
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

 

Pemuliaan tanaman telah menghasilkan bibit unggul yang meningkatkan hasil pertanian 

secara signifikan.  Melalui proses seleksi tanaman yang diikuti dengan penyilangan 

dihasilkan tanaman pangan serta tanaman industri yang memiliki potensi genetik untuk 

berdaya hasil tinggi.  Jagung merupakan komoditas pangan yang diprioritaskan untuk 

dikembangkan, terutama karena permintaan yang semakin meningkat dengan rata-rata 

pertumbuhan per tahun sebesar 11,52 %,  sementara itu pertumbuhan produksi hanya 6,11 %.   

 

Rendahnya produktivitas jagung di Indonesia disebabkan oleh penanaman kultivar unggul 

yang belum meluas dan budidaya yang belum baik.  Benih jagung unggul hibrida dijual 

dengan harga yang cukup mahal.  Paket teknologi yang menyertai penanamannyapun 

membutuhkan biaya tinggi.  Hal ini yang menyebabkan belum banyak petani yang menanam 

benih unggul hibrida.  Benih jagung sintetik dapat menjadi alternatif  benih kultivar unggul.  

Harga benih jagung sintetik lebih murah daripada benih jagung hibrida dengan produksi yang 

cukup baik. 

 

Pengembangan kultivar sintetik lebih sederhana karena dilakukan dengan polinasi terbuka.  

Populasi yang telah diperbaiki dapat langsung dilepas sebagai kultivar sintetik, dengan cara 

ini benih F1  masih dapat ditanam kembali (Welsh, 1991). 

Dalam program perakitan kultivar harapan untuk dilepas menjadi kultivar baru, kultivar yang 

dikembangkan harus diuji diberbagai lingkungan agar dapat diketahui responnya terhadap 



lingkungan tersebut.  Salah satunya faktor lingkungan yang sangat penting untuk diuji adalah 

kebutuhan akan fosfor, karena kekurangan fosfor akan menyebabkan terganggunya proses 

pembelahan sel dan menurunnya produksi.  Dalam program pemuliaan tanaman diperlukan 

lingkungan yang dapat menyeleksi tanaman berdasarkan adaptasinya. 

 

Dalam pengembangan jagung hibrida metode yang sering digunakan adalah metode silang 

tunggal (single cross) karena metode ini dianggap  metode yang paling efisien dan 

memungkinkan dalam pemanfaatan kemampuan heterosis tanaman.  Kemampuan heterosis 

tanaman jagung seringkali menjadi acuan dan harapan pemulia tanaman untuk mendapatkan 

hasil persilangan yang lebih baik daripada tetuanya.  Pada hasil persilangan atau 

penghibridan ini zuriat yang mengalami heterosis akan menunjukkan kinerja yang lebih baik 

dibanding kedua tetua homozigotnya (inbred) (Falconer, 1981). 

 

Metode lain dalam pemanfaatan heterosis adalah dengan metode sintetik, yang hasilnya 

disebut sebagai varietas sintetik.  Menurut Poehlman (1979), varietas sintetik merupakan 

hasil persilangan acak dengan menggunakan model persilangan multiple cross melalui 

polinasi terbuka antara beberapa galur inbred sampai diperoleh keturunan dengan frekuensi 

yang stabil.  Hal tersebut yang membedakan varietas sintetik dengan varietas hibrida karena 

varietas sintetik mempunyai komposisi genetik yang lebih beragam sehingga tingkat 

ketahanan terhadap pengaruh lingkungan lebih besar.  Dalam pemuliaan tanaman jagung 

sintetik upaya mempertahankan heterosis pada zuriat setelah beberapa generasi penanaman 

senantiasa dilakukan untuk mengontrol dan memberikan jaminan kualitas genetik yang baik.   

 

1.2  Perumusan Masalah 

 

 

1. Apakah terdapat perbedaan keragaan fenotipe antar hibrid? 



2. Apakah terdapat lingkungan SP36 pembeda yang mampu membeda kultivar LA-1, LA-2 

dan LA-4? 

3. Apakah terdapat perbedaan ragam genetik dan heritabilitas pada kultivar LA-1, LA-2 dan 

LA-4? 

4. Apakah dapat ditetapkan sifat interest yang cocok untuk pembeda kultivar yang diuji 

berdasarkan sidik lintas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

1. Mencari perbedaan keragaan fenotipik antar hibrid pada lingkungan SP36. 

2. Mengetahui respon jagung kultivar LA-1, LA-2 dan LA-4 pada lingkungan fosfor sebagai 

pembeda. 

3. Mengetahui perbedaan ragam genetik dan heritabilitas untuk sifat interest yang 

dievaluasi. 

4. Menetapkan sifat interest yang cocok untuk pembeda kultivar yang diuji berdasarkan 

sidik lintas. 

 

 

 

1.4 Landasan Teori 

 

Varietas sintetik dapat digunakan untuk menunjukkan keragaman yang dipelihara dari benih 

polinasi terbuka mengikuti sintesisnya oleh penghibridan pada semua kombinasi sejumlah 

genotipe terseleksi dan dari semua persilangan antar jenis yang mungkin diantara sejumlah 

genotipe yang dipilih (Allard, 1990). 

 



Welsh (1991) menyatakan bahwa tetua sebuah sintetik adalah kelompok individu yang telah 

diseleksi untuk beberapa sifat dan diproduksi sebagai hasil seleksi fenotipe untuk sifat-sifat 

tertentu bersamaan dengan tingkat kemampuannya untuk bergabung. 

 

Produksi benih varietas sintetik lebih murah dan mudah dilakukan karena benih untuk 

pertanaman berikutnya dapat menggunakan biji hasil pertanaman sebelumnya yang 

diperlakukan sebagai benih dengan memenuhi daya adaptasi lebih besar (Mangoendidjojo, 

2003). 

 

Selain pengembangan varietas sintetik pada pertanaman jagung dikembangkan jagung hibrida 

yang merupakan filial pertama hasil persilangan dari tetua inbred yang telah terseleksi 

sebagai tetua jantan dan tetua betina.  Penggunaan pupuk pada tanaman memegang peranan 

sangat penting untuk meningkatkan produksi.  Salah satu unsur hara makro bagi tanaman 

jagung yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar adalah fosfor.  Hakim dkk.  (1986), 

menganjurkan untuk memberikan fosfor sebagai pupuk dasar, yaitu pada saat tanam atau 

sebelum tanam sehingga mampu mendorong pertumbuhan akar yang menyebabkan tanaman 

dapat menyerap tanaman lebih baik.  Kekurangan dapat berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan dan produksi tanaman, yaitu tanaman dapat menjadi kerdil, perakaran sedikit 

dan daun berwarna hijau tua (Rinsema, 1986). 

 

Perbedaan kultivar akan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap dosis fosfor yang 

berbeda sebagai akibat perbedaan kondisi lingkungan tumbuh tanaman.  Perbedaan daya 

adaptasi tanaman terhadap lingkungan tumbuh yang berbeda menghasilkan keragaan tanaman 

yang berbeda yang berpotensi menghasilkan keragaan tanaman yang berbeda yang berpotensi 

menghasilkan keragaman genetik yang besar.  Menurut Handayani (2002), ragam genetik 

merupakan ukuran tentang besarnya perbedaan genetik dari hibrid terbaik sampai terburuk.  

Makin besar ragam genetik makin mudah dilakukan seleksi agar seleksi sifat interést dapat 



diturunkan kepada zuriatnya dan tetuanya harus memiliki kemampuan pewarisan 

(heritabilitas) yang besar.  Semakin besar heritabilitas semakin mudah sifat interest yang 

diwariskan, namun seluruh sifat interest tidak dapat berperan langsung terhadap peningkatan 

produksi.  Dalam penelitian ini akan ditetapkan sifat interest yang mampu berperan sebagai 

faktor seleksi langsung maupun tidak langsung.  Perlu juga diperhatikan sifat interest 

sebaiknya (1) berkorelasi nyata dengan produksi; (2) memiliki ragam genetik dan heritabilitas 

yang besar; (3) mudah diamati dan mudah diukur; dan (4) lebih disukai bila dapat diukur 

sebelum panen untuk mempercepat waktu seleksi. (Hallauer dan Miranda, 1981 dikutip oleh 

Hikam, 1999). 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Di dalam penelitian ini di uji tiga kultivar yang berbeda yaitu: kultivar sintetik LA-1; kultivar 

hibrid LA-2; dan LA-4.  Hibrid LA-2 merupakan kros inbred UL1.04 x UL2.07, sedangkan 

LA-4 adalah kros inbred UL2.07 x UL1.04. (Hikam,  2000). Perbedaan ketiga kultivar ini 

menyebabkan terjadinya perbedaan tingggi tanaman, posisi tongkol, jumlah daun, jumlah 

malai, panjang tongkol, diameter tongkol, kehijauan daun, ASI, LPB, bobot biji maksimum, 

PPB, jumlah baris per tongkol, jumlah biji per baris, dan produksi.  Dapat dilihat pada tabel 1 

deskripsi tanaman jagung kultivar sintetik LA-1 dan hibrida LA-2 dan LA-4 

 

Tabel 1.  Deskripsi jagung sintetik LA-1 dan hibrida LA-2 dan LA-4 

 

Karakteristik 
Sintetik Hibrida 

LA-1 LA-2 LA-4 

1. Asal sintetik polikros dengan 

menyaling-silangkan 

(intermating) 10 tetua 

komersil yaitu (Pioneer 

2, Pioneer 3, Pioneer 4, 

Pioneer 5, Cargil 2, 

Cargil 3, CPI 1, CPI 2, 

Arjuna SHS, Arjuna 

Bisi) 

Hibrid-F1 kros 

tunggal UL1.04 x 

UL2.07 

Hibrid-F1 kros 

tunggal UL2.07 x 

UL1.04 

2. Umur antesis: +/- 68 hari 

masak fisiologis: +/ 

antesis: +/- 68 hari 

masak fisiologis: 

antesis: +/- 68 hari 

masak fisiologis: 



104 hari masak panen: 

+/- 111 hari 

+/106 hari masak 

panen: +/-113 hr 

+/105 hari masak 

panen: +/-112 hr 

3. Tinggi  

    tanaman 

+/- 168 cm +/- 185 cm +/- 180 cm 

4. Batang besar dan kokoh besar dan kokoh besar dan kokoh 

5. Warna daun hijau hijau gelap hijau gelap 

6. Jumlah daun 12 – 13 helai 12 – 13 helai 12 – 13 helai 

7. Jumlah malai +/- 11 helai 11 helai 10 helai 

8. Ukuran  

    tongkol 

panjang: +/- 17 cm 

diameter: +/- 5.2 cm 

panjang: +/- 20 cm 

diameter: +/- 5.5 

cm 

panjang: +/- 20 cm 

diameter: +/- 5.5 

cm 

9. Posisi  

    tongkol 

+/- di tengah batang +/- di tengah batang +/- di tengah batang 

10. Baris biji penuh dan rapat penuh dan rapat penuh dan rapat 

11. Jumlah baris          

    biji 

12 – 14 14-16 14 – 16  

12. Bobot   

   biji/tongkol 

+/- 110 g +/- 120 g +/- 120 g 

13. Rata-rata  

    produktivitas 

6.0 t/ha 7.5 t/ha 7.0 t/ha 

14. Potensi  

    produktivitas 

8.0 t/ha 9.0 t/ha 9.0 t/ha 

 

Perbedaan keragaman pada ketiga kultivar menyebabkan faktor interest digunakan sebagai 

seleksi selanjutnya.  Sumber keragaman genetik yang akan memberikan 
2

g dan h
2

Bs  yang 

positif-nyata untuk sifat-sifat fisiologis.  

 

Penelitian ini diharapkan diperoleh perbedaan keragaan ketiga kultivar, salah satunya sumber 

keragaman genetik pada lingkungan SP36 yang berbeda yaitu low (60 kg/ha), medium (120 

kg/ha), dan high (180 kg/ha), pemberian fosfor yang tepat diharapkan mampu menghasilkan 

pertumbuhan tanaman yang baik sehingga produksinya meningkat.  Dalam program 

pemuliaan tanaman diperlukan lingkungan yang dapat menyeleksi tanaman berdasarkan 

kemampuan adaptasinya sehingga pemulia dapat membuang kultivar yang tidak beradaptasi 

dan ²g, h²BS, dan KKg untuk masing-masing sifat interest dapat ditetapkan berdasarkan 

analisis ragam.  Sifat interest yang sesuai sebagai seleksi tidak langsung juga dapat 

ditentukan.   

 

Fosfor berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi melalui kegiatan pembelahan sel, 

pembentukan bunga, buah, biji, dan berfungsi merangsang pertumbuhan akar halus dan akar 



rambut serta ketahanan terhadap penyakit.  Peranan fosfor didalam tanaman adalah dalam 

metabolisme energi dan fotosintesis yang merupakan proses vital dalam pertumbuhan 

tanaman selanjutnya akan mempengaruhi keragaan tanaman tersebut. Pemberian dosis fosfor 

yang berbeda ditunjukkan dari perbedaan tinggi tanaman, jumlah daun, kehijauan daun, 

jumlah cabang malai, waktu taseling, waktu antesis, posisi tongkol, dan diameter tongkol.  

Perbedaan keragaan merupakan perbedaan fenotipe yang menghasilkan perbedaan ragam 

genetik dan heritabilitas.  Bila ragam genetik nyata (>1 atau 2 X galat baku), akan 

mempermudah program seleksi hibrid.  Selanjutnya sifat interest yang terpilih (
2

g  nyata) 

harus mempunyai kemampuan mewariskan sifat interest tersebut kepada zuriatnya (h
2

 BS > 1 

atau 2 x galat baku).  Heritabilitas suatu sifat bukan nilai yang konstan.  Heritabilitas erat 

kaitannya dengan ragam genetik.  Semakin besar heritabilitas broad-sense (> 50%) semakin 

mudah sifat tersebut diwariskan kepada zuriat keturunannya. 

 

1.6  Hipotesis 

 

1. Terdapat perbedaan keragaan jagung kultivar LA-1, LA-2 dan LA-4 pada lingkungan 

fosfor pembeda. 

2. Terdapat lingkungan fosfor dapat digunakan sebagai lingkungan pembeda untuk 

menyeleksi kultivar LA-1, LA-2 dan LA-4. 

3. Terdapat perbedaan ragam genetik dan heritabilitas untuk sifat interest yang dievaluasi. 

4. Terdapat sifat interest yang cocok berdasarkan sidik lintas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


