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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Jagung

Jagung manis (Zea mays saccharata [Sturt.] Bailey) merupakan tanaman berumah

satu (monoecious) dengan letak bunga jantan terpisah namun masih pada satu

tanaman. Struktur morfologis bunga yang terpisah serta sifat protandri (bunga

jantan masak lebih dahulu dari bunga betina) menyebabkan peluang terjadinya

penyerbukan silang besar (99%) daripada penyerbukan sendiri (Mac Gillivray,

1961 yang dikutip Wijaya, 2004).  Berdasarkan kaidah kesetimbangan Hardy-

Weinberg, frekuensi alel maupun frekuensi genotipe tidak berubah dari generasi

ke generasi.  Masing-masing individu akan memiliki peluang yang sama dengan

individu manapun, kecuali ada mekanisme yang membatasi sehingga terjadi

selfing (Welsh, 1981). Jagung manis termasuk dalam famili Poaceae yang

tergolong tanaman C4 yang mampu beradaptasi baik pada faktor-faktor pembatas

pertumbuhan dan hasil (Muhajir, 1988 dalam Ariyani, 2008). Jagung memiliki

laju fotosintesis yang tinggi, tingkat kompensasi CO2 yang rendah, dan tidak

jenuh cahaya untuk fotosintesis sekalipun dalam cahaya matahari penuh

(Nurmala, 1998). Kondisi itu menunjukkan bahwa jagung sangat efektif dalam

pembentukan fotosintat dan sangat sesuai dengan lingkungan di daerah tropik.

Jagung merupakan tanaman pangan yang diseleksi dari tetua liarnya teosinte

(Euchlaena mexicana) oleh suku Indian di Amerika lebih dari 5000 tahun yang
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lalu.  Jagung telah mengalami seleksi massa yang dilakukan berulang kali

berdasarkan keragaan fenotipe atau phenotypic recurrent mass-selection (Hikam,

2003a). Ada tipe jagung yang disebut tipe dent (Zea mays indentata) dan tipe flint

(Zea mays indurata). Jagung tipe dent memiliki lekukan di puncak bijinya karena

adanya pati keras di bagian pinggir dan pati lembek di bagian puncak. Tipe

jagung flint disebut juga jagung mutiara, berbiji agak bulat dengan bagian luar

yang keras dan licin. Bagian luar jagung yang keras pada tipe flint itu disebabkan

bagian luar endosperm yang terdiri dari pati keras. Jagung manis merupakan

mutasi kedua jagung tersebut menjadi tipe gula yang resesif (Palungkun dan

Budiarti, 2000). Dengan demikian, jagung manis merupakan suatu individu

mutan. Hikam (2003b) menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara jagung

manis dengan jagung nirmanis.  Jagung manis memiliki bunga jantan dan rambut

tongkol yang berwarna putih, serta pangkal batang bawah pada 5 hari setelah

tanam yang berwarna hijau. Untuk jagung nirmanis, baik bunga jantan, rambut

tongkol serta pangkal batang bawah pada 5 hari setelah tanam berwarna ungu

karena terdapat ekspresi antosianin.

Terdapat dua kelas alel mutan yang mempengaruhi endosperm.  Kelas mutan

pertama meliputi brittle-1 (bt1), brittle-2 (bt2), shrunken-1 (sh1), shrunken-2

(sh2), serta shrunken-4 (sh4). Sedangkan kelas mutan yang lainnya adalah

amylose extender (ae), dull (du), sugary-1 (su1), sugary-2 (su2), dan waxy (wx)

(Tracy, 1992 dalam Wijaya, 2004). Sifat manis pada jagung manis disebabkan

adanya gen su1 (sugary-1), bt2 (brittle-2), atau sh2 (shrunken-2) (Koswara, 1986

dalam Minwidaningrum, 1995). Rasa manis pada endosperm jagung dikendalikan

secara monoalelik homozigot resesif.  Dengan demikian, rasa manis merupakan



9

sifat kualitatif, yaitu fenotipe merupakan ekspresi langsung dari genotipe dengan

mengabaikan pengaruh lingkungan (Fehr, 1987). Mutasi pada lokus sugary pada

kromosom 4 menyebabkan penumpukan fitoglikogen, yaitu polisakarida yang

terdiri dari molekul-molekul glukosa yang dihubungkan dengan ikatan α-D-1,4

dan α-D-1,6 dengan komposisi > 25% dari berat kering butir.

Jaringan endosperm jagung tersusun oleh sel yang memiliki tiga set kromosom

(3n, triploid) yang berasal dari pembuahan dua inti polar oleh satu gamet jantan.

Walaupun pembuahan zigot dan endosperm hampir bersamaan, inti 3n pada

endosperm lebih cepat membelah dibandingkan zigot (2n, diploid).  Di tahap awal

perkembangannya, endosperm jagung manis berkembang terhambat karena

perubahan gula menjadi pati, sehingga menghasilkan endosperm cair yang kaya

akan glukosa.  Glukosa terfosforilasi menjadi glukosa-6P (glu-6P) yang

selanjutnya terisomerasi menjadi fruktosa-6P (fru-6P).  Kedua molekul (glu-6P

dan fru-6P) akan terdimerasi menjadi sukrosa-diP (suk-diP) dan terpolimerasi

menjadi pati. Pati akan terakumulasi sejalan dengan meningkatnya umur

endosperm.  Pada jagung manis, gen su1 akan menghalangi polimerasi sukrosa

menjadi pati, sedangkan gen bt1 mencegah penguraian balik suk-diP menjadi glu-

6P dan fru-6P. Kedua gen ini memungkinkan perpanjangan waktu panen jagung

manis dan mempertahankan kemanisannya selama beberapa hari tanpa

pendinginan (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).

2.2 Keragaman Genetik dan Heritabilitas

Keragaman merupakan syarat utama dalam program pemuliaan.  Dengan adanya

keragaman maka seleksi dalam suatu pemuliaan dapat dilakukan.  Keragaman
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dalam populasi memberikan peluang untuk dilakukan pemilihan  suatu karakter

yang diinginkan.  Keragaman dibedakan menjadi keragaman genetik dan

keragaman fenotipe.  Keragaman genetik terjadi karena pengaruh gen dan

interaksi gen yang berbeda dalam suatu populasi, dan dinyatakan dengan nilai

ragam genetik. Ragam genetik merupakan nilai penduga besarnya keragaman

genetik yang terdapat dalam populasi. Keragaman fenotipe adalah keragaman

yang terjadi apabila tanaman dengan kondisi genetik yang sama ditanam pada

lingkungan yang berbeda.

Seleksi akan efektif dilakukan apabila keragamannya luas, dan sebaliknya akan

menjadi tidak efektif jika keragamannya sempit.  Oleh karena itu, keragaman

menjadi faktor yang sangat penting dalam pengembangan suatu genotipe baru.

Keragaman yang luas dapat diperoleh dari hibridisasi, mutasi, poliploidi,

introduksi plasma nutfah baru, atau rekombinasi genetik melalui rekayasa genetik

(Sari, 2009).

Nilai KKg menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap σ2g.  Semakin kecil nilai

KKg berarti semakin homogen data yang diperoleh dan semakin baik analisis σ2g

yang di lakukan.  Nilai KKg > 25,6% menunjukkan bahwa karakter tersebut harus

diseleksi ulang.  Hal itu karena data untuk karakter tersebut tidak homogen.

Koefisien keragaman genetik < 25,6% menunjukkan bahwa pengaruh genetik

lebih besar daripada pengaruh lingkungan dan seluruh tampilan fenotipe

merupakan hasil kerja genetik.  Dengan demikian pengaruh lingkungan dapat

diabaikan.  Namun sebaliknya pada KKg > 25,6% menunjukkan bahwa
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lingkungan berpengaruh terhadap kinerja genetik sehingga tidak dapat diabaikan

(Hikam, 2010).

Nilai KKg menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap σ2g.  Semakin kecil nilai

KKg, semakin homogen data yang diperoleh dan semakin baik analisis σ2g yang

dilakukan.

Fenotipe suatu individu merupakan ekspresi dari perpaduan antara genotipe dan

lingkungan individu tersebut berada, yang dapat ditulis:

F = G x L

Nilai masing-masing ekspresi dapat diduga menggunakan ragam dari ekspresi-

ekspresi tersebut, sehingga persamaan tersebut menjadi:

σ2
ph = σ2

G + σ2
E

dengan σ2
ph merupakan ragam fenotipe, σ2

G merupakan ragam genotipe atau

genetik, dan σ2
E merupakan ragam pengaruh lingkungan atau eksternal (Permana,

2005).

Allard (1960) menyatakan bahwa heritabilitas (h2) adalah perbandingan antara

ragam genotipe dengan ragam fenotipe.  Heritabilitas merupakan suatu parameter

genetik yang mengukur kemampuan populasi untuk mewariskan karakteristik

yang dimiliki.  Heritabilitas dapat dibedakan atas heritabilitas dalam arti luas

(broad-sense) dan dalam arti sempit (narrow-sense).  Heritabilitas dalam arti luas

adalah perbandingan ragam genetik total terhadap keragaman fenotipe.

Heritabilitas broad-sense (h2
BS) dapat dirumuskan sebagai berikut:

h2
BS =  σ2

G

σ2
ph
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Ada tiga komponen ragam yang mempengaruhi ragam genetik (σ2
G), yaitu aditif

(σ2
A), dominan (σ2

D), dan epistasis/interaksi (σ2
I) (Rohayati, 2009).  Dengan

demikian, jika ragam genetik diurai menjadi ragam penyusunnya, maka

persamaan tersebut menjadi:

h2
BS =       σ2

A + σ2
D + σ2

I

σ2
A + σ2

D + σ2
I + σ2

E

Heritabilitas umumnya dituliskan sebagai pecahan desimal atau pun persentase.

Mc. Whirter (1979) dalam Sari (2009) membagi heritabilitas menjadi tiga kelas,

yaitu:

a.  Heritabilitas tinggi jika h2 > 0,5;

b.  Heritabilitas sedang jika 0,2 < h2 < 0,5;

c.  Heritabilitas rendah jika h2 < 0,2.

Sebaran populasi, keragaman genetik, dan dan heritabilitas suatu generasi

persilangan sangat menentukan proses seleksi.  Pendugaan kemajuan seleksi

sangat menentukan kelanjutan dari proses seleksi untuk mendapatkan kultivar

yang diinginkan (Destyasari, 2009).

2.3 Depresi Inbreeding

Inbreeding adalah perkawinan individu-individu yang memiliki hubungan

kekerabatan yang dekat (Sudrajat, 2002 dalam Handayani, 2005). Inbreeding

pada tanaman jagung dirakit dengan melakukan selfing, yang dilakukan secara

terus menerus untuk memperbesar tingkat kehomozigotan dan menghasilkan

inbred. Tingkat kehomozigotan yang semakin tinggi ini menyebabkan

penampilan tanaman terlihat buruk, dengan rata-rata penampilan kembali
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mendekati penampilan pada generasi tetua. Selfing akan menghasilkan zuriat

yang mengalami kemunduran dalam ketegaran maupun vigor tanaman,

berkurangnya ukuran dari standard normal, dan berkurangnya tingkat kesuburan

reproduksi dibandingkan dengan tanaman tetuanya.  Efek yang terjadi ini disebut

depresi inbreeding (Mangoendidjojo, 2003).  Pada tipe tanaman self-kleistogami

seperti padi, efek depresi inbreeding tidak terlihat. Hal ini kemungkinan

disebabkan karena hampir semua lokus pada tipe tanaman tersebut berada dalam

keadaan homozigot.

2.4 Heterosis

Heterosis dalam genetika adalah efek perubahan pada penampilan keturunan

persilangan (blaster) yang secara konsisten berbeda dari penampilan kedua

tetuanya. Diawali oleh Dr. Shull pada tahun 1909 yang menyatakan bahwa

persilangan antarinbred tanaman jagung dapat meningkatkan kualitas generatif

maupun vegetatif (Poehlman, 1979). Fenomena ini diasumsikan merupakan

ekspresi gen kuantitatif, yaitu merupakan ekspresi akibat adanya interaksi antara

beberapa gen terutama gen-gen dominan (Bahrudin, 2005). Silangan yang

menunjukkan heterosis diketahui memiliki postur yang lebih besar, fertilitas yang

lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih cepat, serta ketahanan terhadap penyakit

yang lebih baik daripada rata-rata tetuanya.

Batasan heterosis dapat berbeda-beda tergantung bahan pembanding yang

digunakan.  Heterosis dapat berarti perbaikan karakter zuriat dibandingkan dengan

karakter induk terbaiknya.  Batasan lain yaitu termasuk membandingkan zuriat

dengan karakter induk rata-rata, semi rata-rata, atau serangkai varietas rata-rata.
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Jika zuriat lebih buruk daripada induk yang terjelek, maka dikatakan heterosisnya

bersifat negatif. Penjelasan yang mungkin menyebabkan heterosis adalah adanya

akumulasi alel dominan yang baik pada zuriat dengan sebagian alel tersebut

berasal dari induk-induknya.  Dengan demikian, pengaruh perusakan yang

disebabkan oleh alel homozigot resesif akan dapat tertutupi (Welsh, 1981). Selain

itu, selama ini vigor zuriat selalu dibandingkan dengan tetua inbrednya, karena

permasalahan yang muncul adalah heterosis sering tidak menunjukkan keragaan

atau vigor yang lebih baik dari kedua tetua komersialnya (Supandi, 2005).

Di kalangan pemuliaan atau penangkaran, heterosis seringkali dibedakan

berdasarkan cara penentuannya, untuk kepentingan studi dan praktis. Heterosis

tetua-tengah (midparent) ditentukan sebagai penyimpangan penampilan keturunan

atau zuriat dari rata-rata tetuanya. Heterosis ini diperlukan untuk kepentingan

kajian genetik namun kurang memiliki nilai praktis. Heterosis tetua terbaik

(best/high parent) dihitung sebagai selisih penampilan keturunan dari tetua

dengan penampilan lebih baik. Istilah yang terakhir ini di kalangan pemuliaan

tanaman juga disebut heterobeltiosis. Heterosis standar digunakan pula dalam uji

penampilan dan dihitung berdasarkan selisih penampilan hibrida dengan varietas

standar (Wikipedia, 2011).

Heterosis high parent dan midparent dapat ditentukan dengan rumus perhitungan:

High parent = F1 – P2 (tertinggi ) x 100%

Midparent = F1 – ((P1+P2) / 2) x 100%


