padi gogo 

yang memiliki daya hasil rendah (2 ton Ha
-1

), 

bermutu rendah dan berumur dalam (5-6 bulan) 

[6].Sehingga sumber gen baru yang berpotensi 

untuk pengembangan padi gogo beras merah 

yang berdaya hasil tinggi umur genjah sangat 

diperlukan mengingat masih banyak plasma 

nutfah untuk sifat-sifat tersebut belum 

teridentifikasi. 

Peluang kearah pembentukan varietas padi gogo 

telah dilakukan Muliarta dkk. (2004)[6] dengan 

memanfaatkan plasma nutfah padi beras merah 

lokal asal NTB. Dari hasil persilangan back 

cross antara kultivar Kenya sebagai tetua Donor 

(toleran kekeringan) dengan kultivar Piong 

sebagai tetua berulang dihasilkan 11 galur 

harapan yang berpotensi hasil berkisar 3,08 

ton/ha hingga 7,2 ton/ha. Hasil tertinggi 

dihasilkan oleh galur PKBCP3-S11-8 dan 

PKBCP19-S28-14. Namun galur tersebut 

memiliki kandungan antosianin rendah yaitu 

sebesar 10,7 ppm [7]. Kemudian galur galur 

tersebut disilangkan kembali dengan dengan 

tetua padi beras merah Kala Isi Tolo yang 

memiliki kandungan antosianin tinggi melalui 

persilangan back cross sebanyak 4 kali [8]. Dari 

hasil selfing F1BC4PKBCP3-SS11-8/Kala Isi 

Tolo terseleksi 10 galur F2BC4PKBCP3-SS11-

8/Kala Isi Tolo dan F1BC4PKBCP19-S28-

14/Kala Isi Tolo terseleksi 17 galur 

F2BC4PKBCP19-S28-14/Kala Isi Tolo. 

Kemudian galur galur F2BC4 hasil selfing 

terseleksi tersebut kemudian diuji daya hasil 

serta karakter kuantitatifnya melalui Uji Daya 

Hasil Pendahuluan (UDHP) untuk menghasilkan 

galur-galur harapan yang nantinya dipergunakan 

pada Uji Daya Hasil Lanjutan (UDHL)[9]. Uji 

Daya Hasil Lanjutan ini dilakukan pada tiga 

tipologi tumbuh berbeda di pulau Lombok yaitu 

pada dataran rendah, medium dan tinggi. Artikel 

ini memaparkan hasil penelitian bertujuan untuk 

mengetahui interaksi genotipe dan lokasi serta 

untuk menilai stabilitas hasil galur-galur harapan 

padi gogo beras merah pada tiga ketinggian 

lahan berbeda di pulau Lombok . 

 

II. METODE 

Percobaan dilaksanakan di lahan gogo pada tiga 

tipologi ketinggian berbeda yaitu pada 

lingkungan dataran rendah ( 45 m dpl) di desa 

Mambalan, kecamatan Gunung Sari, kabupaten 

Lombok Barat, dataran medium (650 m dpl) di 

desa Benang Stukel, kecamatan Batu Kliang 

Utara, kabupaten Lombok Tengah dan dataran 

tinggi  (1400 m dpl) di desa Sembalum Lawang, 

Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok 

Timur. Waktu kegiatan MH/MK Februari–

Agustus 2013 (Tabel 1). Rancangan percobaan 

yang digunakan di setiap lingkungan adalah 

Rancangan Acak Kelompok dengan 14 

perlakuan yaitu sembilan galur harapan padi 

gogo beras merah berupa G1= F2BC4P3-47, 

G2= F2BC4P3-60, G3=F2BC4P3-80, G4= 

F2BC4P19-1, G5=F2BC4P19-50, 

G6=F2BC4P19-63, G7=F2BC4P19-G1, 

G8=F2BC4P19-G2, G9=F2BC4P19-G2A, tiga 

tetua yaitu : G10=PKBCP3, G11=PKBCP19, 

G12=Kala Isi Tolo, serta dua varietas unggul 

sebagai pembanding yaitu G13=Situ 

Patenggang, G14=Impago Unram 1. Tiap 

perlakuan ditanam pada luasan lahan 4 x 4,5 m, 

tiap lubang tanam ada 1 tanaman, jarak tanam 

20 cm x 20 cm, pemupukan dengan Ponsca 

dosis 300 kg/ha, Urea 200 kg/ha. Data hasil 
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pengukuran hasil gabah per hektar dianalisis 

dengan analisis Additive Main Effect and 

Multiplicative Interactions (AMMI) dan Biplot 

untuk memilih genotipe adaptif dan stabil. 

 

Tabel 1: Kondisi lingkungan pada tiga lokasi tanam 14 genotipe padi beras merah 

 

Lingkungan Desa, Kabupaten 
Ketinggian 

(m dpl) 
Keterangan 

D a t a r a n  

r e n d a h 

Mambalan, Lombok Barat 45 Jenis tanah entisol, 

tekstur tanah lempung. 

D a t a r a n  

M e d i u m 

Benang Stukel, Lombok Tengah 650 Jenis tanah entisol, 

tekstur tanah lempung 

berpasir. 

D a t a r a n  

T i n g g i 

Sembalun Lawang, Lombok 

Timur 

1400 Jenis tanah entisol, 

tekstur tanah lempung 

berpasir. 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis ragam gabungan untuk peubah hasil 

gabah per hektar menunjukan bahwa pengaruh 

genotipe dan lokasi berbeda nyata namun 

interaksi genotipe x lokasi tidak berpengaruh 

nyata (Tabel 2). Ini berarti bahwa peringkat 

keunggulan suatu genotipe yang diujikan sama 

pada semua lingkungan tumbuh. Hal ini 

disebabkan tanggap yang sama dari genotipe 

terhadap satu atau lebih peubah lingkungan fisik 

[11]. Bos dan Caligari (1995) [1] menambahkan 

besar kecilnya pengaruh interaksi genotipe x 

lingkungan sangat tergantung pada susunan 

genetik suatu genotipe dan kompleksitas 

lingkungan yang mempengaruhinya. Ragam 

hasil gabah per hektar terhadap pengaruh 

genotipe yang diekspresikan oleh porsi jumlah 

kuadrat genotipe terhadap total jumlah kuadrat 

adalah 24,30 %. Untuk ragam lingkungan 

sebesar 72,10 %, sedangkan ragam interaksi 

genotipe x lingkungan adalah 3,60 % (Tabel 

2).Dari hasil analisis gabungan terhadap hasil ini 

nampak bahwa persentase ragam genotipe 

(24,30 %) lebih besar dibandingkan dengan 

ragam interaksi genotipe x lokas (3,60 %). Hal 

ini berarti potensi genetik dari genotipe tersebut 

lebih berperan dibandingkan dengan pengaruh 

interaksi genotipe x lokasi. Hal ini 

mengisaratkan bahwa genotipe yang diuji 

memiliki peluang yang kecil untuk beradaptasi 

khusus di lokasi tertentu [13]. Sedangkan 

persentase keragaman lingkungan (72,10 %) 

lebih besar dibandingkan dengan keragaman 

genotipik (24,30 %), yang berarti keragaman 

hasil genotipe yang diujikan sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan atau dengan kata lain kontribusi 

genotipe dalam pemunculan keragaman hasil 

relatif kecil [12]. 

 

Tabel  2 . Analisis ragam gabungan hasil gabah per hektar berdasarkan model AMMI 

       di tiga lokasi tumbuh berbeda  

 

Sumber 

Keragaman 
db jk % F F prob.  

Lokasi 2 362 72,10 94,40 0,00 ** 

Genotipe  13 122 24,30 1,54 0,02  
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Interaksi  26 18 3,60 0,91 0,60  

IPCA/AIKU 1 14 15  1,14 0,34  

IPCA/AIKU 2 12 3  0,64 0,80  

Total  41 502    

 

 

Tabel 3. Penampilan rata-rata daya hasil gabah per hektar (ton/ha) 14 genotip padi di 3 lokasi 

 

Genotipe L1 L2 L3 Rerata  

G 1 ( F 2 B C 4 P 3 - 4 7 ) 6,40 4,20 2,60 4,41 a 

G 2 ( F 2 B C 4 P 3 - 6 ) 5,43 5,23 1,50 4,05 ab 

G 3 ( F 2 B C 4 P 3 - 8 ) 6,20 4,63 1,75 4,19 ab 

G 4  ( F 2 B C 4 P 1 9 ) 5,41 4,10 0,97 3,49 bc 

G 5 ( F 2 B C 4 P 1 9 - 5 0 ) 6,35 4,78 1,65 4,26 ab 

G 6 ( F 2 B C 4 P 1 9 - 6 3 ) 7,77 5,11 1,52 4,80 a 

G 7 ( F 2 B C 4 P 1 9 ) 5,06 3,82 1,33 3,40 bc 

G 8 ( F 2 B C 4 P 1 9 - G 2 ) 5,81 4,82 0,79 3,81 abc 

G9(F2BC4P19 -G2A) 5,33 4,79 1,73 3,95 abc 

G 1 0 (  P K B C P 3 )  5,73 4,32 1,47 3,84 abc 

G 1 1 ( P K B C P 1 9 ) 7,01 4,19 1,52 4,24 ab 

G 1 2  ( K a l a  I s i  T o l o ) 5,00 3,30 0,81 3,04 c 

G13 (Situ Patenggang) 5,93 4,93 2,05 4,30 ab 

G14(Impago Unram I ) 6,69 4,63 1,48 4,27 ab 

Rerata 6,01 a 4,49 b 1,51 c 4,00  

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. 

 

Pada Tabel 3 nampak hasil gabah per hektar 

tertinggi dijumpai pada galur harapan G1 

(F2BC4P3-47) dan G6 (F2BC4P19-63) secara 

berurutan yaitu 4,41 ton/ha dan 4,80 ton/ha, 

hasilnya menunjukkan perbedaan yang nyata 

jika dibandingkan dengan tetuanya yaitu Kala Isi 

Tolo (3,04 ton/ha). Galur G1 merupakan galur 

harapan hasil persilangan antara PKBCP3 

dengan Kala Isi Tolo, dan Galur G6 merupakan 

galur harapan hasil persilangan PKBCP19 

dengan Kala Isi Tolo. Jika kedua galur harapan 

tersebut daya hasilnya dibandingkan dengan dua 

varietas unggul pembanding yaitu Situ 

Patenggang (padi gogo beras putih, 4,30 ton/ha) 

dan varietas Impago Unram 1 (gogo beras 

merah, 4,27 ton/ha) tampak kedua galur harapan 

padi gogo beras merah tersebut memberikan 

hasil lebih tinggi, walaupun tidak secara nyata. 

Terkait dengan lokasi, tampak bahwa daya hasil 

gabah tertinggi diperoleh pada lokasi 

penanaman di daerah dataran rendah, kemudian 

mengalami penurunan hasil dengan semakin 

tinggi lokasi penanaman, yaitu sebesar 6,01 

ton/ha pada dataran mediuam dan 4,49 ton/ha 

dan 1,51 ton/ha pada dataran tinggi. 

Untuk menentukan suatu genotipe tergolong 

stabil dan spesifik lingkungan dapat dilihat pada 

biplot AMMI2 yaitu biplot antara skor AIKU1 

dengan skor AIKU2 (Tabel 4.). Genotipe yang 

tumbuh di lintas lingkungan pengujian dan 

memberikan nilai AIKU yang mendekati nol 

berindikasi bahwa genotipe tersebut bersifat 

stabil [3]. Jika nilai AIKU sangat jauh dari nol 

menunjukkan  bahwa genotipe memiliki daya  

adaptasi yang spesifik. Kemudian, genotipe-

genotipe yang diklasifikasikan stabil adalah 
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genotipe-genotipe yang berada pada selang 

kepercayaan ganda 95 % pada titik pusat, dan 

genotipe-genotipe yang spesifik lokasi adalah 

genotipe yang berada dalam selang kepercayaan 

95 % pada masing-masing lokasi terluar [5]. 

 

Tabel 4 . Nilai skor dua AIKU pertama karakter hasil pada genotip dan lokasi 

 

Genotipe/Lokasi AIKU2/PCA2 AIKU1/PCA1 

G 1 ( F 2 B C 4 P 3 - 4 7 ) - 0,18 0,82 

G 2 ( F 2 B C 4 P 3 - 6 ) - 0,49 0,50 

G 3 ( F 2 B C 4 P 3 - 8 ) - 0,05 0,09 

G 4  ( F 2 B C 4 P 1 9 ) - 0,10 - 0,06 

G 5 ( F 2 B C 4 P 1 9 - 5 0 ) 0,04 - 0,04 

G 6 ( F 2 B C 4 P 1 9 - 6 3 ) 0,79 - 0,13 

G 7 ( F 2 B C 4 P 1 9 ) - 0,37 0,25 

G 8 ( F 2 B C 4 P 1 9 - G 2 ) 0,04 - 0,56 

G9(F2BC4P19 -G2A) - 0,55 - 0,12 

G 1 0 (  P K B C P 3 )  - 0,16 0,08 

G 1 1 ( P K B C P 1 9 ) 0,54 0,35 

G 1 2  ( K a l a  I s i  T o l o ) 0,54 - 0,23 

G13 (Situ Patenggang) - 0,36 0,02 

G14(Impago Unram I ) 0,31 0,02 

L1 (dataran rendah) 1,19 0,19 

L2 (dataran medium) - 0,40 - 0,95 

L3 (dataran tinggi) - 0,79 0,77 

 

 

Dari hasil biplot AMMI2 terhadap hasil gabah 

(Gambar 1) dan nilai AIKU1 dan AIKU2 dapat 

dilihat bahwa semua genotipe memberikan 

indikasi stabil di tiga lokasi. Genotipe yang 

memberikan indikasi stabil adalah genotipe yang 

berada di dalam elips. Hasil gabah dari genotipe 

G5 (F2BC4P19-50), G4 (F2BC4P19),  G1 

(F2BC4P3-47), G3 (F2BC4P3-8) adalah 4,26 

ton/ha, 3,49 ton/ha, 4,41 ton/ha dan 4,19 ton/ha. 

Ketiga genotipe tersebut berindikasi paling 

stabil dibandingkan dengan genotipe lainnya.  

Genotipe yang tidak stabil menunjukkan respon 

yang positif jika ditanam di suatu lingkungan 

yang menguntungkan dan berespon negatif jika 

ditanam di tempat yang berbeda. Hasil di atas 

sejalan dengan pernyataan Endang (2003) [2], 

bahwa pada biplot AMM2, jika suatu genotipe 

dan lingkungan jaraknya berdekatan maka hal 

ini menunjukkan genotip tersebut dapat tumbuh 

dengan baik di lingkungan 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 besar korelasi yang 

terjadi di antara genotip dan lingkungan. 

Kondisi ini berindikasi bahwa adaptasi galur 

semakin bersifat spesifik lingkungan.  
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Gambar 1. Biplot interaksi AMMI 2 untuk hasil 

gabah per hektar di tiga lokasi 

 

Dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwa 

tidak semua genotipe yang diklasifikasikan 

stabil atau beradaptasi spesifik lingkungan 

memiliki nilai hasil gabah di atas nilai reratanya 

(4,00 ton/ha). Untuk genotipe yang stabil dan 

memiliki hasil gabah di atas nilai reratanya 

ditunjukkan oleh genotipe G1 (F2BC4P3-47), 

G2 (F2BC4P3-6), G3 (F2BC4P3-8); G5 

(F2BC4P19-50); G6 (F2BC4P19-63); G11 

(PKBCP19); G13 (Situ Patenggang) dan  

G14(Impago Unram I) (Tabel 4 dan Gambar 1). 

Genotipe stabil tersebut akan memberikan hasil 

relatif sama baik jika ditanam pada lingkungan 

dataran rendah, dataran medium, maupun 

dataran tinggi.  

Faktor penyebab stabilitas hasil suatu genotipe 

belum diketahui dengan jelas. namun demikian 

Allard dan Bradshaw (1964) dalam [10] 

menduga bahwa mekanisme penyangga individu 

dan populasi adalah faktor penyebabnya. 

Mekanisme stabilitas secara umum dapat 

dikelompokkan ke dalam empat hal yaitu 

heterogenitas genetik, kompensasi, hasil 

ketegaran terhadap deraan (stres tolerance) dan 

daya pemulihan yang cepat terhadap penderaan. 

Dalam hal ini stabilitas didefinisikan sebagai 

suatu genotipe yang memiliki heterogenitas 

genetik untuk menghindari perubahan hasil yang 

besar di berbagai tipe lingkungan. 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 

gabah per satuan luas merupakan produk dari 

berbagai komponen hasil, sedangkan komponen 

hasil itu sendiri merupakan produk dari banyak 

gen. Adanya variasi pada komposisi gen dalam 

suatu genotipe dapat menyebabkan ketidak-

optimalan ekspresi fenotipe suatu komponen 

hasil akan atau berpeluang digantikan 

(disubstitusi) oleh penampilan optimum dari 

komponen hasil lainnya sehingga kestabilan 

hasil dapat tercapai. 

 

IV. KESIMPULAN  

1. Hasil gabah per hektar galur-galur 

harapan padi gogo beras merah dipengaruhi oleh 

lokasi dan genotipe, tetapi tidak oleh interaksi 

genotipe x lokasi. Lokasi memberikan 

sumbangan keragaman sebesar (72, 10 %), 

genotipe sebesar 24,30 % dan interaksi genotipe 

x lokasi sebesar 3,60 %.  

2. Genotipe yang stabil dan berdaya hasil 

di atas nilai reratanya adalah G1 (F2BC4P3-47), 

G2 (F2BC4P3-6), G3 (F2BC4P3-8); G5 

(F2BC4P19-50); G6 (F2BC4P19-63); G11 

(PKBCP19); G13 (Situ Patenggang) dan G14 

(Impago Unram I) dengan daya hasil berturut-

turut 4,41 ton/ha; 4,05 ton/ha; 4,19 ton/ha; 4,26 

ton/ha; 4,80 ton/ha, 4,24 ton/ha, 4,30 ton/ha, dan 

4,27 ton/ha.. 

 

V. SARAN 

Galur-galur harapan padi gogo beras merah G1 

(F2BC4P3-47), G5 (F2BC4P19-50); dan G6 

(F2BC4P19-63) dapat diusulkan untuk diikutkan 

pada Uji Multi Lokasi pelepasan varietas baru 

pada kegiatan Konsorsium Padi Nasional oleh 

Kementerian Pertanian Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian Balai Besar Penelitian 

Pertanian  Sukamandi  
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