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ABSTRAK 

Penelitianinibertujuanuntuk mengetahui besarnya nilai komponen ragam yaitu nilai ragam aditif, ragam dominan 

pada populasi F1 hasil persilangan PHRKL vs Pioneer 21. Disamping itu untuk mengetahui nilai heritabilitas dalam 

arti sempit untuk masing-masing sifat yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Jugil, Desa Sambiq 

Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara pada bulan November 2014 sampai Februari 

2015.Rancangan persilangan yang digunakanadalah NC I dari Comstock dan Robinson. Percobaan terdiri atas 15 set 

dan masing-masing set diulang dua kali. Masing-masing set terdiri atas 15 keturunan yang ditanam dalam masing-

masing baris, yang merupakan keturunan dari persilangan 5 tetua jantan, setiap tetua jantan menyilangi 3 tetua 

betina. Satu set terdapat 15 baris tanaman, 1 baris terdapat 10 tanaman. Sehingga diperoleh 225 keturunan. Data 

hasilpengamatandianalisamenggunakananalisiskeragaman (ANOVA) model NC I. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa sifat yang memiliki nilai ragam aditif lebih besar dari ragam dominan adalah umur keluar malai, umur keluar 

rambut tongkol, jumlah daun dan diameter tongkol. Sebaliknya sifat yang memiliki nilai ragam dominan yang lebih 

besar dari ragam aditif adalah bobot biji kering pipil, bobot tongkol kering panen, tinggi tanaman, panjang tongkol 

dan umur panen. Besarnya nilai ragam aditif dan ragam dominan untuk masing-masing sifat tersebut berbeda-beda. 

Sifat yang memiliki heritabilitas dalam arti sempit rendah (<0,2) adalah umur keluar rambut tongkol, bobot biji 

kering pipil, tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter tongkol. Nilai heritabilitas dalam arti sempit sedang (>0,2 - 

<0,5) adalah umur keluar malai, bobot tongkol kering panen, panjang tongkol dan umur panen. Sedangkan untuk 

nilai heritabilitas dalam arti sempit tinggi tidak ada hasil pengamatan yang menunjukan nilai heritabilitas tinggi.  

Kata kunci : Heritabilitas, Ragam Aditif, Ragam Dominan,Ragam Genetik. 

ABSTRACT 

 

This research is aimed to find out the value of variance which areadititive variance, dominant variance in population 

of F1 from combaining PHRKL with pioneer 21. This research also needs to find out the heritabilities score of each 

subject research. The researcher did the research in Jugil of SambiqBangkol village, Gangga district North Lombok 

in November 2014 until February 2015. In processing of combining technique the researcher used NCI by Comstock 

and Robinson. The experiment consists of 15 sets and each set react twice. Each set consist of 15 progenywhich is 

plant into each lines, that were belongs to progeny of combaining 5 old chap, each old chap conjugal each old 

female. One set belongs to 15 lines plant, one line consist of 10 plants got 225 ways. Data of survey was analyzed by 

using ANOVA NC1 model. The result of the research shows that the behavior of a kinds of Aditifbiger than a kinds 

of Dominant is diameter of stem, length of ear, number of leaves per plant and plant high, otherwise the character 

which has the dominant variance higer than aditive variance is the value of firm silking of each row, weight of firm 

stem, diameter of plant, diameter of stem and the age of harves. The highes number of Additive variance and 

dominant variance in each character is difference. The character that has Heritabilities in small meaning in criteria 

low (< 0,2) is diameter of stem, length of ear, number of leaves per plant and plant high. The value that has 

Heritabilities in small meaning in medium criteria (>0,2-<0,5) is weight of firm stem, diameter of plant, diameter of 

stem and the age of harves. Meanwhile for the value of small Heritabilities in highes criteria it can not found the 

score of observation that shows of the values of highesHeritabilities. 

 

KeyWord :Additive variance, Dominant variance,Genetic variance, Heritabilities. 
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PENDAHULUAN 

Jagung sebagai salah satu komoditas 

pertanian penghasil utama karbohidrat sudah 

tidak asing lagi bagi masyarakat dunia. 

Komoditas ini merupakan sumber 

karbohidrat yang dapat menggantikan beras. 

Didaerah pedesaan jagung biasa dijadikan 

bahan pangan sehari-hari sebagai pengganti 

beras. Dibeberapa daerah di Indonesia 

jagung dijadikan bahan makanan pokok 

sehingga jagung memiliki peranan yang 

penting sebagai cadangan pangan. Untuk itu, 

perlu dilakukan upaya peningkatan produksi 

baik melalui intensifikasi maupun 

ekstensifikasi (Bambang, 2007). 

Wilayah NTB didominasi oleh lahan 

kering yaitu, sekitar 80% atau 1.789,030 

hektar, dan sebagiannya sudah 

dimanfaatkan. Jagung yang dibudidayakan 

pada lahan kering produktivitasnya masih 

rendah disebabkan oleh masih berkurangnya 

penerapan program intensifikasi di 

antaranya belum banyak menggunakan 

varietas unggul (Agustina dan Semaoen, 

1995). 

Salah satu cara untuk meningkatkan 

produktivitas tanaman jagung ialah dengan 

cara pembentukan varietas unggul melalui 

program pemuliaan. Tujuan pemuliaan yaitu 

untuk membentuk varietas unggul yang 

semakin tinggi hasilnya, stabil terhadap 

berbagai perubahan dan tekanan lingkungan 

serta memenuhi kebutuhan petani. Perbaikan 

varietas jagung dimaksudkan untuk 

memperoleh varietas unggul berdaya hasil 

tinggi, umur genjah, tahan terhadap hama 

penyakit, memiliki cita rasa enak dan adaptif 

dengan daerah penanamannya. 

Mengingat umur panen populasi 

PHRKL telah genjah, makalangkah 

berikutnya adalah perbaikan terhadap sifat 

utama, yakni sifat hasil dengan 

meningkatkan keragaman genetic sifat 

tersebut. Peningkatan keragaman genetic 

dapat dilakukan melalui hibridisasi, 

eksplorasi, introduksi, mutasi, poliploidisasi 

dan bioteknologi (Anonim, 2009). 

Populasi hasil rakitan kultivar lokal 

(PHRKL) merupakan populasi yang berasal 

dari kultivar NTB dan NTT dan dirakit pada 

lahan kering di NTB, sehingga telah 

beradaptasi dengan kondisi NTB. Oleh 

karena itu, PHRKL merupakan populasi 

yang diperbaiki dan digunakan sebagai tetua 

betina dalam hibridisasi (Takdir, 2010). 

Potensi genetik populasi untuk 

tujuan pemuliaan tanaman dapat dievaluasi 

secara sederhana dengan pengamatan 

penampakan atau dengan melihat 

silsilahnya. Parameter-parameter utama 

yang penting diketahui antara lain besarnya 

rata-rata sifat, ragam genetik, heritabilitas 
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dan korelasi antar sifat-sifat yang sangat 

penting (Hallauerdan Miranda, 1981). 

Penentuan sifatsifat tersebut dapat dilakukan 

melalui penggunaan rancangan genetik 

tertentu. Salah satu rancangan yang 

digunakan untuk mengevaluasi sifat-sifat 

genetik tersebut menurut Soemartono dan 

Hartiko (1988) adalah rancangan 

persilangan 1 (North Carolina 1 = NC 1). 

Berdasarkan hal itu maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai 

komponen ragamya itu nilai ragam aditif, 

ragam dominan pada populasi F1 hasil 

persilangan PHRKL vs Pioneer 21. 

Disamping itu untuk mengetahui nilai 

heritabilitas dalam arti sempit untuk masing-

masing sifat yang diamati. 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

telah dilakukan penelitian tentang 

“Pendugaan Ragam Genetik Populasi F1 

Hasil Persilangan PHRKL VS Pioneer 

21”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode eksperimental yang 

dilakukan di lapangan. 

Bahan yang  digunakan dalam 

percobaan ini adalah 225 tongkol hasil 

persilangan NC 1, pupuk Urea, Ponska, 

Furadan 3G, dan Saromyl 35 SD. 

Alat–alat yang digunakan dalam 

percobaan adalah cangkul, sabit, alat tugal, 

tali raffia, pengggaris ukuran 1 m, 

timbangan analitik, kertas, label, jangka 

sorong, kantong plastik , bambu, ember dan 

alat-alat tulis. 

Percobaan ini dilaksanakan di Dusun 

Jugil, Desa Sambiq Bangkol, Kecamatan 

Gangga, Kabupaten Lombok Utara yang 

dimulai dari bulan November 2014 sampai 

Februari 2015. 

Rancangan persilangan yang 

digunakan adalah NC I dari Comstock dan 

Robinson. Percobaan terdiri atas 15 set dan 

masing-masing set diulang dua kali. Masing-

masing set terdiri atas 15 keturunan yang 

ditanam dalam masing-masing baris, yang 

merupakan keturunan dari persilangan 5 

tetua jantan, setiap tetua jantan menyilangi 

tetua betina. Satu set terdapat 15 baris 

tanaman, 1 baris terdapat 10 tanaman yang 

merupakan hasil persilangan dari 5 tetua 

jantan. 1 tetua jantan disilangkan dengan 3 

tetua betina sehingga diperoleh 75 

keturunan. 

Pelaksanaan percobaan ini meliputi 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

Persiapan benih, pengolahan tanah, 

penanaman, pemeliharaan, penjarangan, 

penyiangan, pembumbunan, pemupukan, 
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pengairan, pengendalian hama dan penyakit, 

pemanenan. 

Pengamatan dilakukan pada masing-

masing parameter sebagai berikut : Umur 

keluar bunga jantan, umur keluar bunga 

betina, umur panen, tinggi tanaman, jumlah 

daun, panjang tongkol, diameter tongkol, 

bobot tongkol, bobot biji kering pipil per 

tanaman. 

Hasil pengamatan dianalisis dengan 

menggunakan analisis keragaman (analysis 

of variance) model NC1 (North Carolina 1).

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pendugaan ragam genetik untuk 

mengetahui nilai ragam aditif (σ2A) dan 

ragam dominan (σ2D) sebagai salah satu 

dasar dalam usaha perbaikan dalam suatu 

populasi sangat penting dilakukan. Dari 

hasil pengamatan yang diamati dapat diduga 

ragam aditif dan ragam dominan seperti 

tercantum pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1.Nilai ragam aditif (
2 A), 

ragam dominan (
2 D), ragam eror (

2 e) 

dan nilai heritabilitas (h2) dari beberapa sifat 

tanaman. Data hasil pengamatan di analisis 

dengan menggunakan analisis ragam 

(analysis of variance) model NC1 (North 

Carolina 1). 

No Parameter (σ
2
A)  (σ

2
D) (σ

2
e) h

2
 

1 Umur Keluar malai 9,56 0,96 9,36 0,48 

2 Umur Keluar Rambut Tongkol 1,56 1,28 5,24 0,19 

3 Bobot Biji Kering Pipil 25,76 142,76 332,46 0,05 

4 Bobot Tongkol Kering Panen 688,32 944,32 868,04 0,27 

5 Tinggi Tanaman 250,39 532,32 738,91 0,16 

6 Jumlah Daun 0,57 0,52 2,14 0,18 

7 Panjang Tongkol 1,72 3,56 2,54 0,21 

8 Diameter Tongkol 0,08 0,2 1,12 0,05 

9 Umur Panen  1,88 2,48 5,00 0,20  
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Dari Tabel 4.1. tampak nilai ragam 

masing-masing parameter berbeda-beda. 

Nilai ragam aditif lebih besar dari nilai 

ragam dominan meliputi parameter umur 

keluar rambut tongkol dan jumlah 

daun.Sedangkan nilai ragam dominan lebih 

besar dari nilai ragam aditif meliputi 

parameter umur keluar malai, bobot biji 

kering pipil, bobot tongkol kering panen, 

tinggi tanaman, panjang tongkol, diameter 

tongkol dan umur panen. Untuk nilai 

heritabilitas dalam arti sempit tidak ada hasil 

pengamatan yang menunjukan nilai 

heritabilitas yang tinggi (>0,5 – 1),untuk 

hasil pengamatan yang menunjukan nilai 

heritabilitas sedang yaituberkisar (>0,2 - 

<0,5) pada umur keluar malai (0,48), bobot 

tongkol kering panen (0,27), panjang 

tongkol (0,21) dan umur panen (0,20), 

sedangkan hasil pengamatan yang 

menunjukan nilai heritabilitas rendah yaitu 

berkisar (<0,2) yaitu umur keluar rambut 

tongkol (0,19), bobot biji kering pipil (0,05), 

tinggi tanaman (0,16), jumlah daun (0,18) 

dan diameter tongkol (0,05). 

 

Pembahasan 

Berdasarkan Tabel 4.1. menunjukan 

nilai ragam aditif yang tergolong tinggi yaitu 

umur keluar malai, umur keluar rambut 

tongkol, jumlah daun dan diameter tongkol 

dibandingkan dengan nilai ragam dominan 

dan nilai heritabilitas yang tergolong rendah. 

Hal ini didukung oleh pendapat Basuki 

(1995), jika ragam aditif lebih tinggi dari 

ragam dominan untuk populasi tersebut 

dapat diperbaiki dengan seleksi massa. 

Namun bila ragam dominannya lebih tinggi 

dari ragam aditif maka populasi dapat 

dilakukan pada pembentukan varietas 

hibrida. 

Hasil pengamatan yang menunjukan 

nilai ragam dominan lebih tinggi ditujukan 

pada sifat bobot biji kering pipil, bobot 

tongkol kering panen, tinggi tanaman, 

panjang tongkol dan umur panen 

dibandingkan dengan nilai ragam aditif yang 

lebih rendah.Hal ini didukung oleh pendapat 

Bari dkk (1974), bahwa rendahnya nilai 

ragam erat hubungannya dengan 

kemampuan tanaman untuk perbaikan sifat 

melalui seleksi tanaman itu serta generasi 

tanaman selanjutnya. 

Berdasarkan hasil analisis ragam pada 

tabel 4.1.untuk nilai heritabilitas 

menunjukan angka yang lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai ragam aditif dan 

nilai ragam dominan pada semua sifat yang 

diamati. Dengan adanya nilai heritabilitas 

yang rendah disebabkan oleh faktor 

lingkungan dan ragam dominan yang relatif 

besar sementara ragam aditif rendah. Hal ini 
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didukung oleh pendapat Bari et al (1974) 

yang menyatakan bahwa heritabilitas 

cenderung rendah karena sangat peka 

terhadap lingkungan, karena rendahnya 

heritabilitas yang diperoleh sehingga apabila 

dilakukan seleksi pada sifat yang ingin 

diperbaiki tidak akan banyak berarti.  

Berdasarkan Tabel 4.1. nilai 

heritabilitas dalam arti sempit sebagian 

besar tergolong rendah. Hasil pengamatan 

menunjukan hampir keseluruhan sifat yang 

diamati tergolong rendah kecuali sifat umur 

keluar malai, bobot tongkol kering panen, 

panjang tongkol dan umur panen 

menunjukan nilai heritabilitas sedang.Untuk  

nilai heritabilitas dalam arti sempit tidak ada 

hasil pengamatan yang menunjukan nilai 

heritabilitas yang tinggi. Rendahnya nilai 

heritabilitas bukan hanya disebabkan oleh 

rendahnya variasi genetik namun lebih 

banyak ditentukan oleh tingginya variasi 

lingkungan. Sedangkan nilai heritabilitas 

sedang menunjukan bahwa peranan faktor 

genetik dan lingkungan sama besar. Untuk 

nilai heritabilitas tinggi menunjukan peranan 

faktor genetik lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan faktor lingkungan.Menurut 

Umaharan, dkk (1997) makin besar nilai 

heritabilitasnya, makin tinggi faktor 

genetiknya dan sebaliknya, makin rendah 

nilai heritabilitasnya maka berarti makin 

besar pengaruh faktor lingkungan. Nilai 

heritabilitas arti sempit sedang menunjukkan 

bahwa faktor genetik memberi sumbangan 

yang sama dengan faktor lingkungan 

sehingga pewarisan sifat-sifat tersebut 

sangat dibutuhkan agar seleksi tanaman 

dapat dilakukan lebih awal. 

Hasil analisis heritabilitas dalam arti 

sempit diperlukan untuk mengetahui besar 

peluang keberhasilan program seleksi dan 

memilih metode seleksi yang tepat untuk 

perbaikan sifat yang bersangkutan.Stanfield 

(1991) mengelompokkan nilai heritabilitas 

atas tiga kelompok yaitu heritabilitas rendah 

(<0.20), heritabilitas sedang (0.20 – 0.50), 

dan heritabilitas tinggi (>0.50). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada ruang lingkup percobaan 

ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Besarnya nilai ragam aditif lebih besar 

dari nilai ragam dominan umur keluar malai 

(9,56), umur keluar rambut tongkol (1,56) 

dan jumlah daun (0,57). Sedangkan besaran 

nilai ragam dominan yang lebih besar dari 

nilai ragam aditif adalah bobot biji kering 

pipil (142,76), bobot tongkol kering panen 

(944,32), tinggi tanaman (532,32), panjang 

tongkol (3,56) dan umur panen (2,48). 
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Nilai heritabilitas dalam arti sempit 

yang tergolong rendah terdapat pada sifat 

umur keluar rambut tongkol (0,19), bobot 

biji kering pipil (0,05), tinggi tanaman 

(0,16), jumlah daun (0,18) dan diameter 

tongkol (0,05). Nilai heritabilitas dalam arti 

sempit tergolong sedang pada umur keluar 

malai (0,48) bobot tongkol kering panen 

(0,27), panjang tongkol (0,21) dan umur 

panen (0,20). Sedangkan untuk nilai 

heritabilitas dalam arti sempit yang 

tergolong tinggi tidak terdapat pada semua 

sifat yang diamati. 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan 

kesimpulan maka dapat disarankan agar sifat 

yang memiliki nilai ragam aditif lebih besar 

dari ragam dominan diperbaiki dengan 

metode seleksi massa sebaliknya sifat yang 

memiliki nilai ragam dominan lebih besar 

dari ragam aditif disarankan untuk 

pembuatan hibrida. 
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