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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan beberapa karakter akibat persilangan dan 

seleksi hingga populasi F5 dan mengetahui Heritabilitas beberapa karakter hasil persilangan Baas Selem 

vs Situ Patenggang. Percobaan ini telah dilaksanakan di Desa Nyur lembang, kecamatan Narmada 

kabupaten Lombok Barat pada bulan Februari sampai dengan Juli 2015. Rancangan Percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas 17 galur harapan padi beras hitam 

1 varietas pembanding (IR20) dan 2 tetua (Situ Patenggang dan Baas Selem), setiap perlakuan di ulang 

tiga kali sehingga terdapat 60 unit percobaan. Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis keragaman 

dilanjutkan dengan analisis perubahan karakter dan heritabilitas. Hasil penelitian menunjukkan pada 

perubahan karakter berdasarkan tetua P1, P2 dan rerata kedua tetua galur G2 menunjukkan perubahan 

karakter umur berbunga dan umur panen paling lama, jumlah gabah berisi paling banyak, berat gabah per 

rumpun paling berat maupun daya hasil paling tinggi dan yang menunjukkan nilai perubahan karakter 

panjang malai paling panjang terdapat pada galur G19, serta jumlah anakan produktif paling banyak 

terdapat pada galur G20. Nilai duga heritabilitas yang tinggi diperlihatkan oleh parameter 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, berat 100 butir 

gabah berisi dan hasil gabah kering giling. 

 

Kata kunci : Padi Beras Hitam, Perubahan Karakter, Heritabilitas. 

ABSTRACT 

This research aimed to identity the change of characters as a result of crossing and selection up 

to F5 populations and determine heritability few characters derived from cross between Baas Selem vs 

Situ Patenggang. This experiment was conducted at Nyur Lembang village, Narmada subdistrict West 

Lombok district from February to July 2015. The experiment was designed Randomized Block Design 

containing 17 lines of promising cultivars, 1 varieties (IR20) and 2 parents (Situ Patenggang and Baas 

Selem), each treatment was repeated three times therefore there were 60 experimental units. Data were 

analyzed by analysis of variance followed by analysis of the changing character and heritability. The 

results showed the character changes by elders P1, P2 and mean both parent strains G2 shows the 

changing character the latest of flowering dates, the most number of grains, most weight of grain per 

panicle and the highest yield and the longest value of change panicle length characters contained in 

strain G19, as well as the number of productive tillers are most numerous in strain G20. The heritability 

estimates were high shown by parameter flowering dates, time of harvest, plant height, number of 

productive tillers per hill, number of tillers non productive, panicle length, number of grain contains per 

panicle, number of grain hollow per panicle, weight of 100 grains and grain yield dry grind.  

Keyword : Black Rice, Characteristics of change, heritability.   
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PENDAHULUAN 

 

Padi beras hitam  di Indonesia 

merupakan salah satu  plasma nutfah yang 

keberadaannya semakin langka akibat 

penanaman varietas padi unggul baru, salah satu 

kultivar padi beras hitam asal Bali bernama 

“Baas Selem” yang memiliki  aroma yang baik 

serta rasa nasi yang pulen  namun berproduksi 

rendah  sekitar 2 t/ha (Muliarta dan Kantun, 

2011). Di Indonesia  terdapat  varietas  lokal  

padi  hitam  yang  potensial  untuk 

dikembangkan. Pemuliaan  padi  beras  hitam  

telah  dilakukan  oleh  Muliarta  et  al. (2012), 

dengan  melakukan  persilangan  antar  varietas  

unggul  Situ  Patenggang  (toleran kekeringan  

daya  hasil  tinggi)  dengan  kultivar  padi  beras  

hitam  Baas  Selem (kandungan  antosianin  

tinggi  dengan  daya  hasil  rendah), sehingga  

diperoleh keturunan F1. 

Mengingat hal  tersebut maka  perlu 

adanya pembentukan varietas unggul padi beras 

hitam  yang mampu memberikan daya hasil 

tinggi toleran kekeringan. Menurut Abdullah et 

al. (2010), perakitan varietas unggul padi 

fungsional harus dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan energi dan meningkatkan kesehatan 

masyarakat. Salah satu upaya pemuliaan 

tanaman dalam pembentukan varietas unggul 

baru adalah kegiatan hibridisasi (Nasrullah, 

1994). 

Sejak Tahun 2013-2014, Tim Kerjasama 

Kemitraan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian Nasional (KKP3N) Universitas 

Mataram telah menghasilkan sumber-sumber 

gen baru padi hasil persilangan Baas Selem 

dengan Situ Patenggang. Sumber gen tersebut 

berupa generasi F1, F2, dan F3 hasil persilangan  

padi varietas unggul situ patenggang 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 (Suarjana, 2013). Sedangkan 

Menurut Tariano (2014), mengatakan bahwa 

dari hasil seleksi F4 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. Parameter 

yang menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

(non signifikan) dari parameter yang diamati 

yaitu jumlah anakan non produktif per rumpun, 

jumlah gabah hampa per malai dan mendapatkan 

generasi F5 tersebut menghasilkan 17 galur yang 

memiliki potensi pertumbuhan dan daya hasil 

yang berbeda-beda, yang kemudian 

dipergunakan sebagai bahan materi 

penelitian selanjutnya pada pembentukan 

galur harapan padi beras hitam dengan 

kemajuan seleksi dan heritabilitas. 
Perubahan karakter merupakan selisih 

antara rerata populasi hasil persilangan dengan 

tetuanya yang merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui besarnya perubahan karakter yang 

terjadi setelah persilangan dilaksanakan. 

Perubahan karakter dapat memiliki nilai negatif  

yang bermakna terjadi penurunan hasil atau 

berbunga lebih awal, nilai positif bermakna 

terjadi peningkatan hasil atau berumur lebih 

lama (Mangoendidjojo, 2003). 

Heritabilitas merupakan suatu tolak ukur 

yang digunakan dalam suatu seleksi, yaitu untuk 

mengetahui kemampuan tetua dalam 

menurunkan kesamaan sifat kepada 

keturunannya. Menurut Warwick et al. (1983), 

heritabilitas adalah istilah yang digunakan untuk 

menunjukan bagian dari keragaman total (yang 

diukur dengan raga) dari suatu sifat yang 

diakibatkan oleh pengaruh genetik.  

Seleksi akan lebih efektif jika karakter 

yang menjadi target seleksi memiliki nilai 

heritabilitas yang tinggi. Heritabilitas sangat 

penting dalam menentukan metode seleksi dan 

pada generasi mana sebaiknya karakter yang 

diinginkan diseleksi. Kemajuan genetik 

menggambarkan sejauh mana keefektifan proses 

seleksi. Seleksi akan efektif bila nilai kemajuan 

genetik tinggi yang ditunjang oleh nilai 

keragaman genetik dan heritabilitas yang tinggi 

pula (Herawati, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas, maka 

dilakukan penelitian tentang Perubahan 

Karakteristik Akibat Persilangan dan Seleksi 

Padi Beras Hitam Hasil Persilangan Baas 

Selem vs Situ Patenggang. 
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Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perubahan beberapa karakter akibat 

persilangan dan seleksi hingga populasi F5 dan 

mengetahui Heritabilitas beberapa karakter hasil 

persilangan Baas Selem vs Situ Patenggang.  

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental yang 

dilakukan di lapangan. 

Percobaan ini telah dilaksanakan di 

Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas 

Mataram, Desa Nyur Lembang Kecamatan 

Narmada Kabupaten Lombok Barat yang 

dimulai pada bulan Februari sampai Juli 2015. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah galur F5 padi beras hitam yaitu : G1, G2, 

G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, 

G16, G17,G18, G19, G20, Ir 20 pembanding 

peka kekeringan (G13), P1 varietas unggul (Situ 

Patenggang ) (G14) dan P2 ;beras hitam (Baas 

Selem) (G15), pupuk Ponska (16:16:16), Urea 

(kandungan N 46%), ZPT Atonik, Prevaton, 

Matador dan Dimethrin 25 EC. Rancangan 

percobaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

terdiri atas 20 perlakuan yaitu: tujuh belas galur 

harapan padi beras hitam, dan tiga Genotipe 

pembanding (Ir 20, Situ Patenggang dan Baas 

Selem). Perlakuan diuji tiga kali ulangan, 

sehingga terdapat 60 unit percobaan.  

 Bibit hasil persemaian dipindah setelah 

berumur 21 hari. Jarak tanam yang di gunakan 

adalah 25 x 25 cm, sebanyak 1 bibit/lubang. 

Jumlah petak percoban yang dibutuhkan 

sebanyak 60 unit percobaan, dengan luas 

masing-masing 1,75 x 7,75 m. Pemupukan dasar 

di berikan pada umur 7 hari  menggunakan 

ponska dosis 300 kg/ ha, pupuk susulan di 

lakukan sebanyak dua kali pada umur 30 dan 60 

HST menggunakan pupuk urea dosis 100 kg/ha. 

 Seluruh pengamatan di lakukan melalui 

pengambilan 10 tanaman sampel yang di 

lakukan secara acak disetiap petak perlakuan. 

Parameter yang di amati yaitu : Umur berbunga 

(dihitung jika 50% malai telah berbunga), tinggi 

tanaman (diukur dari pangkal batang sampai 

ujung malai terpanjang) Jumlah anakan 

produktif per rumpun dan non produktif per 

rumpun (batang). (dilakukan dengan menghitung  

seluruh jumlah anakan produktif dan non 

produktif per rumpun padi tanaman sampel). 

Panjang malai (diukur dari buku pertama pada 

pangkal malai sampai ujung malai). Jumlah 

gabah berisi dan gabah hampa per malai (butir). 

(dilakukan dengan menghitung butir padi yang 

berisi dan hampa dari tiap malai sampel tiap 

rumpun tanaman). Berat 100 biji (g). (diperoleh 

dengan menimbang 100 butir gabah dari tiap 

perlakuan). Berat gabah per rumpun (g). 

(diperoleh dengan menimbang gabah dari tiap 

tanaman sampel per perlakuan). Daya hasil t/ha 

dapat diperoleh dengan mengkonversikan berat 

gabah per 1,5625 m
2 

(diperoleh dari hasil 

pengambilan sampel ditiap petakan perlakuan 

sebanyak 25 rumpun tanaman). 

Data hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan analisis keragaman taraf nyata 5% 

pada program SAS, dilanjutkan  dengan rumus 

perubahan karakter dan heritabilitas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis nilai 

perubahan karakter dari beberapa galur padi 

beras hitam pada beberapa parameter-parameter 

yang diamati seperti umur berbunga, tinggi 

tanaman, umur panen, jumlah anakan produktif 

per rumpun, jumlah anakan non produktif per 

rumpun, panjang malai, jumlah gabah berisi per 

malai, jumlah gabah hampa per malai, berat 100 

butir gabah berisi per malai, berat gabah per 

rumpun serta hasil gabah kering giling t/ha 

terhadap kedua tetua dan bernilai negatif dan 

positif. Perubahan karakter yang memiliki nilai 

negatif bermakna terjadi penurunan, sedangkan 

nilai positif bermakna terjadi peningkatan. 
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Tabel 1. Perubahan beberapa karakter berdasarkan tetua P1 (Situ Patenggang) 

Galur         Variabel yang diamati         

  
UB TT UP JAP JANP PM GB GH 100B BGPR H 

G1 0,40 -0,27 0,27 1,17 -0,27 0,85 -15,55 0,92 -0,02 5.27 -0,37 

G2 4,63 5,77 4,50 3,30 -0,27 0,25 12,05 -4,20 -0,10 11.40 0,45 

G3 2,40 -5,37 2,27 3,00 -0,27 0,55 -12,83 -3,25 -0,06 7.30 -0,06 

G4 -1,07 -11,43 -1,20 5,00 -0,13 -1,41 -56,13 -6,02 0,26 10.70 -0,13 

G5 3,40 4,77 3,27 3,30 -0,20 1,67 -24,97 -2,77 -0,07 4.17 -0,55 

G6 -2,80 -11,37 -2,93 0,30 -0,23 0,78 -47,43 3,47 0,17 2.60 -0,67 

G7 -2,53 -5,53 -2,67 0,60 -0,27 -0,15 0,40 -6,28 -0,15 2.33 -0,25 

G8 -0,43 -6,40 -0,57 2,17 -0,23 0,02 3,58 -6,37 -0,09 4.17 -0,61 

G9 2,53 -1,97 2,47 3,10 -0,03 0,57 -37,98 15,47 -0,12 9.77 -0,29 

G10 -1,23 -11,20 -1,37 4,20 -0,20 -0,68 -58,68 16,22 0,08 4.10 -1,01 

G11 -1,90 -9,47 -2,03 3,53 -0,27 -1,07 -40,10 4,88 -0,04 4.80 -0,30 

G12 -0,70 -8,77 -0,83 2,77 -0,17 -0,12 -32,12 2,38 -0,20 2.48 -0,16 

G16 -1,57 -11,73 -1,70 6,37 -0,03 -0,72 -72,43 0,20 0,36 9.30 -0,43 

G17 -1,97 -4,70 -2,10 2,77 -0,17 -0,38 -26,80 -1,28 -0,03 6.13 -0,51 

G18 3,73 -1,30 3,57 2,80 -0,20 -0,28 -37,88 -1,27 -0,20 0.50 0,06 

G19 2,50 -0,03 2,37 2,60 -0,20 2,93 -46,58 -0,98 -0,07 0.93 -1,22 

G20 2,10 -7,13 2,00 7,07 -0,17 -0,93 -71,72 -0,37 0,09 1.67 0,11 

Keterangan: UB: Umur Berbunga hari setelah semai (hss), UP: Umur Panen (hss), TT: Tinggi Tanaman (cm), JAP: Jumlah 

Anakan Produktif (batang), JANP: Jumlah Anakan Non Produktif (batang)., PM: Panjang Malai (cm), GB: Jumlah Gabah Berisi 

(buah), GH: Jumlah Gabah Hampa (buah), Berat 100 Butir Gabah Berisi (g), BGPR: Berat Gabah per Rumpun (g), H: Hasil 

Gabah kering giling (t/ha). 

 

 

Tabel 2. Perubahan beberapa karakter berdasarkan tetua P2 (Baas Selem) 

Galur         Variabel yang diamati         

  
UB TT UP JAP JANP PM GB GH 100B BGPR H 

G1 0,60 6,13 0,60 -4,43 -0,20 1,54 40,07 8,01 -0,03 2.70 0,13 

G2 4,83 12,17 4,83 -2,30 -0,20 0,95 67,67 2,89 -0,11 8.83 0,94 
G3 2,60 1,03 2,60 -2,60 -0,20 1,24 42,78 3,84 -0,08 4.73 0,43 

G4 -0,87 -5,03 -0,87 -0,60 -0,07 -0,72 -0,52 1,08 0,25 8.13 0,37 

G5 3,60 11,17 3,60 -2,30 -0,13 2,36 30,65 4,33 -0,08 1.60 -0,06 
G6 -2,60 -4,97 -2,60 -5,30 -0,17 1,48 8,18 10,56 0,15 0.03 -0,17 

G7 -2,33 0,87 -2,33 -5,00 -0,20 0,54 56,02 0,81 -0,16 -0.23 0,24 

G8 -0,23 0,00 -0,23 -3,43 -0,17 0,71 59,20 0,73 -0,10 1.60 -0,11 
G9 2,73 4,43 2,80 -2,50 0,03 1,27 17,63 22,56 -0,13 7.20 0,20 

G10 -1,03 -4,80 -1,03 -1,40 -0,13 0,02 -3,07 23,31 0,06 1.53 -0,52 

G11 -1,70 -3,07 -1,70 -2,07 -0,20 -0,37 15,52 11,98 -0,06 2.23 0,19 
G12 -0,50 -2,37 -0,50 -2,83 -0,10 0,58 23,50 9,48 -0,22 -0.08 0,33 

G16 -1,37 -5,33 -1,37 0,77 0,03 -0,02 -16,82 7,29 0,35 6.73 0,07 

G17 -1,77 1,70 -1,77 -2,83 -0,10 0,31 28,82 5,81 -0,05 3.57 -0,01 
G18 3,93 5,10 3,90 -2,80 -0,13 0,41 17,73 5,83 -0,21 -2.07 0,56 

G19 2,70 6,37 2,70 -3,00 -0,13 3,63 9,03 6,11 -0,08 -1.63 -0,73 

G20 2,30 -0,73 2,33 1,47 -0,10 -0,24 -16,10 6,73 0,08 -0.90 0,60 

Keterangan: UB: Umur Berbunga hari setelah semai (hss), UP: Umur Panen (hss), TT: Tinggi Tanaman (cm), JAP: Jumlah 

Anakan Produktif (batang), JANP: Jumlah Anakan Non Produktif (batang)., PM: Panjang Malai (cm), GB: Jumlah Gabah Berisi 

(buah), GH: Jumlah Gabah Hampa (buah), Berat 100 Butir Gabah Berisi (g), BGPR: Berat Gabah per Rumpun (g), H: Hasil 

Gabah kering giling (t/ha). 
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Tabel 3. Perubahan beberapa karakter berdasarkan rerata kedua tetua 

Galur         Variabel yang diamati         

  
UB TT UP JAP JANP PM GB GH 100B BGPR H 

G1 0,50 2,93 0,43 -1,63 -0,23 1,20 12,26 4,46 -0,03 3.98 -0,12 

G2 4,73 8,97 4,67 0,50 -0,23 0,60 39,86 -0,65 -0,10 10.12 0,69 
G3 2,50 -2,17 2,43 0,20 -0,23 0,90 14,98 0,30 -0,07 6.02 0,18 

G4 -0,97 -8,23 -1,03 2,20 -0,10 -1,06 -28,33 -2,47 0,26 9.42 0,12 

G5 3,50 7,97 3,43 0,50 -0,17 2,01 2,84 0,78 -0,08 2.88 -0,31 
G6 -2,70 -8,17 -2,77 -2,50 -0,20 1,13 -19,63 7,01 0,16 1.32 -0,42 

G7 -2,43 -2,33 -2,50 -2,20 -0,23 0,20 28,21 -2,74 -0,15 1.05 0,00 

G8 -0,33 -3,20 -0,40 -0,63 -0,20 0,36 31,39 -2,82 -0,09 2.88 -0,36 

G9 2,63 1,23 2,63 0,30 0,00 0,92 -10,18 19,01 -0,12 8.48 -0,04 

G10 -1,13 -8,00 -1,20 1,40 -0,17 -0,33 -30,88 19,76 0,07 2.82 -0,76 

G11 -1,80 -6,27 -1,87 0,73 -0,23 -0,72 -12,29 8,43 -0,05 3.52 -0,06 
G12 -0,60 -5,57 -0,67 -0,03 -0,13 0,23 -4,31 5,93 -0,21 1.20 0,09 

G16 -1,47 -8,53 -1,53 3,57 0,00 -0,37 -44,63 3,75 0,36 8.02 -0,18 

G17 -1,87 -1,50 -1,93 -0,03 -0,13 -0,04 1,01 2,26 -0,04 4.85 -0,26 
G18 3,83 1,90 3,73 0,00 -0,17 0,06 -10,08 2,28 -0,21 -0.78 0,31 

G19 2,60 3,17 2,53 -0,20 -0,17 3,28 -18,78 2,56 -0,07 -0.35 -0,97 

G20 2,20 -3,93 2,17 4,27 -0,13 -0,59 -43,91 3,18 0,08 0.38 0,35 

Keterangan: UB: Umur Berbunga hari setelah semai (hss), UP: Umur Panen (hss), TT: Tinggi Tanaman (cm), JAP: Jumlah 

Anakan Produktif (batang), JANP: Jumlah Anakan Non Produktif (batang)., PM: Panjang Malai (cm), GB: Jumlah Gabah Berisi 

(buah), GH: Jumlah Gabah Hampa (buah), Berat 100 Butir Gabah Berisi (g), BGPR: Berat Gabah per Rumpun (g), H: Hasil 

Gabah kering giling (t/ha). 

 
Tabel 4. Nilai Duga Heritabilitas Pada Parameter – Parameter yang diuji 

No. Parameter σ
2

G σ
2

P H
2
 Kriteria H

2
 

1 Umur berbunga 4,71 5,49 0,85 Tinggi 

2 Umur panen 4,72 6,28 0,75 Tinggi 

3 Tinggi Tanaman  32,05 40,70 0,78 Tinggi  

4 Jumlah anakan produktif 3,44 4,59 0,74 Tinggi 

5 Jumlah anakan non produktif 0,03 0,05 0,60 Tinggi 

6 Panjang malai 0,88 1,28 0,68 Tinggi 

7 Jumlah gabah berisi 579,71 724,97 0,79 Tinggi 

8 Jumlah gabah hampa 39,04 44,16 0,88 Tinggi 

9 Berat 100 butir Gabah Berisi 0,02 0,02 0,80 Tinggi 

10 Berat gabah per rumpun 8,37 17,49 0,47 Sedang 

11 Hasil 0,20 0,38 0,52 Tinggi 

Keterangan :   
  = ragam genetik;   

 
 = ragam fenotip; H

2 
= heritabilitas; Kriteria haritabilitas (H

2
):  

                   rendah = ≤ 0,2; Sedang = > 0,2 - ≤ 0,5; tinggi = > 0,5. 
Menurut Mangoendidjojo, (2003) 

Perubahan karakter merupakan selisih antara 

rerata populasi hasil persilanagan dengan 

tetuanya yang merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui besarnya perubahan karakter yang 

terjadi setelah persilangan dilaksanakan. 

Perubahan karakter dapat memiliki nilai negatif 

yang bermakna terjadi penurunan hasil atau 

berbunga lebih awal, nilai positif bermakna 

terjadi peningkatan hasil atau berumur lebih 

dalam. 

 Nilai perubahan karakter dapat dijadikan 

petunjuk dalam keberhasilan pelaksaan seleksi, 

dari rerata perubahan karakter dapat diduga 

berapa besar perubahan nilai karakter tertentu 

akibat seleksi (Poespodarsono, 1988). Tingginya 

nilai perubahan karakter merupakan suatu 

perwujudan dari besarnya nilai keragaman aditif 

pada suatu populasi. Keragaman aditif sendiri 
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merupakan komponen yang diperlukan untuk 

seleksi yang berulang (Sutoro, 2006). 
1. Umur Berbunga dan Umur Panen 

Perubahan karakter untuk parameter 

umur berbunga diharapkan semua galur 

memiliki nilai yang lebih rendah (negatif) yang 

artinya umur berbunga lebih cepat dari tetuanya, 

namun berdasarkan Tabel 1, 2 dan 3 di atas 

tampak bahwa perubahan karakter galur padi 

beras hitam pada parameter umur berbunga 

untuk semua galur yang menunjukan nilai 

perubahan karakter positif yaitu pada G1, G2, 

G3, G5, G9, G18, G19, G20 artinya umur 

berbunga lebih lambat berdasarkan tetua P1, P2 

dan rerata kedua tetua. Umur berbunga paling 

lambat terdapat pada G2 berdasarkan tetua P1, 

P2 dan rerata kedua tetua. 

Pada umur panen berdasarkan pada 

Tabel 1, 2 dan 3 di atas  dari semua galur yang 

diuji nampak bahwa perubahan karakter umur 

panen menunjukkan nilai positif artinya umur 

panen lebih lambat, umur panen paling lambat 

terdapat pada G2 sebesar 4,50 hari berdasarkan 

tetua P1, 4,83 hari berdasarkan tetua P2 dan 4,63 

hari berdasarkan rerata kedua tetua. Umur 

berbunga dan umur panen salah satu kriteria 

yang penting dalam kegiatan seleksi untuk 

mendapatkan suatu varietas yang berumur 

genjah. Menurut Ismunadji et al. (1988) bahwa 

tanaman yang memiliki umur berbunga lebih 

cepat memiliki fase generatif yang lebih cepat 

pula, sehingga semakin cepat tanaman umur 

berbunga 50% akan menyebabkan umur panen 

semakin cepat pula, sebaliknya semakin lambat 

tanaman padi mencapai umur berbunga akan 

menyebabkan umur panen semakin lambat.      
2. Tinggi Tanaman   

Berdasarkan pada Tabel 1, 2 dan 3  di 

atas perubahan karakter padi beras hitam 

turunan ke lima, nampak bahwa perubahan 

karakter tinggi tanaman paling pendek berturut-

turut hanya terdapat pada G16 sebesar -11,73 cm 

berdasarkan tetua P1, -5,33 cm berdasarkan 

tetua P2 dan -8,53 cm berdasarkan rerata kedua 

tetua. Tinggi tanaman merupakan karakter yang 

cukup penting  karena tinggi tanaman sangat 

berpengaruh pada tingkat kerebahan dalam 

pemanenan. Diptaningsari (2013) 

menambahkan, umumnya tahapan seleksi dalam 

dunia pemuliaan tanaman kurang mengarah pada 

tanaman yang lebih tinggi karena sangat rentan 

terhadap kerebahan. 
3. Jumlah Anakan Produktif Per Rumpun dan 

Jumlah Anakan Non Produktif Per Rumpun 

Jumlah anakan produktif Per Rumpun 

adalah anakan dari tanaman padi yang akan 

menghasilkan malai. Anakan padi yang 

produktif pertumbuhannya merupakan anakan 

yang diharapkan dapat berproduksi 

menghasilkan gabah dengan maksimal. Nilai 

perubahan karakter untuk parameter jumlah 

anakan produktif per rumpun untuk galur yang 

menunjukkan nilai perubahan karakter positif 

artinya terjadi peningkatan pada jumlah anakan 

produktif per rumpun. Pada Tabel 1, 2 dan 3 

diatas nilai perubahan karakter jumlah anakan 

produktif paling banyak terdapat pada G20 

sebesar 7,07 batang berdasarkan tetua P1, 

sedangkan berdasarkan tetua P2 nilai perubahan 

karakter jumlah anakan produktif sebagian besar 

negatif kecuali G16 sebesar 0,77 batang dan 

G20 sebesar 1,47 batang. Kemudian nilai 

perubahan karakter jumlah anakan produktif 

paling banyak terdapat pada G20 sebesar 4,27 

batang dan G16 sebesar 3,57 batang berdasarkan 

rerata kedua tetua.  

Anakan adalah tanaman yang terdiri dari 

satu batang, akar dan daun-daun serta serta dapat 

menghasilkan bunga. Anakan padi juga 

berproduksi menghasilkan malai tetapi juga bisa 

tidak berproduksi setelah tanam. Anakan padi 

yang produktif pertumbuhannya merupakan 

anakan yang diharapkan dapat berproduksi 

menghasilkan gabah yang maksimal, semakin 

banyak anakan produktif berpeluang 

menghasilkan gabah lebih banyak. Sedangkan 

jumlah anakan non produktif dapat menafsirkan 

tinggi dan rendahnya hasil yang diperoleh pada 

saat panen. Dari Tabel 1, 2 dan 3 diatas tampak 

nilai perubahan karakter berdasarkan tetua P1 

untuk parameter jumlah anakan non produktif 

dari semua galur menunjukkan nilai perubahan 

karakter negatif artinya terjadi penurunan pada 

jumlah anakan non produktif per rumpun. Nilai 

perubahan karakter jumlah anakan non produktif 

per rumpun paling banyak terdapat pada G9 dan 

G16 sama-sama sebesar 0,03 batang yang berarti 

memiliki nilai perubahan karakter paling banyak 

berdasarkan tetua P2, serta berdasarkan rerata 

kedua tetua nilai perubahan karakternya jumlah 

anakan non produktif untuk G9 dan G16 sama-
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sama memiliki sebesar 0,00 batang artinya tidak 

terdapat peningkatan maupun penurunan. 

Jumlah anakan produktif merupakan pesaing 

dari jumlah anakan non produktif dalam 

memanfaatkan energi sinar matahari. Makarim 

dan Suhartatik (2009) menambahkan setelah 

anakan maksimal tercapai sebagian dari anakan 

akan mati anakan tersebut disebut anakan tidak 

efektif sedang anakan yang menghasilkan malai 

disebut anakan produktif.  
4. Panjang Malai  

Panjang malai adalah tempat kedudukan 

bulir padi, apabila malai ini rusak maka pada 

anakan tersebut tidak akan menghasilkan bulir 

padi. Menurut Siregar (1998) panjang malai 

merupakan salah satu komponen hasil yang 

mendukung besar kecilnya hasil panen yang 

diperoleh karena panjang malai berpotensi 

memberikan hasil panen yang lebih banyak. 

Panjang malai diukur dari buku terakhir sampai 

butir ujung malai terpanjang. Berdasarkan Tabel 

1, 2 dan 3 diatas Tampak hasil nilai perubahan 

karakter untuk parameter panjang malai 

berdasarkan tetua P1, P2 dan rerata kedua tetua 

menunjukkan panjang malai paling panjang 

terdapat pada G19 sebesar 2,93 cm untuk tetua 

P1, sebesar 3,63 cm untuk tetua P2 dan sebesar 

3,28 cm untuk rerata kedua tetua.  
5. Jumlah Gabah Berisi Per Malai dan Gabah 

Hampa Per Malai 

 Dari Tabel 1, 2 dan 3 di atas  tampak 

nilai perubahan karakter untuk parameter jumlah 

gabah berisi per malai dari semua galur yang 

menunjukkan nilai perubahan karakter paling 

banyak yaitu G2 sebesar 12,05 buah berdasarkan 

tetua P1, sebesar 67,67 buah berdasarkan tetua 

P2, serta sebesar 39,86 buah berdasarkan rerata 

kedua tetua artinya jumlah gabah berisi per 

malai lebih banyak dari tetuanya dan terjadi 

peningkatan, sebaliknya jika nilai perubahan 

karakter negatif terjadi penurunan. Pada gabah 

hampa merupakan komponen hasil yang penting 

dalam budidaya tanaman padi. Semakin tinggi 

jumlah gabah hampa per malai maka hasil padi 

akan mengalami penurunan. Semakin sedikit 

jumlah gabah hampa maka lebih banyak 

terbentuknya jumlah gabah berisi sehingga akan 

meningkatkan berat gabah per rumpun. 

Berdasarkan pada Tabel 1, 2 dan 3 di atas nilai 

perubahan karakter jumlah gabah hampa per 

malai paling banyak diperoleh pada G10 sebesar 

16,22 buah berdasarkan tetua P1, sebesar 23,31 

buah berdasarkan tetua P2, serta sebesar 19,76 

buah berdasarkan rerata kedua tetua.  

 Parameter gabah berisi per malai ini 

dapat memberikan pengaruh yang penting pada 

hasil karena gabah berisi merupakan tolak ukur 

utama dalam hasil tanaman padi. Suhartini 

(1999) menyatakan bahwa komponen gabah 

berisi erat hubungannya dengan hasil panen. 

Komponen yang menentukan dari banyaknya 

produksi tanaman terbaik yaitu dari jumlah 

anakan produktif, berat 100 butir dan gabah 

berisi (Gardner et al., 1991). 
6. Berat 100 Butir Gabah Berisi 

  Berat 100 butir gabah berisi merupakan 

berat yang diperoleh dari 2 sampel tanaman 

yang diamati per rumpun. Berat 100 butir gabah 

memiliki artian perwakilan untuk berat per 

rumpun dari masing-masing galur yang ditanam. 

Berdasarkan Tabel 1, 2 dan 3 diatas nilai 

perubahan karakter untuk parameter berat 100 

butir gabah berisi paling tinggi terdapat pada 

G16 sebesar 0,36 gram berdasarkan tetua P1, 

sebesar 0,35 gram berdasarkan tetua P2 dan 0,36 

gram berdasarkan rerata kedua tetua. Semua 

galur yang bernilai positif artinya terjadi 

peningkatan, namun nilai perubahan karakter 

berat 100 butir gabah berisi bernilai negatif 

artinya terjadi penurunan berat hasil. 

9. Berat Gabah Per Rumpun   
Berdasarkan Tabel 1, 2 dan 3 diatas nilai 

perubahan karakter berdasarkan tetua P1 dan P2 

maupun rerata kedua tetua nampak bahwa nilai 

perubahan karakter berat gabah per rumpun paling 

berat terdapat pada G2 sebesar 11,40 gram 

berdasarkan tetua P1, sebesar 8,83 gram berdasarkan 

tetua P2 dan sebesar 10,12 gram berdasarkan rerata 

kedua tetua. Nilai perubahan karakter untuk 

parameter berat gabah per rumpun menunjukkan nilai 

positif artinya terjadi peningkatan yang dapat 

dilakukan perbaikan karakter tersebut. Berat gabah 

per rumpun dapat juga dipengaruhi oleh panjang 

malai, jumlah gabah berisi serta berat 100 butir dan 

semua ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

(Whiter, 1979). 

10. Berat Hasil Gabah Kering Giling  
Berdasarkan Tabel 1, 2 dan 3 diatas nilai 

perubahan karakter galur padi beras hitam turunan ke 

lima galur G1-G20 berdasarkan tetua P1 (Situ 

Patenggang) dan P2 (Baas Selem) maupun rerata 

kedua tetua nampak bahwa kemajuan seleksi berat 

hasil kering giling paling berat terdapat pada G2 

sebesar 0,45 ton/ha berdasarkan tetua P1. Kemudian 
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perubahan karakter berat hasil kering giling 

berdasarkan tetua P2 paling berat sebesar 0,94 t/ha. 

Sementara nilai perubahan karakter berdasarkan 

rerata kedua tetua paling berat sebesar 0,69 t/ha. 

Heritabilitas  

Nilai heritabilitas menggambarkan 

seberapa kuat sumbangan faktor genetik 

terhadap kenampakan dari suatu tanaman. 

Disamping itu Kasno (1983 dalam Limbongan 

2008) menyebutkan bahwa nilai duga 

heritabilitas sangat menentukan keberhasilan 

seleksi untuk lingkungan yang sesuai. Welsh 

(1981) dan Stanfield (1983) mengelompokkan 

nilai  heritabilitas dalam arti luas menjadi tiga 

kelas: nilai heritabilitas tinggi jika nilainya lebih 

dari 0,5; nilai heritabilitas sedang jika berada 

antara 0,2-0,5 dan heritabilitas rendah bila 

kurang dari 0,2. 

Pendugaan nilai heritabilitas dari 

genotipe yang diujikan berkisar antara 0 sampai 

dengan 0,88. Karakter umur berbunga,umur 

panen,tinggi tanaman, jumlah anakan produktif 

per rumpun, jumlah anakan non produktif per 

rumpun, panjang malai, jumlah gabah berisi 

permalai, jumlah gabah hampa permalai, berat 

100 butir, dan hasil termasuk dalam kriteria 

heritabilitas tinggi, sedangkan nilai heritabilitas 

sedang ditunjukkan oleh parameter berat gabah 

per rumpun.  

Berdasarkan nilai duga heritabilitas pada 

Tabel 4 nilai duga heritabilitas tinggi 

diperlihatkan oleh parameter umur berbunga (
2H = 0.85), umur panen (

2H = 0.75), tinggi 

tanaman (
2H = 0.78), jumlah anakan produktif 

per rumpun (
2H = 0.74), jumlah anakan non 

produktif per rumpun (
2H = 0.60), panjang 

malai (
2H = 0.68), jumlah gabah berisi per 

malai (
2H = 0.79), jumlah gabah hampa per 

malai (
2H = 0.88), berat 100 butir (

2H = 0,80) 

dan hasil gabah kering giling (
2H = 0.52). Nilai 

duga heritabilitas sedang diperlihatkan oleh 

parameter berat gabah per rumpun (
2H = 0.47). 

Sutaryo dan Sudaryono (2010) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa nilai duga 

heritabilitas yang tinggi berperan dalam 

meningkatkan efektivitas seleksi. Pada karakter 

yang memiliki heritabilitas yang tinggi seleksi 

akan berjalan efektif karena pengaruh 

lingkungan sangat kecil sehingga faktor genetik 

lebih dominan dalam penampilan genotipe 

tanaman. Pada karakter yang nilai duga 

heritabilitasnya rendah, seleksi akan berlangsung 

relatif kurang efektif, karena penampilan fenotip 

tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan dibandingkan dengan faktor 

genetiknya.  

Parameter tanaman dengan nilai duga 

heritabilitas sedang hingga tinggi seperti yang 

diatas menunjukkan bahwa peran lingkungan 

tidak berpengaruh terhadap penampilan suatu 

parameter tersebut. Crowder (1988), 

menyatakan bila heritabilitas dalam suatu sifat 

tinggi, maka pemulia akan memperoleh 

perubahan karakter dalam suatu sifat karena 

keragaman sifat tersebut disebabkan oleh 

keragaman bahan genetik, sehingga seleksi 

dapat dilakukan pada generasi awal.  

KESIMPULAN dan SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perubahan karakter berdasarkan tetua P1, P2 

dan rerata kedua tetua galur G2 menunjukkan 

Perubahan karakter umur berbunga dan umur 

panen paling lama, jumlah gabah berisi 

paling banyak, berat gabah per rumpun 

paling berat maupun daya hasil paling tinggi 

dan yang menunjukkan nilai Perubahan 

karakter panjang malai paling panjang 

terdapat pada galur G19, serta jumlah anakan 

produktif paling banyak terdapat pada galur 

G20. 

2. Nilai duga heritabilitas yang tinggi 

diperlihatkan oleh parameter 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, berat 100 butir gabah berisi dan 

hasil gabah kering giling. 

Saran 

Galur G2 dapat diseleksi lebih lanjut 

untuk dikembangkan guna untuk menghasilkan 

varietas unggul baru yang memiliki daya hasil 

tinggi. 
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