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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keseragaman parameter dalam galur F7 
padi gogo beras hitam. Percobaan ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 
Universitas Mataram di desa Nyur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok 
Barat dari bulan Februari sampai bulan Juni 2016 menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok yang terdiri atas 8 perlakuan dengan tiga ulangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa seluruh galur F7 yang diuji memiliki keseragaman yang berbeda 
pada setiap parameternya. Jumlah gabah hampa dan bobot gabah perumpun tidak ada 
genotipe yang menunjukkan keseragaman pada ketiga baris yang diuji, sedangkan 
panjang malai yang memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G4. Umur berbunga 
yang memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G1. Tinggi tanaman yang 
memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G6. Jumlah anakan produktif yang 
memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G1, G2, G3, G5 dan G6. Jumlah anakan 
non produktif yang memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G5. Jumlah gabah 
berisi yang memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G2, G3, G4 dan G5. Bobot  
seratus butir yang memiliki keseragaman pada setiap barisnya yaitu G2 dan G5. Dari 
beberapa galur yang diuji, diketahui bahwa G5 dapat sesuai ditanam dengan sistem gogo 
karena memiliki keseragaman yang tinggi pada jumlah anakan produktif dan non 
produktif, jumlah gabah berisi dan bobot seratus butir. 

Kata kunci : Uji keseragaman, padi gogo beras hitam 

ABSTRACT 

This research aim to know uniformity parameter in  line  F7 upland black rice. 
This research has been conducted in countryside of Nyurlembang, District Of Narmada, 
West Lombok country in February until Juny 2016 using Randomized Block Complete 
Design (RCBD) that consisted of 8 treatments with three replications. The results 
indicated that all line F7 tested had a different uniformity on any parameters. In the  
number of empty grains and grain weight per clump was indicate no uniform in every 
row tested, whereas in the  panicle length had  uniform on every row was G4, the bloomy 
age had  uniform on every row was G1, the plant height having uniformity on every  row 
was G6, the amount of productive tillers had  uniform on every row was G1, G2, G3, G5 
and G6, the amount of  non productive tillers had  uniform on every row was G5, the 
amount of grain contains had  uniform on every row was G2, G3, G4 and G5, the 
parameter  weight of 100 grain had  uniform on every row was G2 and G5. From some of 
the line tested, it is known that the G5 can be planted in accordance with upland system 
because it has high uniformity in the amount of productive and non-productive tillers, 
grain contains and weight of 100 grains. 
Keywords : uniformity, upland black rice  
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PENDAHULUAN 

Kebutuhan akan beras untuk 
memenuhi kebutuhan pangan penduduk 
selalu meningkat dari tahun ke tahun 
sejalan dengan pertambahan jumlah 
penduduk dunia (Toekidjo, 1992 cit. 
Saádah et al., 2013). Produksi padi pada 
tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton 
gabah kering giling (GKG) atau 
mengalami penurunan sebanyak 0,43 
juta ton (0,61 persen) dibandingkan 
tahun 2013. . Sementara itu produksi 
padi pada tahun 2015 sebanyak 75,40 
juta ton gabah kering giling (GKG) atau 
mengalami kenaikan sebanyak 4,55 juta 
ton dibandingkan tahun 2014 (Badan 
Pusat Statistik, 2016). 

Produksi padi nasional hingga 
kini masih bertumpu pada lahan sawah, 
oleh sebab itu produksi padi nasional 
belum dapat memenuhi kebutuhan 
pangan (beras) secara berkelanjutan, 
karena penduduk yang terus bertambah 
serta terjadinya konversi lahan subur 
untuk pembangunan sektor non 
pertanian. Pengembangan budidaya padi 
gogo pada lahan kering merupakan 
alternatif strategis untuk memenuhi 
kebutuhan pangan nasional, karena 
lahan kering berpotensi tersedia cukup 
luas (Hafsah, 2004).. Pada tahun 2006 
luas lahan kering yang dimanfaatkan 
untuk padi gogo baru 1,07 juta ha 
dengan produksi 2,80 juta ton (Badan 
Pusat Statistik, 2006).  

Faktor lain yang menyebabkan 
produktivitas padi gogo lebih rendah 
dibandingkan padi sawah yaitu tanaman 
lebih pendek, luas daun lebih kecil, 
jumlah anakan produktif sedikit, 
pembungaan lebih lambat, persentase 
gabah hampa lebih tinggi, produksi 
bahan kering lebih sedikit, dan indeks 
hasil lebih rendah dari pada padi sawah 
(Yoshida, 1981). 

Salah satu cara untuk mengatasi 
permasalahan tersebut yaitu dengan 
perbaikan dan perakitan varietas 
tanaman yang unggul. Perbaikan 
varietas unggul tersebut dapat ditempuh 
melalui program pemuliaan tanaman 
yang bertujuan untuk membentuk 
varietas unggul padi gogo yang berdaya 
hasil tinggi . 

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 (hepatitis dan 
chirosis), mencegah kanker/tumor, 
mencegah gangguan fungsi ginjal, 
memperlambat penuaan, sebagai 
antioksidan, membersihkan kolesterol 
dalam darah dan mencegah anemia 
(Suardi & Ridwan, 2009). 

Pemuliaan  padi beras hitam 
telah dilakukan oleh Muliarta et al., 
(2013), dengan  melakukan  persilangan  
antar  varietas  unggul  Situ  Patenggang   
dengan  kultivar  padi  beras  hitam  
Baas  Selem. Dari hasil persilangan 
tersebut dilakukan seleksi Bulk hingga 
F7, dengan harapan agar terjadi 
penurunan presentase heterozigot dan 
kenaikan homozigositas tanaman . 

Salah satu syarat yang harus 
dipenuhi oleh suatu galur agar dapat 
dilepas sebagai varietas unggul baru 
adalah populasinya dalam galur 
seragam. Bila tidak seragam maka perlu 
dilakukan seleksi kembali. Agar 
kegiatan seleksi dapat berjalan efektif 
maka terhadap genotipe yang beragam 
tersebut perlu penilaian terhadap 
keseragaman genetiknya. (Muliarta, 
2007). Berdasarkan uraian di atas maka  
perlu  dilakukan  penelitian  dengan  
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judul “Uji Keseragaman Dalam Galur 
F7 Padi Gogo Beras Hitam” 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keseragaman parameter 
dalam galur F7 padi gogo beras hitam. 
 

METODOLOGI PENELITIAN  
 

Penelitian ini dilaksanakan di 
Desa Nyur Lembang, Kecamatan 
Narmada, Kabupaten Lombok Barat, 
Provinsi NTB, mulai bulan Februari 
sampai Juni 2016. 
 Rancangan percobaan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
yang terdiri atas 8 perlakuan yaitu 6 
galur harapan padi beras hitam dan 2 
tetua (Situ Patenggang dan Baas Selem, 
setiap perlakuan diulang 3 kali, sehingga 
diperoleh 24 unit percobaan. Adapun 
perlakuan yang dimaksud adalah sebagai 
berikut : 

 
Tabel 1. Nama Genotipe Padi Beras Hitam yang Digunakan dalam Penelitian 

No. Kode 
Genotipe Nama Genotipe Warna Gabah 

1 G1 F7 1/1 Coklat Kekuningan (CK) Garis 
2 G2 F7 2/1 Coklat Kekuningan (CK) Garis 
3 G3 F7 3/1 Coklat Kekuningan (CK) Garis 
4 G4 F7 2/3  Agak Kuning Garis (AKG) 
5 G5 F7 1/4  Agak Coklat Garis (ACG) 
6 G6 F7 3/4  Agak Hitam Garis (AHG) 
7 G7 P1/Situ Patenggang Kuning Jerami Garis 
8 G8 P2/Baas Selem Hitam Garis 
 
Pelaksanaan Penelitian 
 

 

Benih direndam selama 24 jam dalam  
Larutan Cruiser FS + ZPT Atonik, kemudian 
benih di tiriskan dan diperam selama 24 jam di 
tempat teduh. Penanaman dilakukan dengan 
menugal tanah sedalam ± 3 cm. Benih padi 
gogo ditanam dalam lubang sebanyak 1 atau 2 
butir per lubang dan diberikan Furadan 3 G 
dengan dosis 5 g/m2. Pengairan untuk tanaman 
padi gogo disesuaikan kondisi lapangan. 
Penjarangan dan penyulaman ini dilakukan 
pada saat tanaman berumur tiga minggu 
setelah tanam. Penyiangan dilakukan secara 
manual dan  disesuaikan dengan kondisi 
lapangan. 

Pemupukan dasar menggunakan 
Ponska dengan dosis 300kg/ha pada saat 
tanaman berumur 15 hari setelah tanam, 
pemupukan dilakukan dengan cara menugal 
tanah sedalam ± 3-5 cm dengan jarak ± 5 cm 
dari samping rumpun tanaman. Kemudian 
pupuk Urea diberikan sebanyak dua kali yaitu 
pada saat tanaman berumur 44 hari setelah 
tanam dengan dosis masing-masing 100 kg/ha 
dan pada saat tanaman berumur 63 hari setelah 
tanam dengan cara disebar. Pengendalian 
hama dan penyakit dilakukan di lapangan 
dengan menggunakan Furadan 3G, Prevaton 
50SC, Virtako 300SC, Confidor 5WP dan 
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Matador 25EC serta dilakukan pemasangan 
jaring . 

Parameter yang diamati meliputi : 
umur berbunga (hst), tinggi tanaman (cm), 
jumlah anakan produktif per rumpun (batang), 

anakan non produktif per rumpun (batang), 
panjang malai (cm), jumlah gabah berisi per 
malai (butir), jumlah gabah hampa per malai 
(butir), bobot 100 butir gabah berisi (g) dan 
bobot gabah per rumpun (g)  

Analisis Data 

Untuk menghitung keseragaman digunakan 
nilai sd (standar deviasi) dari masing-masing 
genotipe: 
SD (genotipe) ≤ ( 1,27 x SD (tetua))  = 
seragam 
SD (genotipe) >  ( 1,27 x SD (tetua))      = 
tidak seragam 

 
Keterangan : 
SD (genotipe)     = standar deviasi 
genotipe hasil persilangan 
SD (tetua)     = standar deviasi 
tetua. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil analisis keseragaman pada 6 

galur harapan padi gogo beras hitam untuk 
semua parameter yang diamati yaitu : umur 
berbunga, tinggi tanaman, jumlah anakan 
produktif per rumpun, jumlah anakan non 

produktif per rumpun, panjang malai, jumlah 
gabah berisi per malai, jumlah gabah hampa 
per malai, bobot gabah perumpun dan bobot 
100 butir adalah sebagai berikut

Genotipe Baris Standar Deviasi Genotipe 
UB TT JAP JANP PM JGB JGH BGP B100B 

G1 1 2,04* 9,15 4,47* 0,97 1,98 33,44 16,95 14,43 0,22* 
2 1,57* 9,47 3,18* 1,68 1,69* 26,42* 18,17 8,08* 0,23* 
3 2,14* 8,94* 3,18* 1,31 1,75* 23,35* 15,52 8,94* 0,26 

G2 1 5,19 9,61 4,28* 1,56 1,76* 25,93* 15,28 16,65 0,15* 
2 4,60 9,16 3,67* 1,01 1,81* 22,89* 20,03 9,74 0,21* 
3 5,82 8,43* 2,78* 0,77 2,35 19,27* 21,36 8,16* 0,13* 

G3 1 2,65 10,62 4,02* 3,40 1,43* 26,88* 19,53 8,37* 0,31 
2 2,74 6,22* 3,77* 1,55 1,36* 25,21* 20,77 12,01 0,29 
3 2,55 10,06 4,14* 2,12 1,92 23,75* 23,44 9,47* 0,34 

G4 1 3,52 9,09 4,24* 1,10 1,60* 27,12* 15,74 11,75 0,29 
2 4,96 7,25* 5,07 0,00* 1,31* 28,56* 29,32 12,56 0,25* 
3 4,77 7,64* 4,91 0,41 1,48* 23,44* 14,53* 11,14 0,21* 

G5 1 3,54 7,87* 3,60* 0,00* 2,36 27,00* 14,76 10,39 0,19* 
2 4,05 7,84* 3,42* 0,00* 1,93 21,66* 15,83 5,54* 0,17* 
3 2,40 8,44* 3,02* 0,00* 1,48* 18,54* 12,83* 7,61* 0,19* 

G6 1 4,11 8,15* 4,34* 0,43 2,03 23,67* 21,96 13,31 0,16* 
2 5,21 8,44* 4,07* 1,48 1,85 23,79* 23,84 11,52 0,20* 
3 5,70 7,87* 4,34* 0,46 1,89 32,62 20,88 10,60 0,27 

1,27 X Sd Tetua 2,20 8,94 4,47 0,00 1,83 29,06 14,73 9,69 0,24 
Keterangan : UB = Umur Berbunga (hst), TT= Tinggi Tanaman (cm), JAP= Jumlah Anakan Produktif 

(batang), JANP= Jumlah Anakan Non Produktif, PM= Panjang Malai (cm), JGB= 
Jumlah Gabah Berisi (butir), JGH= Jumlah Gabah Hampa (butir), BGP= Bobot Gabah 
Perumpun (g), B100B= Bobot Seratus Butir (g), angka yang diikuti tanda bintang (*) = 
seragam 
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Pada umur berbunga yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya yaitu G1. Pada G2, G3, G4, G5 dan 
G6 tidak ada yang menunjukkan hasil yang 
seragam pada tiap barisnya. Pada G1 
menunjukkan hasil yang seragam tiap barisnya 
pada umur berbunga hal ini dapat disebabkan 
oleh frekuensi gen pada G1  yang semakin 
homogen karena terjadinya peningkatan 
homozigositas dari generasi ke generasi 
sehingga G1 seragam pada umur berbunga hal 
ini sesuai dengan pendapat Syukur et al. 
(2015) yang menyatakan bahwa pasangan gen-
gen homozigot akan senantiasa homozigot 
apabila diserbuki sendiri dan pasangan gen-
gen heterozigot akan bersegregasi 
menghasilkan genotipe homozigot dan 
heterozigot dengan perbandingan yang sama 
bila menyerbuk sendiri. Faktor lain yang dapat 
menyebabkan G1 seragam pada umur 
berbunga karena pada G1 terdapat banyak gen 
yang menunjukkan keseragaman tiap barisnya 
pada umur berbunga, sedangkan pada G2, G3, 
G4, G5 dan G6 tidak menunjukkan 
keseragaman tiap barisnya pada umur 
berbunga hal ini dapat disebabkan gen yang 
menunjukkan keseragaman pada G2, G3, G4, 
G5 dan G6 tidak muncul pada umur berbunga 
sehingga gen tersebut dapat muncul pada 
parameter lainnya hal ini sesuai dengan 
pendapat Laimeheriwa (2013) yang 
menyatakan bahwa pada karakter kuantitatif 
tidak ada dominansi antar alel dalam suatu 
lokus, sehingga ekspresi suatu karakter 
tergantung pada berapa banyak alel yang 
berpengaruh terhadap fenotipe dikandung oleh 
genotipe yang bersangkutan.  

Pada tinggi tanaman yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya yaitu G5 dan G6. Pada G4 
menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
kedua dan ketiga, namun tidak seragam pada 
baris pertama. Pada G3 menunjukkan hasil 
yang seragam pada baris kedua, namun tidak 
seragam pada baris pertama dan ketiga. Pada 
G2 menunjukkan hasil yang seragam pada 
baris ketiga, namun tidak seragam pada baris 
pertama dan kedua sedangkan pada G1 tidak 
menujukkan hasil yang seragam pada tiap 
barisnya. Pada G5 dan G6 menunjukkan hasil 
yang seragam tiap barisnya pada tinggi 
tanaman hal ini dapat disebabkan oleh 
frekuensi gen pada G5 dan G6 yang semakin 
homogen karena terjadinya peningkatan 

homozigositas dari generasi ke generasi 
sehingga G5 dan G6 seragam pada tinggi 
tanaman hal ini sesuai dengan pendapat 
Syukur et al. (2015) yang menyatakan bahwa 
pasangan gen-gen homozigot akan senantiasa 
homozigot apabila diserbuki sendiri dan 
pasangan gen-gen heterozigot akan 
bersegregasi menghasilkan genotipe 
homozigot dan heterozigot dengan 
perbandingan yang sama bila menyerbuk 
sendiri. Pada G1, G2, G3 dan G4 tidak 
menunjukkan keseragaman tiap barisnya pada 
tinggi tanaman walaupun G1, G2, G3 dan G4 
berasal dari generasi yang sama dengan G6, 
hal ini dapat disebabkan karena 
ketidakseragaman pada tinggi tanaman untuk 
setiap barisnya terjadi karena pada G1, G2, G3 
dan G4 memiliki pasangan gen heterozigot 
lebih dari satu pasang sehingga untuk 
mencapai keseragaman membutuhkan waktu 
yang lama hal ini sesuai dengan pendapat 
Syukur et al. (2015) yang menyatakan bahwa 
bila pasangan gen heterozigot lebih dari satu 
maka dengan sendirinya turunnya presentase 
heterozigot (meningkatnya presentase 
homozigot) tidak secepat bila hanya ada satu 
pasangan gen.  

Pada jumlah anakan produktif yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya yaitu G1, G2, G3, G5 dan G6 
sedangkan G4 menunjukkan hasil yang 
seragam pada baris pertama namun tidak 
seragam pada baris kedua dan ketiga. Pada G1, 
G2, G3, G5 dan G6 menunjukkan 
keseragaman pada jumlah anakan produktif 
tiap barisnya hal ini dapat disebabkan pada 
G1, G2, G3, G5 dan G6 terdapat banyak gen 
yang menunjukkan keseragaman tiap barisnya 
pada jumlah anakan produktif, sedangkan pada 
G4 tidak menunjukkan keseragaman pada 
baris kedua dan ketiga pada jumlah anakan 
produktif hal ini dapat disebabkan gen yang 
menunjukkan keseragaman pada G4 tidak 
muncul pada jumlah anakan produktif akan 
tetapi gen tersebut dapat muncul pada 
parameter lainnya hal ini sesuai dengan 
pendapat Laimeheriwa (2013) yang 
menyatakan bahwa pada karakter kuantitatif 
tidak ada dominansi antar alel dalam suatu 
lokus, sehingga ekspresi suatu karakter 
tergantung pada berapa banyak alel yang 
berpengaruh terhadap fenotipe dikandung oleh 
genotipe yang bersangkutan.  
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Pada jumlah anakan non produktif 
yang menunjukkan hasil yang seragam pada 
setiap barisnya yaitu G5. Pada G4  
menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
kedua namun tidak seragam pada baris 
pertama dan ketiga sedangkan pada G1, G2, 
G3 dan G6 tidak ada yang menunjukkan hasil 
yang seragam pada tiap barisnya. Pada G5 
menunjukkan hasil yang seragam tiap barisnya 
pada jumlah anakan non produktif hal ini 
dapat disebabkan oleh frekuensi gen pada G5 
yang semakin homogen karena terjadinya 
peningkatan homozigositas dari generasi ke 
generasi sehingga G5 seragam pada jumlah 
anakan non produktif hal ini sesuai dengan 
pendapat Syukur et al.(2015) yang 
menyatakan bahwa pasangan gen-gen 
homozigot akan senantiasa homozigot apabila 
diserbuki sendiri dan pasangan gen-gen 
heterozigot akan bersegregasi menghasilkan 
genotipe homozigot dan heterozigot dengan 
perbandingan yang sama bila menyerbuk 
sendiri. Pada G1, G2, G3, G4 dan G6 tidak 
menunjukkan keseragaman tiap barisnya pada 
jumlah anakan non produktif walaupun G1, 
G2, G3, G4 dan G6 berasal dari generasi yang 
sama dengan G5, hal ini dapat disebabkan 
karena ketidakseragaman pada jumlah anakan 
non produktif untuk setiap barisnya terjadi 
pada G1, G2, G3, G4 dan G6 disebabkan gen 
yang menunjukkan keseragaman pada G1, G2, 
G3, G4 dan G6 tidak muncul pada jumlah 
anakan non produktif akan tetapi gen tersebut 
dapat muncul pada parameter lainnya hal ini 
sesuai dengan pendapat Laimeheriwa (2013) 
yang menyatakan bahwa pada karakter 
kuantitatif tidak ada dominansi antar alel 
dalam suatu lokus, sehingga ekspresi suatu 
karakter tergantung pada berapa banyak alel 
yang berpengaruh terhadap fenotipe dikandung 
oleh genotipe yang bersangkutan. 

Pada panjang malai yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya yaitu G4. Pada G2 dan G3 
menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
pertama dan kedua, namun tidak seragam pada 
baris ketiga. Pada G1 menunjukkan hasil yang 
seragam pada baris kedua dan ketiga, namun 
tidak seragam pada baris pertama. Pada G5 
menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
ketiga, namun tidak seragam pada baris 
pertama dan kedua sedangkan G6 tidak 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya. Pada G4 menunjukkan hasil yang 

seragam tiap barisnya pada panjang malai hal 
ini dapat disebabkan oleh frekuensi gen pada 
G4 yang semakin homogen karena terjadinya 
peningkatan homozigositas dari generasi ke 
generasi sehingga G4 seragam pada umur 
berbunga hal ini sesuai dengan pendapat 
Syukur et al.(2015) yang menyatakan bahwa 
pasangan gen-gen homozigot akan senantiasa 
homozigot apabila diserbuki sendiri dan 
pasangan gen-gen heterozigot akan 
bersegregasi menghasilkan genotipe 
homozigot dan heterozigot dengan 
perbandingan yang sama bila menyerbuk 
sendiri. Pada G1, G2, G3, G5 dan G6 tidak 
menunjukkan keseragaman tiap barisnya pada 
panjang malai walaupun G1, G2, G3, G5 dan 
G6 berasal dari generasi yang sama dengan 
G4, hal ini dapat disebabkan karena 
ketidakseragaman pada panjang malai untuk 
setiap barisnya terjadi karena pada G1, G2, 
G3, G5 dan G6 memiliki pasangan gen 
heterozigot lebih dari satu pasang sehingga 
untuk mencapai keseragaman membutuhkan 
waktu yang lama hal ini sesuai dengan 
pendapat Syukur et al. (2015) yang 
menyatakan bahwa bila pasangan gen 
heterozigot lebih dari satu maka dengan 
sendirinya turunnya presentase heterozigot 
(meningkatnya presentase homozigot) tidak 
secepat bila hanya ada satu pasangan gen.  

Pada jumlah gabah berisi yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya yaitu G2, G3, G4 dan G5. Pada G1 
menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
kedua dan ketiga, namun tidak seragam pada 
baris pertama. Pada  G6 menunjukkan hasil 
yang seragam pada baris pertama dan kedua, 
namun tidak seragam pada baris ketiga Pada 
G2, G3, G4 dan G5 menunjukkan hasil yang 
seragam tiap barisnya pada jumlah gabah 
berisi hal ini dapat disebabkan oleh frekuensi 
gen pada G2, G3, G4 dan G5 yang semakin 
homogen karena terjadinya peningkatan 
homozigositas dari generasi ke generasi 
sehingga G2, G3, G4 dan G5 seragam pada 
jumlah gabah berisi hal ini sesuai dengan 
pendapat Syukur et al. (2015) yang 
menyatakan bahwa pasangan gen-gen 
homozigot akan senantiasa homozigot apabila 
diserbuki sendiri dan pasangan gen-gen 
heterozigot akan bersegregasi menghasilkan 
genotipe homozigot dan heterozigot dengan 
perbandingan yang sama bila menyerbuk 
sendiri. Pada G1 dan G6 tidak menunjukkan 
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keseragaman tiap barisnya pada jumlah gabah 
berisi walaupun G1 dan G6 berasal dari 
generasi yang sama dengan G2, G3, G4 dan 
G5, hal ini dapat disebabkan karena 
ketidakseragaman pada jumlah gabah berisi 
untuk setiap barisnya terjadi pada G1 dan G6 
disebabkan gen yang menunjukkan 
keseragaman pada G1 dan G6 tidak muncul 
pada jumlah gabah berisi akan tetapi gen 
tersebut dapat muncul pada parameter lainnya 
hal ini sesuai dengan pendapat Laimeheriwa 
(2013) yang menyatakan bahwa pada karakter 
kuantitatif tidak ada dominansi antar alel 
dalam suatu lokus, sehingga ekspresi suatu 
karakter tergantung pada berapa banyak alel 
yang berpengaruh terhadap fenotipe dikandung 
oleh genotipe yang bersangkutan.  

Pada jumlah gabah hampa diketahui 
bahwa tiap genotipe yang diuji memiliki 
keseragaman yang berbeda pada tiap barisnya. 
Pada G4 dan G5 menunjukkan hasil yang 
seragam pada baris ketiga, namun tidak 
seragam pada baris pertama dan kedua 
sedangkan pada G1, G2, G3 dan G6 tidak  ada 
yang menunjukkan hasil yang seragam pada 
tiap barisnya. Pada jumlah gabah hampa, tidak 
ada genotipe yang menunjukkan keseragaman 
pada keseluruhan baris yang diuji yaitu baris 
pertama, kedua dan ketiga hal ini dapat 
disebabkan jumlah lokus yang bersegregasi 
pada genotipe G1, G2, G3, G4, G5 dan G6 
dimana semakin banyak jumlah lokus yang 
bersegregasi dengan pasangan gen heterozigot, 
akan membutuhkan waktu yang lama untuk 
mencapai keseragaman pada jumlah gabah 
hampa, hal ini sesuai dengan pendapat 
Laimeheriwa (2013) yang menyatakan bahwa 
jika terdapat lebih dari dua alel untuk setiap 
lokus maka akan dihasilkan macam genotipe 
jauh lebih banyak dengan demikian semakin 
banyak lokus yang mengendalikan suatu sifat, 
maka akan semakin banyak macam genotipe 
yang mungkin terbentuk. Menurut Syukur et 
al. (2015) bila pasangan gen heterozigot lebih 
dari satu maka dengan sendirinya turunnya 
presentase heterozigot (meningkatnya 
presentase homozigot) tidak secepat bila hanya 
ada satu pasangan gen.  

Pada bobot gabah perumpun diketahui 
bahwa tiap genotipe yang diuji memiliki 
keseragaman yang berbeda pada tiap barisnya. 
Pada G3 menunjukkan hasil yang seragam 
pada baris pertama dan ketiga, namun tidak 
seragam pada baris kedua. Pada G5 

menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
kedua dan ketiga, namun tidak seragam pada 
baris pertama. Pada G1 dan G2  yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada baris 
ketiga, namun tidak seragam pada baris 
pertama dan kedua sedangkan G6 tidak 
menunjukkan hasil yang seragam pada tiap 
barisnya. Pada bobot gabah perumpun, tidak 
ada genotipe yang menunjukkan keseragaman 
pada keseluruhan baris yang diuji yaitu baris 
pertama, kedua dan ketiga hal ini dapat 
disebabkan jumlah lokus yang bersegregasi 
pada genotipe G1, G2, G3, G4, G5 dan G6 
dimana semakin banyak jumlah lokus yang 
bersegregasi dengan pasangan gen heterozigot, 
akan membutuhkan waktu yang lama untuk 
mencapai keseragaman pada bobot gabah 
perumpun, hal ini sesuai dengan pendapat 
Laimeheriwa (2013) yang menyatakan bahwa 
jika terdapat lebih dari dua alel untuk setiap 
lokus maka akan dihasilkan macam genotipe 
jauh lebih banyak dengan demikian semakin 
banyak lokus yang mengendalikan suatu sifat, 
maka akan semakin banyak macam genotipe 
yang mungkin terbentuk. Menurut Syukur et 
al. (2015) bila pasangan gen heterozigot lebih 
dari satu maka dengan sendirinya turunnya 
presentase heterozigot (meningkatnya 
presentase homozigot) tidak secepat bila hanya 
ada satu pasangan gen. 
 Pada bobot 100 butir yang 
menunjukkan hasil yang seragam pada setiap 
barisnya yaitu  yaitu G2 dan G5. Pada G1 dan 
G6 menunjukkan hasil yang seragam pada 
baris pertama dan kedua, namun tidak seragam 
pada baris ketiga. Pada G4 menunjukkan hasil 
yang seragam pada baris ketiga, namun tidak 
seragam pada baris pertama dan kedua 
sedangkan G3 tidak menunjukkan hasil yang 
seragam pada tiap barisnya. Pada G2 dan G5 
menunjukkan keseragaman pada bobot 100 
butir tiap barisnya hal ini dapat disebabkan 
pada G2 dan G5 terdapat banyak gen yang 
menunjukkan keseragaman tiap barisnya pada 
bobot 100 butir, sedangkan pada G1, G3, G4 
dan G6 tidak menunjukkan keseragaman tiap 
barisnya pada bobot 100 butir hal ini dapat 
disebabkan gen yang menunjukkan 
keseragaman pada G1, G3, G4 dan G6 tidak 
muncul pada bobot 100 butir akan tetapi gen 
tersebut dapat muncul pada parameter lainnya 
hal ini sesuai dengan pendapat Laimeheriwa 
(2013) yang menyatakan bahwa pada karakter 
kuantitatif tidak ada dominansi antar alel 
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dalam suatu lokus, sehingga ekspresi suatu 
karakter tergantung pada berapa banyak alel 
yang berpengaruh terhadap fenotipe dikandung 
oleh genotipe yang bersangkutan.  

Genotipe yang memiliki karakter 
seragam memberikan makna bahwa kegiatan 
seleksi pada karakter-karakter tersebut tidak 
perlu lagi dilakukan seleksi atau seleksi 
dihentikan, karena secara fenotipe dari 
karakter tersebut sudah seragam. Genotipe 
yang bersangkutan dapat dilanjutkan ke uji 
daya hasil dan adaptasi pada berbagai lokasi 
dan musim (Aryana, 2015). 

Seragam tidaknya penampilan suatu 
populasi tentunya sangat tergantung terhadap 
susunan genetik populasi seperti jumlah lokus 
yang bersegregasi, frekuensi gen pada lokus 
serta peran gen intra dan inter lokus. Jumlah 
generasi hasil seleksi, cara metode seleksi juga 
sangat menentukan apakah suatu populasi 
tanaman tersebut terhadap suatu karakter 
sudah seragam atau tidak, sehingga perlu diuji 
keseragamannya (Aryana, 2015). 
 
KESIMPULAN  
 
 Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Seluruh galur F7 yang diuji memiliki 

keseragaman yang berbeda pada setiap 
parameternya. Pada jumlah gabah hampa 
dan bobot gabah perumpun tidak ada 
genotipe yang menunjukkan keseragaman 
pada ketiga baris yang diuji, sedangkan 
pada panjang malai yang memiliki 
keseragaman pada setiap barisnya yaitu 
G4. Pada umur berbunga yang memiliki 
keseragaman pada setiap barisnya yaitu 
G1. Pada tinggi tanaman yang memiliki 
keseragaman pada setiap barisnya yaitu 
G6. Pada jumlah anakan produktif yang 
memiliki keseragaman pada setiap 
barisnya yaitu G1, G2, G3, G5 dan G6. 
Pada jumlah anakan non produktif yang 
memiliki keseragaman pada setiap 
barisnya yaitu G5. Pada jumlah gabah 
berisi yang memiliki keseragaman pada 
setiap barisnya yaitu G2, G3, G4 dan G5. 
Pada bobot seratus butir yang memiliki 
keseragaman pada setiap barisnya yaitu 
G2 dan G5.  

2. Dari beberapa galur yang diuji, 
diketahui bahwa G5 dapat sesuai 

ditanam dengan sistem gogo karena 
memiliki keseragaman yang tinggi 
pada jumlah anakan produktif dan non 
produktif, jumlah gabah berisi dan 
bobot seratus butir. 

 
 Saran 
Pada genotipe-genotipe yang belum seragam 
perlu dilakukan seleksi lagi hingga mencapai 
tingkat keseragam sebelum dilakukan uji daya 
hasil dan adaptasi pada berbagai lokasi dan 
musim. 
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