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ABSTRAK 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui variabilitas dan heritabilitas beberapa galur 
kacang tanah (Arachis hypogaea L.) hasil persilangan kultivar Lokal Bima dengan Singa. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental yang dilakukan di 
lapangan.Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik bulk dengan menggunakan 20 
genotipe generasi F3 (hasil persilangan antara Lokal Bima dengan kultivar Singa), 2 kultivar sebagai 
tetua yaitu Lokal Bima (betina) dan Singa (jantan), masing-masing perlakuan diulang sebanyak 15 
kali, sehingga menghasilkan 330 unit percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan 
analisis statistik dengan uji beda dua rerata yaitu dengan uji T-test pada taraf nyata 5 %, dilanjutkan 
dengan analisis variabilitas (koefisien keragaman genetik (KKG), koefisien keragaman fenotip 
(KKF)) dan heritabititas arti luas (H2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua parameter 
tanaman kacang tanah hasil persilangan kultivar Lokal Bima dengan Singa menunjukkan variabilitas 
yang luas dengan kisaran koefisien  keragaman genetik 29,59% - 88,86% dan  koefisien keragaman 
fenotip 29,80%-91,71%. Variabilitas tersebut dipengaruhi oleh faktor genetik. Semua parameter 
tanaman kacang tanah hasil persilangan kultivar Lokal Bima dengan Singa menunjukkan  heritabilitas 
yang tinggi (0,76-0,99) dan heritabilitas tersebut lebih dominan  dipengaruhi oleh faktor genetik. 
 
Kata Kunci:Variabilitas, Heritabilitas, kultivar Lokal Bima, kultivar Singa, persilangan. 

 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this study was to determine the variability and heritability of several lines of peanut 
resulted (Arachis hypogaea L.)of crossing between LocalBima and Singa cultivars. The experiment 
method was used in this experiment was bulk technique with 20 genotypes of F3 generation (result of 
crossing between local Bima and Singa cultivars), two cultivars as parent such as Local Bima 
(female) and Singa (male). Every treatment was replicated 15 times, so that obtained 330 experiment 
units. Data were analysed using T-test at significant level 5%. Data were also analysed about genetic 
variability coefficient, phenotype variability coefficient and abroad heritability. Result of research 
showed that variability level of the all parameters of peanut plants  generated from cross Lokal Bima 
and Singa cultivars was wide with genetic variability coefficient  29,59% - 88,86% and  phenotype 
variability coefficient29,80%- 91,71%. The variability was be affected by genetic factors. All 
parameters of peanut plants  generated from cross Lokal Bima and Singa cultivars showed high 
heritability  0,76-0,99. The heritability was more dominant affected by genetic factors. 
 
Keywords : variability, heritability, Cv Local Bima, Cv Singa, hybridization.
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PENDAHULUAN 
 

Kacang tanah secara ekonomi 
merupakan tanaman kacang-kacangan yang 
menduduki urutan kedua setelah tanaman 
kedelai, sehingga berpotensi untuk 
dikembangkan karena peluang pasar dalam 
negeri yang cukup besar. Biji kacang tanah 
dapat digunakan langsung untuk pangan dalam 
bentuk sayur, digoreng atau direbus dan 
sebagai bahan baku industri misalnya keju, 
sabun dan minyak bahkan  berangkasannya 
dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak dan 
pupuk. Hasil sampingan dari pembuatan 
minyak dapat dibuat bungkil (ampas kacang 
yang sudah dipipit/diambil minyaknya) dan 
dibuat oncom melalui proses fermentasi jamur. 
Manfaat daunnya selain sebagai pakan ternak 
dan pupuk dibeberapa daerah daun yang masih 
muda digunakan sebagai lalapan dan direbus. 
Daun kacang tanah digunakan untuk bahan 
pangan dan pakan ternak yang bergizi tinggi, 
kacang tanah mengandung lemak (40,50%), 
protein (27%), karbohidrat serta vitamin (A, B, 
C, D, E dan K), juga mengandung mineral 
antara lain Calcium, Chlorida, Ferro, 
Magnesium, Phospor, Kalium dan Sulphur 
(Marzuki, 2007). 

Kebutuhan kacang tanah semakin 
meningkat seiring dengan meningkatnya 
jumlah penduduk. Biro Pusat Statistik NTB 
(BPS) menyatakan produksi kacang tanah di 
NTB pada tahun 2014 mengalami penurunan 
dibandingkan dengan tahun 2013. Jika pada 
tahun 2013 produksi kacang tanah sebesar 
41.889 ton biji kering, maka pada tahun 2014 
menjadi 36.237 ton biji kering atau turun 
sebesar 13,49%. Menurunnya produksi kacang 
tanah tahun 2014 disebabkan oleh menurunnya 
luas panen dari 30.772 ha pada tahun 2013 
menjadi 26.870 ha pada tahun 2014. 

Salah satu upaya peningkatan produksi 
kacang tanah kultivar Lokal Bima yaitu 
dengan  melakukan  hibridisasi. Di Indonesia   
telah   banyak   tersedia  kultivar  Nasional dan 
kultivar-kultivar ini dapat digunakan sebagai 
sumber plasma nutfah untuk kegiatan 
hibridisasi (Adisarwanto, 2008 dan 
Ruchjaniningsih et al., 2000), antara lain 
kultivar Lokal Bima dengan Singa. 

Kacang tanah kultivar Lokal Bima 
adalah salah satu kultivar yang berasal dari 
NTB dan telah dibudidayakan secara luas oleh 
para petani.Kacang tanah kultivar ini memiliki 
jumlah biji per polong umumnya 3-4 biji dan 

kualitas biji yang baik sehingga sangat popular 
di kalangan petani kacang tanah. Hasil 
penelitian Hemon dan Sumarjan (2012) bahwa 
produksi Lokal Bima masih rendah (kurang 
dari 1,5 ton/ha) sehingga perlu diupayakan 
peningkatan produksinya dengan cara 
penyilangan dengan varietas nasional yang 
berproduksi tinggi. 

Kacang tanah kultivar Singa memiliki 
potensi hasil 2,60 ton/ha jumlah biji per 
polong 3-4 biji, jumlah polong  15-20/ 
 tanaman,  toleran  terhadap  penyakit   layu,   
penyakit karat  dan penyakit bercak  daun  dan 
toleran kekeringan hasil stabil  dan beradaptasi
 luas (Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Tanaman Pangan, 2007). 

Penelitian sebelumnya (Laili, 2016) 
telah dilakukan evaluasi karakter kualitatif dan 
kuantitatif generasi F1 kacang tanah hasil 
persilangan kultivar Lokal Bima dengan 
kultivar Nasional sehingga telah menghasilkan 
genotipe-genotipe generasi F2 dengan 
keragaman karakter kuantitatif kacang tanah 
hasil persilangan sangat beragam dan karakter 
kualitatif  keragamannya tinggi. Genotipe-
genotipe ini perlu dievaluasi lebih lanjut 
tentang karakter kualitatif dan kuantitatif. 
Selanjutnya (Suari, 2015) melakukan 
identifikasi genotipe kacang tanah generasi F2 
hasil hibridisasi kultivar Lokal Bima dengan 
kultivar Nasional dan menghasilkan genotipe-
genotipe F3 dengan hasil persilangan Lokal 
Bima >< Singa. 

Salah satu hal yang sangat penting 
dalam program pemuliaan tanaman yaitu 
adanya variabilitas terhadap sifat yang akan 
diperbaiki, karena tanpa adanya variabilitas 
maka sulit didapatkan kemajuan seleksi. Oleh 
karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan 
variabilitas perlu terus dikembangkan.  

Nilai heritabilitas merupakan 
pernyataan kuantitatif tentang peranan faktor 
keturunan dan faktor lingkungan dalam 
memberikan pengaruh pada penampilan akhir 
sifat fenotipe yang bersangkutan 
(Poespodarsono, 1988). Heritabilitas sangat 
penting dalam menentukan seleksi untuk 
mendapatkan karakter yang diinginkan.  

Pada penelitian ini telah dilakukan 
persilangan antara kultivar  Lokal Bima 
dengan kultivar Singa sehingga hasil 
persilangan berupa generasi F3 tingkat 
keragaman masih luas sehingga perlunya 
evaluasi lebih lanjut tentang keragaman dan 
heritabilitas. 
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Berdasarkan uraian di atas maka telah 
dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 
mengetahui variabilitas dan heritabilitas 
beberapa galur kacang tanah (Arachis 
hypogaea L.) hasil persilangan kultivar Lokal 
Bima dengan Singa. 
 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode eksperimental yang dilakukan 
di lapangan. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 
menggunakan teknik bulk dengan 
menggunakan 20 genotipe generasi F3 (hasil 
persilangan antara Lokal Bima dengan varietas 
Singa), 2 kultivar sebagai tetua yaitu Lokal 
Bima (betina) dan Singa (jantan), masing-
masing perlakuan diulang sebanyak 15 kali, 
sehingga menghasilkan 330 unit percobaan.  

Pelaksanaan Percobaan 
Pelaksanaan percobaan meliputi kegiatan-

kegiatan berikut: 
Sebelum penanaman dilakukan 

pengolahan lahan dengan menggunakan 
cangkul, dengan tujuan agar tanah menjadi 
rata. Dilakukan penggemburan tanah, 
memisahkan kotoran (sampah), dan lahan 
dibebaskan dari genangan. Luas lahan 3 x 6 
meter, dengan jarak antar baris 30 cm dan 
jarak dalam baris 20 cm. 

Benih yang digunakan dalam percobaan 
adalah benih generasi F3 persilangan kultivar 
Lokal Bima dengan kultivar Singa, yang 
merupakan hasil koleksi Bapak Prof. Dr. Ir. A. 
Farid Hemon, M.Sc. 
Penanaman: Penanaman kacang tanah 
dilakukan secara tugal dengan 1 benih setiap 
lubang kedalaman 3 cm dengan jarak tanam 20 
cm x 30 cm. 
 
Tahapan Pemeliharaan 

Penyiangan dilakukan dengan cara 
manual yaitu dengan mencabut gulma-gulma 
yang tumbuh di sekitar tanaman dan potong 
menggunakan sabit, dilakukan pada saat umur 
tanaman 25 hari setelah tanam (hst) dan pada 
umur 60 hst. 

Pembubunan yaitu penambahan atau 
menutup bagian pangkal batang dengan tanah 
yang ada di sekitar tanaman, tujuan dari 
pembumbunan yaitu untuk menutupi ginifor 
yang tumbuh di atas tanah. Pembubunan 
dilakukan bersamaan pada saat melakukan 
penyiangan pada umur tanaman 25 hst. 

Penyiraman dilakukan pada pagi dan 
sore hari setelah penanaman berlangsung dan 
pada saat fase generative penyiraman 
dilakukan hanya pada pagi hari, dengan cara 
menyeprot dengan pipa/selang diatas tanaman 
agar keadaan tanah tetap lembab. 

Pemupukan diberikan pada awal 
tanam menggunakan Ponska dengan dosis 1,33 
g per lubang, dengan cara di tugal di sekitar 
tanaman dengan jarak 3 cm per tanaman.  

Pengendalian hama dilakukan dengan 
memberikan Furadan 3G sebanyak 0,03 g pada 
setiap lubang tanam untuk menjaga benih tidak 
dimakan oleh semutpada saat penanaman 
berlangsung. 

Panen kacang tanah dilakukan pada 
tanaman berumur 110 HST, dengan cara 
menggunakan sekop kecil. 

Parameter Yang Diamati 
Pengamatan dilakukan terhadap 

tanaman yang dipilih sebagai obyek 
pengamatan sebanyak lima belas tanaman per 
perlakuan. Pengamatan dilakukan pada tinggi 
tanaman (cm), jumlah cabang, jumlah daun:  
umur berbunga, jumlah polong per tanaman, 
jumlah polong cipo per tanaman, jumlah 
biji per polong, berat polong kering per 
tanaman dan berat berangkasan kering.  

Analisis Data 
Data hasil pengamatan dianalisis dengan 
menggunakan analisis statistik dengan uji beda 
dua rerata yaitu dengan uji T-test pada taraf 
nyata 5 %. 

Analisis Keragaman 
Hasil penelitian dianalisa dihitung 

berdasarkan rumus berikut: 

Rerata =  

Ragam Fenotipik (σp)= 	( 	 	 ) 	 
dimana xi = nilai pengamatan ke-i, µ = 

nilai tengah, N = jumlah tanaman yang 
diamati. Ragam lingkungan (σ2e ) diduga dari 
ragam lingkungan tetua dengan rumus berikut: 

Ragam Lingkungan(σ2e ) = 	 	 	 	 	  

dimana σP1 = akar ragam tetua 1 dan 
σP2 = akar ragam tetua 2, n1 dan n2 adalah 
jumlah tanaman tetua-1 dan tetua-2 yang 
diamati. Populasi tetua secara genetik adalah 
seragam, sehingga ragam genotipenya nol. 
Oleh karena itu ragam yang teramati (ragam 
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fenotipe) pada populasi tetua sama dengan 
ragam lingkungan. Karena tetua dan populasi 
keturunan ditanam pada area yang sama, maka 
ragam lingkungan populasi tetua sama dengan 
ragam lingkungan populasi keturunan. Jadi 
ragam genotipe dihitung dengan cara ragam 
genotipe (σ2g ) = (σ2p) - (σ2e )  

Variabilitas 
Menuurut Falconer (1989) dalam 

Sutjahjo (2007), ukuran variabilitas genetik 
dapat dinyatakan dalam KKG dan KKF, 
seperti tampak dalam rumus berikut : 
 
KKG = σ X 100% 

   x 
 
KKF = σ			 X 100% 

   x 
Luas dan sempitnya nilai koefisien 

variabilitas genetik digunakan pendekatan 
Alnopri (1992), yakni sempit (0-10 %), sedang 
(10-20 %), luas  (> 20 %). 

Kriteria koefisien keragaman fenotipe 
(KKF) menurut Sivasubramanian dan Menon, 
1973 (dalam Revanasiddappa, 2008), rendah  
(0-10 %), sedang (10-20 %), tinggi ( >20 %). 
 
Heritabilitas 

Menurut Singh dan Chaudhary (1985), 
pendugaan haritabilitas berdasarkan komponen 
ragam genetik dan ragam fenotipe sebagai 
berikut: 

Nilai duga heritabilitas (H2) =  

Data segresi antara tetua dengan turunannya 
dapat digunakan untuk menduga nilai 
heritabilitas. Menurut Poespodarsono (1988) 
yakni, untuk nilai heritabilitas berkisar antara 
0 sampai 1. Heritabilitas dengan nilai 0 berarti,  
ragam genotipe sama dengan 0 dan besaran 
ragam fenotipe lebih besar dari 0. Sedangkan 
untuk kisaran nilai duga heritabilitas,Whirter 
(1979) menyatakan bahwa, kriteria nilai 
heritabilitas yakni < 0,2 dinyatakan rendah, ≥ 
0,2 sampai ≤ 0,5 dinyatakan sedang 
dan tinggi yakni > 0,5.

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Data hasil pengamatan uji beda dua 
rerata di lihat pada Tabel 1. nampak karakter 
menunjukkan perbedaan yang nyatayaitu 
tinggi tanaman umur (30 hst; 60 hst, dan 90 
hst),  jumlah cabang 30 hst dan jumlah daun 
30 hst, sedangkan umur berbunga, jumlah 
daun umur (60 hst dan 90 hst), jumlah cabang 
umur (60 hst dan 90 hst), berat polong per 
tanaman, jumlah polong per tanaman dan berat 
berangkasan kering memberikan pengaruh 
yang tidak nyata. Hasil analisis karakter 
genetik di antaranya nilai koefisien keragaman 
genetik (KKG) dan koefisien keragaman 
fenotip (KKF) dapat di lihat pada Tabel 2. 
kemudian untuk nilai heritabilitas arti luas 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Sidik Ragam Karakter Kuantitatif pada Beberapa Parameter 
 
No Karakter Kultivar 
1 Tinggi tanaman 30 hst S 
2 Jumlah daun 30 hst S 
3 Jumlah cabang 30 hst S 
4 Tinggi tanaman 60 hst S 
5 Jumlah daun 60 hst Ns 
6 Jumlah cabang 60 hst Ns 
7 Tinggi tanaman 90 hst S 
8 Jumlah daun 90 hst Ns 
9 Jumlah cabang 90 hst Ns 
10 Berat polong per tanaman Ns 
11 Jumlah biji per polong Ns 
12 Jumlah polong per tanaman  Ns 
13 Umur berbunga Ns 
14 Jumlah polong cipo Ns 
15 Berat berangkasan kering Ns 

Keterangan: S = Signifikan; Ns = Non signifikan; 

Tabel 2. Nilai Koefisien Keragaman Genetik (KKG) dan Koefisien Keragaman Fenotip (KKF) 

No Karakter σ2
G σ2

e σ2
P KKG % KKF % Kriteria 

1 Tinggi tanaman 30 hst 38,45 1,29 39,74 34,08  34,65  Luas 

2 Jumlah daun 30 hst 55,63 1,19 56,82 44,30  44,77  Luas 
3 Jumlah cabang 30 hst 2,41 0,20 2,61 42,79  44,50  Luas 
4 Tinggi tanaman 60 hst 113,42 2,91 116,34 36,60  37,07  Luas 

5 Jumlah daun 60 hst 272,06 3,12 278,17 45,68  45,94  Luas 

6 Jumlah cabang 60 hst 3,85 0,19 4,04 40,94  41,93  Luas 
7 Tinggi tanaman 90 hst 155,51 3,67 159,18 37,94  38,39  Luas 
8 Jumlah daun 90 hst 496,47 2,90 499,37 46,38  46,52  Luas 
9 Jumlah cabang 90 hst 4,45 0,25 4,70 41,08  42,21  Luas 

10 Berat polong per 
tanaman 

1,22 0,23 1,01 74,47  83,05 Luas 

11 Jumlah biji per polong 0,97 0,31 1,28 78,32  89,54  Luas 
12 Jumlah polong per 

tanaman 
12,10 0,79 12,89 88,86  91,71  Luas 

13 Umur berbunga 115,59 1,69 117,28 29,59 29,80  Luas 

14 Jumlah polong cipo 15,29 0,89 16,18 82,23  84,60  Luas 
15 Berat berangkasan 

kering 
113,08 2,96 116,04 62,51 63,32  Luas 

 
Keterangan :휎  = ragam genetik;휎 = ragam fenotip; KKG = koefisien keragaman genetik; KKF = 

koefisien keragaman fenotip. 
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Tabel 3. Nilai Duga Heritabilitas Arti Luas (H2) 
 
No Karakter H2 Kriteria 

1 Tinggi tanaman 30 hst 0,97 Tinggi 

2 Jumlah daun 30 hst 0,98 Tinggi 
3 Jumlah cabang 30 hst 0,92 Tinggi 
4 Tinggi tanaman 60 hst 0,97 Tinggi 
5 Jumlah daun 60 hst 0,99 Tinggi 
6 Jumlah cabang 60 hst 0,95 Tinggi 
7 Tinggi tanaman 90 hst 0,98 Tinggi 
8 Jumlah daun 90 hst 0,99 Tinggi 
9 Jumlah cabang 90 hst 0,95 Tinggi 

10 Berat polong per tanaman 0,80 Tinggi 
11 Jumlah biji per polong 0,76 Tinggi 

12 Jumlah polong per tanaman 0,94 Tinggi 
13 Umur berbunga 0,99 Tinggi 

14 Jumlah polong cipo 0,94 Tinggi 
15 Berat berangkasan kering 0,98 Tinggi 
Keterangan: H2 = heritabilitas ; Kriteria heritabilitas (H2) ; rendah = < 0,2 ; sedang =  ≥ 0,2 - ≤ 0,5 ; 

tinggi= > 0,5. 

Pembahasan 

Analisis Ragam 

Suatu genotip akan memberikan respon 
yang berbeda pada lingkungan yang berbeda. 
Demikian juga, genotip yang berbeda akan 
memberikan respon yang berbeda bila ditanam 
di lingkungan yang sama. Hasil analisis uji dua 
rerata menunjukka perbedaan nyata pada 
karakter tinggi tanaman umur (30 hst; 60 hst, 
dan 90 hst), jumlah cabang 30 hst dan jumlah 
daun 30 hst. Adanya perbedaan nyata 
dikarenakan adanya pemanjangan ruas akibat 
adanya gejala penaungan antar tanaman. 
sedangkankarakter umur berbunga, jumlah daun 
umur (60 hst dan 90 hst), jumlah cabang umur 
(60 hst dan 90 hst), berat polong per tanaman,  
jumlah polong per tanaman berat berangkasan 
kering dan jumlah biji per polong tidak berbeda 
nyata. Hal ini dikarenakan pada fase vegetatif  
akar masih berkompetisi pada umur 60 hst sudah 
memasuki fase generative sehingga 
pertumbuhan organ-organ generatif terhenti. 

 

Variabilitas 
Hasil perhitungan ragam fenotip (σ2

P), 
ragam genotip (σ2

g), ragam lingkungan (σ2
e), 

koefisien keragaman genetik (KKG) dan 
koefisien keragaman fenotip (KKF) dianalisis 
dengan statistik  dapat dilihat pada Tabel 2. 
bahwa  nilai KKG yang diperoleh adalah 
29,95%-88,86%. Berdasarkan nilai koefisien 
keragaman genetik yang diperoleh, maka 
koefisien keragaman genetik memiliki kriteria 
luas, karena karakter yang dimiliki oleh kacang 
tanah hasil persilangan cultivar Lokal Bima 
dengan Singa yang di uji bervariasi. Seleksi 
yang efektif dapat dilakukan pada karakter yang 
nilai KKGnya tinggi. Sedangkan pada karakter 
yang nilai KKGnya sedang dan rendah kurang 
efektif dilakukan seleksi. Hasil tersebut 
menunjukkan bahwa variasi pada semua 
karakter kuantitatif dipengaruhi oleh faktor 
genotip, sesuai dengan pernyataan Loveless 
(1989)  bahwa suatu penampilan yang 
ditunjukkan oleh individu tidak hanya 
disebabkan oleh genotip atau hanya oleh 
lingkungan untuk mengeksperikannya. Jika dua 
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individu dipelihara dalam lingkungan yang sama 
maka perbedaan apapun yang akan muncul pasti 
disebabkan oleh genotipenya.   

Keragaman genetik luas diartikan bahwa 
seleksi yang tepat terhadap karakter tersebut 
berlangsung efektif dan mampu meningkatkan 
potensi genetik karakter pada generasi 
selanjutnya (Zen dan Bahar, 2002). Seleksi 
dapat dilakukan lebih leluasa pada karakter yang 
mempunyai keragaman genetik luas dan dapat 
digunakan dalam perbaikan genotipe. 

Pada penelitian ini dapat dilihat nilai 
KKF pada semua karakter kuantitatif (Tabel 2.) 
berdasarkan Tabel 2. bahwa semua karakter 
kuantitatif yang telah diamati memiliki nilai 
KKF tinggi yaitu 34,65 % - 91,71 %. Menurut 
Suwardi (2002) tinggi rendahnya nilai KKF 
menggambarkan realitas keragaman suatu 
karakter secara visual. Nilai KKF yang rendah 
menunjukkan bahwa individu-individu dalam 
populasi yang diuji cenderung seragam. 
Sebaliknya karakter dengan KKF tinggi 
menunjukkan tingkat keragaman yang tinggi 
pada karakter tersebut. 

Nilai KKF dalam penelitian ini lebih 
tinggi daripada nilai KKG.  Untuk mengetahui 
tinggi rendahnya keragaman dan banyak 
dipengaruhi oleh faktor genetik atau banyak 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan, maka nilai 
KKF diperbandingkan dengan nilai KKG 
(koefisien keragaman genetik). Jika besarnya 
nilai KKG mendekati nilai KKFnya dengan 
selisih 0%-5%, maka dapat disimpulkan bahwa 
keragaman suatu karakter lebih disebabkan 
faktor genetik. Seperti pada berat berangkasan 
kering, tinggi tanaman umur (30 hst; 60 hst; dan 
90 hst), jumlah daun umur  (30 hst; 60 hst; dan 
90 hst), jumlah cabang umur (30 hst; 60 hst; dan 
90 hst), jumlah polong cipo,  karakter jumlah 
polong per tanaman dan jumlah biji per 
polongdan umur berbunga. Sedangkan 
keragaman yang muncul pada karakter lebih 
dipengaruhi oleh faktor lingkungan daripada  
genotip yang bernilai KKF yang lebih besar 
daripada KKG seperti berat polong per tanaman, 
dan jumlah biji per polong. Hal ini menunjukkan 
bahwa seleksi yang efektif dilakukan pada 
semua karakter yang diuji kecuali pada jumlah 
biji per polong, dan berat polong per tanaman. 
Nilai KKG yang mendekati atau hampir sama 
dengan KKF mengindikasikan bahwa faktor 

lingkungan hanya berpengaruh kecil terhadap 
keragaman yang terjadi pada karakter tersebut, 
sehingga efektif dilakukan pada karakter 
tersebut berdasarkan penampilan fenotipnya 
(Gupta & Verma 2000, Aditya et al, 2011)  

Semakin tinggi nilai koefisien 
keragaman fenotipe semakin besar peluang 
untuk mendapatkan generasi baru yang baik, 
begitupula sebaliknya semakin rendah nilai 
koefisien keragaman fenotipe maka semakin 
sempit peluang untuk mendapatkan generasi 
baru yang baik.  

Heritabilitas  

Upaya dalam melakukan seleksi untuk 
melakukan genotip-genotip yang diharapkan 
tidak hanya melihat variabilitas semata, namun 
parameter genetik yang lain seperti heritabilitas 
harus diperhatikan sehingga genotip-genotip 
yang terpilih benar-benar unggul. Pendugaan 
nilai ragam genetik dan fenotip dilakukan untuk 
menentukan besarnya nilai heritabilitas dalam 
arti luas. Tabel 3. memperlihatkan nilai dugaan 
heritabilitas dalam Arti luas yang diperoleh 
berkisar antara 0,76-0,99. Nilai duga 
heritabilitas dalam arti luas tinggi diperlihatkan 
oleh semua karakter kuantitatif. Berdasarkan 
nilai heritabilitas dalam arti luas diatas dapat 
disimpulkan bahwa semua sifat-sifat yang 
teramati memiliki nilai heritabilitas dalam arti 
luas tinggi, pendugaan nilai heritabilitas tinggi 
menunjukkan bahwa faktor pengaruh genetik 
lebih besar terhadap penampilan fenotip bila 
dibandingkan dengan lingkungan, sehingga 
semua karakter tersebut dapat terekspresikan 
secara optimal. Untuk itu informasi sifat tersebut 
lebih diperankan oleh faktor genetik atau faktor 
lingkungan, sehingga dapat diketahui sejauh 
mana sifat tersebut dapat diturunkan pada 
generasi berikutnya (Sudarmadji et al.,2007). 

Kegiatan pemuliaan untuk perbaikan 
karakter dapat dilakukan dengan melakukan 
seleksi  pada karakter-karakter yang mempunyai 
nilai duga heritabilitas tinggi dan juga 
keragaman genetik yang tinggi (Vidya et 
al.,2002). Sehingga upaya untuk menghasilkan 
seleksi yang efektif yang telah diuji dilakukan 
pada karakter yang memiliki heritabilitas tinggi 
dan keragaman genetik tinggi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Semua parameter tanaman kacang tanah 
hasil persilangan kultivar Lokal Bima 
dengan Singa menunjukkan variabilitas 
yang luas dan variabilitas tersebut 
dipengaruhi oleh faktor genetik. 

2. Semua parameter tanaman kacang tanah 
hasil persilangan kultivar Lokal Bima 
dengan Singa menunjukkan  heritabilitas 
yang tinggi dan heritabilitas tersebut 
lebih dominan  dipengaruhi oleh faktor 
genetik. 
 

Saran  
Untuk memperbaiki daya hasil galur 

harapan hasil persilangan F3 kacang tanah 
kultivar Lokal Bima dengan Singa dapat 
dilakukan melalui seleksi massa pada semua 
karakter kuantitatif. 
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