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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan sifat kualitatif dan kuantitatif 

pada jagung kultivar lokal kebo hasil seleksi massa hingga siklus keempat dalam sistem 

tanam tumpangsari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan percobaan di lapangan. Percobaan dilaksanakan di lahan percobaan 

milik Fakultas Pertanian Universtas Mataram di Desa Nyurlembang, Kecamatan 

Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Percobaan dilaksanakan dari bulan Maret sampai 

dengan bulan Juni 2018. Percobaan menggunakan metode deskriptif dengan mengamati 

100 tanaman sampel tiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Sifat-sifat 

kualitatif populasi jagung kultivar lokal kebo hasil seleksi massa pada siklus keempat 

telah seragam untuk warna: epikotil, batang, daun, bunga jantan, rambut tongkol, biji; 

bentuk daun dan bentuk biji, berturut-turut yaitu hijau kekuningan, hijau tua, hijau 

muda, merah mengkilat, merah muda, putih, tegak dan mutiara; 2). Hasil uji rasa 

ternyata terjadi variasi antara sangat suka (50%), suka (10%), kurang suka (40%) dan 

tidak suka (0%); 3). Pada sifat kuantitatif nilai koefisien keragaman bervariasi dari yang 

terkecil yaitu 1,40% pada sifat bobot 1000 biji dan terbesar 21,02% pada bobot biji pipil 

kering. 

Kata kunci : jagung, sifat kualitati, kuantitatif 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to describe the qualitative and quantitative 

characters of Kebo local cultivar of corn result of mass selection until the fourth cycle in 

the intercropping system. The experiment used descriptive method by observing 100 

sample plants per cycle. The experiment was carried out on the experimental station 

belonging to the Faculty of Agriculture, Mataram University in Nyurlembang Village, 

Narmada District, West Lombok Regency. The experiment was carried out from March 

to June 2018. The results showed that: 1). Qualitative characters of kebo local cultivars 

corn result of mass selection in the fourth cycle were uniform for color: epicotile, stem, 



leaf, male flower, ear hair, seed; leaf shape and seed shape, respectively yellowish 

green, dark green, light green, shiny red, pink, white, upright and pearl; 2). The results of 

the taste test turned out to be a variation between very like (50%), likes (10%), do not 

like it much (40%) and dislikes (0%); 3). In the quantitative characters, the value of the 

coefficient of variation varied from the smallest, namely 1.40% in the 1000 weight and 

the largest is 21.02% in the dry weight of the seed. 
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PENDAHULUAN 

Jagung (Zea mays L.) merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras 

dan mempunyai nilai gizi yang tidak kalah dengan beras. Jagung banyak 

digunakan pula sebagai pakan ternak dan bahan baku industri, sehingga 

permintaan terhadap jagung semakin lama semakin meningkat. Sementara itu 

produksi Nasional belum mampu menyediakan untuk kebutuhan dalam negeri. 

Keadaan ini menyebabkan indonesia masih mengimpor jagung dari China 

sebanyak 1010,6 ribu ton pada tahun 2002 dan meningkat lagi menjadi 1305,7 

ribu ton pada tahun 2003 (Biro Pusat Statistik, 2004). Oleh karena itu peningkatan 

hasil jagung sebagai komoditas yang penting harus selalu diupayakan 

perkembangannya. 

Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok 

dan pulau Sumbawa, memiliki 1789,030 hektar lahan kering yang dapat 

dimanfaatkan untuk pertanian, terutama dalam bentuk lahan tegalan seluas 

185,745 hektar. Di pulau Sumbawa sebagian besar jagung diusahakan di lahan 

kering dan umumnya rata-rata produktivitasnya masih rendah, pada tahun 2000 

dilaporkan hanya 20,34 kw per hektar (Biro Pusat Statistik, 2001). 

Rendahnya hasil jagung umumnya disebabkan oleh masih kurangnya 

penerapan program intensifikasi, diantaranya belum banyak ditanam varietas 

unggul.Petani di NTB masih banyak yang mengusahakan varietas lokal dengan 

rata-rata produksi umumnya lebih rendah dari varietas unggul Nasional (Dinas 

Pertanian Propinsi NTB, 1987). Oleh karena itu perlu dilakukan seleksi dan 

perbaikan genetik dari varietas lokal untuk mendapatkan varietas lokal unggul 

dengn daya hasil yang lebih tinggi. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan peningkatan 

produksi jagung baik melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan 

memperluas areal pertanaman jagung, dengan menerapkan sapta usaha tani 

diantaranya dengan menggunakan varietas unggul yang diikuti dengan dosis 

pemupukan yang optimum dan cara bercocok tanam yang baik (Suprapto, 1992). 



Intensifikasi pertanian merupakan usaha yang dilakukan petani untuk 

meningkatkan hasil pertanian salah satu cara yaitu dengan mengoptimalkan lahan 

pertanian yang sudah tersedia. Intensifikasi dianjurkan untuk menghasilkan 

produk pertanian yang tahan penyakit, menghasilkan buah, sayur dan makanan 

pokok yang berkualitas tinggi dan unggul. Kegitan intensifikasi terutama untuk 

komoditi tanaman pangan dan holtikultura yang dilaksanakan para petani baik di 

lahan sawah maupun lahan kering masih menerapan teknologi bercocok tanam 

dan pasca panen yang belum sepenuhnya sesuai anjuran. 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, baik kekayaan alam hayati 

maupun non hayati. Sebagian sumber daya alam hayati seperti tumbuhan, hewan, 

dan mikroorganisme yang sudah banyak tereksplorasi. Salah satu contoh tanaman 

lokal yang memliki potensi tumbuh dan berkembang pada lahan kering adalah 

kacang tanah (Arachis hypogeae) dan jagung (Zea mays L). Panen jagung di 

Indonesia tahun 2008 mencapai 4 juta ha dengan rata-rata pro-duktivitas 4,08 t/ha 

(Zuchri, 2007).  

Penanaman campuran merupakan sistem pertanaman dua atau lebih jenis 

tanaman yang di tanam pada sebidang tanah dengan musim tanam yang sama. 

Penanaman campuran memungkinkan terjadi persaingan selama periode 

pertumbuhan maupun hasil produksi tanaman. Pertumbuhan penduduk yang padat 

dan lahan pertanian yang subur semakin berkurang karena banyak dimanfaatkan 

sebagai industri dan tempat pemukiman baru bagi penduduk, merupakan masalah 

dalam memenuhi kebutuhan pangan. Menghadapi permasalahan tersebut maka 

sistem pertanian untuk masa depan yang berwawasan lingkungan menuju 

perkembangan berkelanjutan dengan pola tumpangsari perlu dikembangkan. 

Sistem pertanaman tumpangsari bertujuan memperoleh kombinasi 

tanaman yang sesuai, kepadatan populasi tanaman, dan mengetahui cara 

pemupukan yang optimal. Pola tanam tumpangsari umumnya untuk mengetahui 

pemanfaatan cahaya, air, dan hara. Produktivitas lahan pada sistem tumpangsari 

dihitung berdasarkan Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL). Keuntungan pola tanam 

tumpangsari diantaranya populasi tanaman dapat diatur, efisiensi pemanfaatan 

lahan, dan dapat menekan serangan hama serta penyakit. 

Peluang pengembangan kacang tanah dan jagung masih terbuka luas 

diantaranya masih tersedia lahan yang cukup luas, meningkatnya kebutuhan dan 

industri olahan kacang tanah dan jagung, tersedianya pasar yang cukup besar, 

serta tersedianya benih unggul dan penerapan teknologi terkait perkembangan 

agribisnis aneka kacang. Budidaya tanaman koro pedang tergolong mudah karena 

dapat tumbuh dilingkungan dengan kesuburan kurang dan lahan kering. 

Perbaikan varietas merupakan salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna varietas unggul. Varietas lokal yang sudah beradaptasi baik 

dapat diarahkan menjadi varietas unggul (Subandi, 1988). Varietas lokal yang 



digunakan secara turun-temurun masih disenangi petani dan dapat digunakan 

sebagai sumber untuk mendapatkan genotipe baru yang diinginkan sesuai dengan 

tujuan pemuliaan (Makmur, 1988). Program pemuliaan dimulai dengan 

pembentukan populasi dasar yang memiliki keragaman genetiknya tinggi. 

Pembentukan populasi dasar salah satunya dilakukan melalui persilangan antar 

populasi terpilih yang hanya dibutuhkan satu generasi kawin acak untuk 

membentuk kombinasi baru hingga akan membentuk keragaman genetik dalam 

populasi (Poespodarsono, 1988). 

Untuk mendapatkan varietas unggul banyak pemulia menggunakan seleksi 

massa. Seleksi massa merupukan metode seleksi yang paling sederhana dan 

mudah dilaksanakan. Pada umumnya petani sudah melakukan seleksi ini waktu 

memilih tanaman-tanaman benihnya  yang akan digunakan untuk musim 

berikutnya. Prosedur seleksinya adalah memilih individu-individu tanaman yang 

sesuai dengan kriteria seleksi yang diinginkan. Metode ini relatif cepat untuk 

perbaikan karakter yang diinginkan. Pada karakter yang memiliki heritabilitas 

yang tinggi, perbaikan karakter dapat dicapai dalam satu siklus. Selain itu seleksi 

massa juga efektif untuk perbaikan karakter-karakter yang memiliki heritabilitas 

yang rendah (Anonim, 2008).  

Varietas merupakan sekelompok tanaman dari satu jenis spesies yang 

memiliki genotip yang berbeda-beda, sehingga perbedaannya terlihat jelas 

(Mangoendidjojo, 2007). Perbedaan yang terlihat pada varietas-varietas tersebut 

dapat dideskripsikan agar lebih mudah dalam membedakan varietas. Deskripsi 

varietas merupakan suatu panduan menyajikan sejarah asal- usul sifat- sifat 

morfologi, reaksi ketahanan terhadap penyakit dan hama utama serta anjuran 

tanam suatu varietas (Sunarto, 1997). Sifat-sifat morfologis yang disajikan dalam 

deskripsi sebagian besar merupakan sifat yang diatur secara kuantitatif sehingga 

penampilannya dapat menimbulkan variasi fisik. Variasi tersebut dapat terjadi 

pada semua varietas terutama jika ditanam pada lokasi dan musim tanam yang 

berbeda (Sunarto,1997). 

Manfaat mendeskripsikan varietas bagi petani adalah dapat ditentukannya 

varietas yang tepat untuk ditanam pada lahan pertanaman agar dapat berproduksi 

tinggi (Sunarto, 1997). Sementara itu, manfaat bagi pemulia adalah dapat 

ditentukannya varietas baru yang ingin dirakit dengan sumber genetik dari 

varietas yang telah lebih dahulu dilepas (Syukur et.al., 2009). Sumber-sumber 

genetik tersebut memiliki sifat-sifat unggul sehingga apabila dikawinkan akan 

menghasilkan keturunan dengan sifat-sifat unggul dari masing-masing tetua. 

Deskripsi dapat membantu dalam menguji kemurnian suatu benih.  Kemurnian 

suatu benih dinilai berdasarkan sifat-sifat morfologi yang tampak. Hal tersebut 

merupakan langkah awal di dalam penyediaan benih bermutu yang bertujuan 



mendapatkan varietas unggul tahan terhadap hama dan penyakit dan adaptif  

terhadap lingkungan tumbuh (Syukur et.al., 2009). 

Manfaat dari mengetahui morfologi tanaman dalam deskripsi varietas 

adalah dapat menentukan karakter tanaman yang ingin dihasilkan berdasarkan 

morfologinya. Contohnya adalah seorang pemulia ingin merakit varietas baru 

yang toleran terhadap kekeringan. Maka dari itu, pemulia harus menentukan tetua 

yang memiliki sifat kurang lebih tahan kekeringan. Untuk mengetahui karakter 

tanaman yang tahan kekeringan, perlu dilakukan pengamatan terhadap morfologi 

tanaman tersebut. Tanaman yang tahan kekeringan biasanya memiliki daun dan 

kulit yang tebal atau daun berukuran kecil untuk mencegah transpirasi terlalu 

banyak. Lalu memiliki akar yang panjang sebagai cara memperluas penyerapan 

air dan unsur hara, . 

Karakter kualitatif sendiri merupakan wujud fenotipe yang saling berbeda 

tajam antara satu dengan yang lain secara kualitatif dan masing-masing dapat 

dikelompokkan dalam bentuk kategori. Karakter kualitatif biasanya dapat diamati 

dan dibedakan dengan jelas secara visual, karena umumnya bersifat diskret. 

Biasanya karakter ini dikendalikan oleh satu atau beberapa gen. Bila karakter ini 

dikendalikan oleh satu gen, maka disebut dengan karakter monogenik, dan bila 

beberapa gen disebut dengan oligogenik. Di samping itu karena besarnya peranan 

satu unit gen dalam mengekspresikan fenotipenya, maka sering juga disebut 

dengan gen mayor. Karakter kualitatif meliputi umur tanaman, kandungan 

minyak, warna, rasa, ketahanan terhadap organisme pengganggu, kandungan 

protein dalam biji, dan lain-lain. Sedangkan Karakter kuantitatif umumnya 

dikendalikan oleh banyak gen dan merupakan hasil akhir dari suatu proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang berkaitan langsung dengan karakter 

fisiologi dan morfologis. Diantara kedua karakter ini, karakter morfologis lebih 

mudah diamati, misalnya produksi tanaman sering dijadikan objek pemuliaan 

tanaman. Umumnya dalam mempelajari pewarisan karakter kuantitatif digunakan 

pendekatan teori genetika kuantitatif.Sifat kuantitatif yang dipelajari dinyatakan 

dalam besaran kuantitatif atau satuan metrik yang selanjutnya digunakan 

pendekatan analisis untuk sejumlah ukuran karakter tersebut (Nasir, M. 2001). 

 

METODE PENELITIAN 

Percobaan telah dilaksanakan mulai dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan 

Juni 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

mengamati 100 tanaman sampel. Percobaan dilaksanakan di lahan percobaan milik 

Fakultas Pertanian Universtas Mataram di Desa Nyurlembang, Kecamatan Narmada, 

Kabupaten Lombok Barat. 

Benih yang digunakan diperoleh dari Laboratoriam Pemuliaan Tanaman Fakultas 

Pertanian Universitas Mataram. Sebelum benih ditanam terlebih dahulu diberi 



perlakuan dengan menggunakan cruiser dengan dosis 5g/kg benih, dengan cara benih 

dimasukan kedalam plastik dengan menambahkan air hingga semua benih basah 

kemudian diaduk hingga merata.  

Penanaman dilakukan dengan cara ditugal sedalam 5 cm dan benih ditanam 

sebanyak 2 butir setiap lubang tanam dengan jarak tanam 70 cm x 30 cm kemudian 

setiap lubang tanam ditutup dengan pupuk kompos dan ditaburkan Furadan untuk 

mencegah serangan semut atau serangga lainya. Pemupukan dilakukan dengan 

menggunakan pupuk Urea dengan dosis 300 kg/ha dan Ponska dengan dosis 100 kg/ha. 

Pemupukan pertama pada saat tanam dilakukan dengan menggunakan setengah bagian 

Urea dan seluruh pupuk Ponska kemudian dicampur hingga rata dengan cara menugal 

dibagian samping lubang tanam. Pemupukan kedua dilakukan pada saat tanaman 

berumur 21 hari sebelum pembubunan yaitu dengan menggunakan sisa setengah dosis 

Urea, dilakukan dengan cara menugal disebelah kiri lubang atau kanan lubang tanam 

pada jarak 5 cm dari lubang tanam. 

Sifat-sifat kualitatif yang diamati meliputi: warna epikotil, warna batang, warna 

daun, warna bunga jantan (malai), warna rambut tongkol, warna biji, bentuk daun, 

bentuk biji, dan uji rasa. Sifat-sifat kuantitatif yang diamati meliputi: umur keluar bunga 

jantan (hari), umur keluar bunga betina (hari), tinggi tanaman (cm), sudut daun (o), 

jumlah daun (helai), diameter batang (cm), umur panen (hari), panjang tongkol (cm), 

diameter tongkol (cm), bobot tongkol kering panen pada setiap tanaman (g),  jumlah 

baris biji pada setiap tongkol, jumlah biji pada setiap tongkol, bobot biji pipil kering pada 

setiap tongkol (g), dan bobot 1000 butir biji (g). 

Setelah tongkol sampel dari masing–masing perlakuan dipipil kemudian diambil 

secara acak sebanyak 1000 butir kemudian ditimbang.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan terhadap sifat kualitatif pada seleksi massa hingga siklus ke-4 

jagung lokal kebo disajikan pada Tabel 4.1. Sifat-sifat  yang diamati adalah, warna 

epikotil, warna batang, warna daun, warna bunga jantan, warna rambut tongkol, warna 

biji, bentuk daun, bentuk biji. Secara visual tidak ada perbedaan (variasi) dari sifat-sifat 

kualitatif untuk semua variabel yang di amati,Warna epikotil pada pengamatan terhadap 

kecambah jagung menunjukkan warna hijau kekuningan, sedangkan warna batang 

jagung lokal kebo memiliki warna dominan hijau tua. Warna daun menampilkan warna 

hijau muda (gambar lampiran 3) dan warna bunga jantan yaitu merah mengkilat. Warna 

rambut tongkol jagung lokal kebo adalah merah muda.. Selain mengamati pada 

warna,bentuk daun dari jagung lokal kebo menunjukkan posisiyang melengkung dan 

juga biji yang berbentuk mutiara (Tabel 1). 

 



Tabel 1 Sifat Kualitatif dan Deskripsi Populasi Jagung Kultivar Lokal Kebo Hasil 

Seleksi Massa hingga Siklus ke-4. 

No. SifatKualitatif Deskripsi 

1 Warna Epikotil Hijau Kekuningan*) 

2 Warna Batang Hijau Tua 

3 Warna Daun Hijau Muda 

4 Warna Bunga Jantan Merah Mengkilat 

5 Warna Rambut Tongkol Merah Muda 

6 Warna Biji Putih 

7 Bentuk Daun Tegak 

8 Bentuk Biji Mutiara 

*)Berdasarkan Buku Colour Schemes. 

Dalam penelitian ini juga dilakukan uji rasa yang melibatkan 10 responden 

untuk mengetahui tingkat kesukaan rasa terhadap jagung lokal kebo. Cara yang 

dilakukan yaitu. Jagung dimasak dan campur beras dengan komposisi yaitu tujuh 

tongkol jagung pipil kering yang sudah ditumbuk, dicampur dengan beras 

sebanyak dua gelas air mineral. Adapun hasil uji rasa pada tingkat kesukaan 

diperoleh bahwa 50%  responden menunjukkan rasa sangat suka, sedangkan  10% 

suka, dan hanya 40%  kurang suka. Tidak ada responden yang menunjukkan rasa 

tidak suka (0% ), Seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Uji Rasa Jagung Kultivar Lokal Kebo Hasil Seleksi Massa Hingga Siklus 

ke-4. 

Kesukaan Persentase (%) 

Sangat Suka 50% 

Suka 10% 

Kurang Suka 40% 

Tidak Suka 0% 

 

Sifat Kuantitatif 

Hasil identifikasi sifat kuantitatif jagung lokal kebo disajikan pada Tabel 

4.3.Hasil pengamatan menunjukkan terdapat keragaman terhadap semua sifat 

kuantitatif pada jagung lokal kebo hasil seleksi massa hingga siklus ke-4 dengan 

nilai koefisien keragaman berkisaran antara 1,40-21,02%. 

 

 

 

 



Tabel 3 Parameter Sifat Kuantitatif, Rata-rata, Standar Deviasi (SD), dan 

Koefisien Keragaman (KK) Populasi Jagung Kultivar Lokal Kebo Hasil 

Seleksi Massa Hingga Siklus ke-4. 

NO Parameter (Variabel) Rerata SE *SD KK(%) 

1 Umur Keluar Bunga Jantan (Hst) 42,28 0,02 +2,35 5,56 

2 Umur keluar bunga betina (Hst) 45,11 0,01 +1,66 3,68 

3 Tinggi Tanaman (Cm) 197,42 0,17 +17,06 8,64 

4 Sudut Daun (Cm) 57,85 0,07 +7,89 13,63 

5 Jumlah Daun / Helai 10,20 0,01 +1,03 10,1 

6 Diameter Batang (Cm) 7,74 0,01 +0,76 9,81 

7 Panjang Tongkol (Cm) 16,22 0,01 +1,67 10,29 

8 Diameter Tongkol (Cm) 4,12 0,01 +0,16 3,88 

9 Berat Tongkol Kering (g) 127,29 0,20 +20,72 16,27 

10 Jumlah Baris Biji / Tongkol 12,92 0,01 +1,62 12,53 

11 Jumlah Biji / Tongkol 369,01 0,62 +62,69 16,98 

12 Berat Biji Pipil Kering (g) 100,29 0,21 +21,09 21,02 

13 Bobot Seribu Biji (g) 293,00 0,04 +4,11 1,40 

Keterangan :*SD = Standar Deviasi (Simpangan Baku), KK = Koefisien 

Keragaman, SE = Standar Error 

Rata-rata standard error terlihat bervariasi pada  umur keluar bunga jantan, 

jumlah daun, diameter batang, panjang tongkol, diameter tongkol, jumlah baris 

biji per tongkol dengan nilai yang diperoleh yaitu 0,01, sampai dengan nilai 

tertinggi diperoleh pada jumlah biji pertongkol yaitu 0,62. Kisaran nilai standard 

error bervariasi antara 0,01-0,62. 

Rata-rata umur keluar bunga jantan tanaman jagung lokal kebo adalah 

42,28 hst, dengan standard deviasi +2,35dan koefisien keragaman 5,56. Demikian 

juga pada umur keluar bunga betina dengan rata-rata 45,11 hst dengan standard 

deviasi +1,66 dan koefisien keragaman 3,68. Pada tinggi tanaman, rata-rata 

menunjukan tinggi 197,42cm, standar deviasi +17,06 dan koefisien keragaman 

8,64. Sedangkan sudut daun diperoleh rata-rata adalah 10,20, dengan standar 

deviasi +7,89 dan koefisien keragaman 13,63. Adapun jumlah daun rata-rata 

didapatkan 10,20 helai, dengan standard deviasi +1,03, dan koefisien keragaman 

10,1. Pada diameter batang dengan rata-rata 7,74 cm, standard deviasi +0,76, dan 

koefisien keragaman 9,81. Adapun rata-rata panjang tongkol adalah 16,22 cm, 

dengan standard deviasi 1,67 dan koefisien keragaman 10,29. Sedangkan diameter 

tongkol memiliki rata-rata 4.12 cm, dengan standard deviasi 0,16 dan koefisien 

keragaman 3,88. Adapun berat tongkol kering rata-rata adalah 127,29 g, dengan 



standar deviasi 20,72 dan koefisien keragaman 16,27. Diperoleh rata-rata jumlah 

baris biji pertongkol sebanyak  12,92 biji, dengan standard deviasi 1,62 dan 

koefisien 12,56. Pada jumlah biji pertongkol rata-rata adalah 369,01 biji, standard 

deviasi 62,69 dengan koefisen keragaman 16,98, sedangkan berat biji pipil kering 

pertongkol menunjukkan rata-rata 100,29 g, dengan standard deviasi 21,09 dan 

koefisien keragaman 21,02. Rata-rata berat seribu butir populasi jagung adalah  

293,00 g, dengan standard deviasi 4,11 dan koefisien keragaman 1,40. 

 

4.2. Pembahasan  

Evaluasi terhadap populasi siklus ke-4 jagung lokal kebo yaitu warna 

epikotil, warna batang, warna daun, warna bunga jantan, warna rambut tongkol, 

warna biji, bentuk daun, dan bentuk biji terlihat bahwa penampakannya telah 

seragam. Hal ini terjadi kemungkinan besar karna karakter kualitatif adalah sifat 

yang dapat dibedakan secara tegas atau deskret tidak tumpang tindih karena 

dikendalikan oleh gen tunggal, sehingga mudah dikelompokan dan biasanya 

dinyatakan dalam kategori (Rega Austi et al., 2014). Sifat kualitatif merupakan 

karakter yang tidak atau sedikit dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan 

dikendalikan oleh gen sederhana yang lebih mudah diwariskan (Millah et al., 

2004).  

Hasil uji rasa ternyata terjadi variasi antara tingkat kesukaan yaitu sangat 

suka, suka, kurang suka, dan tidak suka. Dengan demikian jagung lokal kebo 

dapat dikategorikan sebagai komoditas yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan 

pokok karena persentase yang mengalami lebih dari 50%. Akan tetapi yang 

kurang menyukai sebesar 40%, sehingga jagung lokal kebo juga belum diterima 

sepenuhnya sebagai makanan pokok yang berarti dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

lain, misalnya sebagai pakan ternak atau lainnya menurut (Azrain et al., 2013). 

Jagung dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang beragam antara lain sebagai 

makanan pokok, pakan ternak dan tujuan khusus seperti makanan kecil dan 

industry lainnya. Jagung adalah tanaman yang dimanfaatkan bijinya sebagai 

pangan serta bagian batang dan daunnya dimanfaatkan untuk pakan ternak dan 

Indonesia jagung merupakan komponen utama (60%) dalam ransum pakan, 

sedangkan untuk kebutuhan pangan hanya 30% dan selebihnya untuk kebutuhan 

industri. Dengan demikian, peran jagung sudah berubah lebih sebagai bahan baku 

industri dibandingkan dengan bahan pangan. 

Hasil pengamatan pada sifat kuantitatif terdapat keragaman, meskipun 

relatif kecil jika didasarkan pada nilai simpangan baku yang nilainya kecil dan 

juga koefisien keragaman nilainya berkisar 1,40-21,02. Variabel-variabel tersebut 

antara lain umur keluar bunga jantan (hst), umur keluar bunga betina (hst), tinggi 

tanaman (cm), sudut daun (cm), jumlah daun (per helai), diameter batang (cm), 

umur panen (hst), panjang tongkol (cm), diameter tongkol (cm), berat tongkol 



kering (g), jumlah baris biji per tongkol , jumlah biji per tongkol, berat biji pipil 

kering (g) serta berat seribu biji (g). Adapun untuk sifat umur panen telah seragam 

dengan nilai simpangan baku 1,40. Rendahnya keraagaman sifat kuantitatif itu 

terjadi karena telah diseleksi sampai siklus ke-4dan sifat kuantitatif masih 

bervariasi karena sifat ini dikendalikan oleh banyak gen dan juga dipengaruhi oleh 

lingkungan yang cukup tinggi. Usaha budidaya tanaman merupakan suatu 

kegiatan vital dalam kelangsungan hidup manusia yang menggunakan hasil 

tanaman sebagai bahan makanan utama dan untuk keperluan lainnya (Sitompul 

dalam Lusiana, 2012). Mengingatkan begitu banyak kepentingan tumbuhan bagi 

kelangsungan hidup manusia, maka berbagai usaha dilakukan dengan tujuan 

untuk meningkatkan, mempertahankan dan memperoleh sifat-sifat tumbuhan yang 

baik sehingga hasil maksimal akan diperoleh. Usaha ini sering dikenal sebagai 

pemuliaan tanaman (Allard, 1960). Dalam pemuliaan tanaman, usaha untuk 

memperoleh suatu varietas unggul memerlukan pengetahuan mengenai sifat-sifat 

tanaman yang hendak dimuliakan dan hubungan antara sifat-sifat tersebut 

(Mangoendidjojo, 2007) 

 

KESIMPULAN 

 

1. Sifat-sifat kualitatif populasi jagung kultivar lokal kebo hasil seleksi massa 

pada siklus ke-4 telah seragam untuk warna epikotil, warna batang, warna 

daun, warna bunga jantan, warna rambut tongkol, warna biji, bentuk daun dan 

bentuk biji, berturut-turut yaitu hijau kekuningan, hijau tua, hijau muda, merah 

mengkilat, merah muda, putih, tegak dan mutiara.  

2. Hasil uji rasa ternyata terjadi variasi antara sangat suka (50%), suka (10%), 

kurang suka (40%) dan tidak suka (0%). 

3. Pada sifat kuantitatif rata-rata nilai koefisien keragaman terlihat bervariasi dari 

yang terkecil yaitu 1,40% pada parameter bobot 1000 biji dan terbesar 21,02% 

pada berat biji pipil kering. 
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