
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

Kedelai merupakan sumber protein penting di Indonesia.  Kesadaran masyarakat 

akan pemenuhan gizi yang baik semakin meningkat, baik kecukupan protein 

hewani maupun protein nabati.  Protein hewani masih tergolong mahal, sehingga 

masyarakat memilih alternatif protein nabati dengan harga yang murah dan 

terjangkau (Mursito, 2003). 

 

Indonesia merupakan salah satu negara pengkonsumsi kedelai terbesar di dunia.  

Berbagai macam olahan berbahan baku kedelai telah menyatu sebagai bahan 

makanan sehari-hari rakyat Indonesia.  Semakin meningkatnya jumlah penduduk 

di Indonesia menyebabkan kebutuhan kedelai nasional terus meningkat.  

Sementara itu, produksi kedelai di Indonesia dihadapkan pada masalah alih fungsi 

lahan pertanian produktif dan perubahan iklim global, menyebabkan semakin 

rentannya stabilitas hasil kedelai. 

 

Produksi kedelai tahun 2014 (ARAM I) diperkirakan sebesar 892,60 ribu ton 

biji kering atau mengalami peningkatan sebanyak 112,61 ribu ton (14,44%) 

dibandingkan tahun 2013.  Peningkatan produksi kedelai diperkirakan terjadi 

karena kenaikan luas panen seluas 50,44 ribu hektar (9,16%) dan 

produktivitas sebesar 0,69 kuintal/hektar (4,87%) (Badan Pusat Statisitik, 
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2014).  Kebutuhan kedelai di Indonesia rata-rata di atas 2 juta ton per tahun, 

untuk memenuhi sebagian kebutuhan dalam negeri dengan impor rata-rata 

1,3 juta ton per tahun (Facino, 2012).  Dengan produksi yang rendah 

diperlukan berbagai usaha agar produksi kedelai nasional meningkat.  Dengan 

demikian, ketergantungan impor akan berkurang dan membantu menghemat 

devisa negara.  Usaha peningkatan produktivitas kedelai perlu dilakukan agar 

dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor. 

 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah melalui program pemuliaan 

tanaman.  Pemuliaan tanaman merupakan kombinasi antara seni dan ilmu 

pengetahuan dalam mengubah dan memperbaiki karakter genetik yang 

diwariskan.  Tujuan program pemuliaan tanaman berbeda-beda tergantung dari 

spesies tanaman dan maksud dikembangkannya spesies tersebut.  Tujuan program 

pemuliaan tanaman dalam satu spesies juga akan berbeda-beda karena kondisi 

lingkungan yang mempengaruhi produksi juga berbeda-beda antara daerah satu 

dengan yang lain (Poehlman dan Sleper, 1995 dikutip oleh Wibowo, 2002). 

 

Secara umum, program pemuliaan tanaman terdiri atas tiga tahapan penting yaitu 

(1) menciptakan populasi tanaman yang memiliki keragaman genetik yang cukup 

besar, (2) menseleksi genotipe-genotipe yang memiliki karakter khusus yang 

diinginkan pemulia, dan (3) melakukan pengujian dan evaluasi genotipe-genotipe 

terpilih tersebut (Dudley dan Moll, 1969 dikutip oleh Wibowo, 2002). 

 

Usaha-usaha dan penelitian untuk memperoleh varietas unggul dapat ditempuh 

dengan beberapa cara yaitu (a) introduksi atau mendatangkan varietas/bahan 

seleksi dari luar negeri, (b) mengadakan seleksi galur pada populasi yang telah 
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ada seperti varietas lokal atau varietas dalam koleksi, dan (c) mengadakan 

program pemuliaan dengan persilangan, mutasi atau teknik mandul jantan 

(Mursito, 2003). 

 

Tersedianya keragaman genetik tanaman yang cukup besar untuk sifat-sifat 

tertentu merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam 

melakukan kegiatan pemuliaan tanaman.  Dengan tersedianya keragaman genetik 

maka seleksi akan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat.  Keragaman genetik 

tersebut dapat diperoleh dengan cara introduksi tanaman, hibridisasi, mutasi 

buatan, poliploidi, dan kultur in vitro (Makmur dan Sutjahjo, 1995 dikutip oleh 

Wibowo, 2002).  

 

Keragaman genetik yang luas memberikan kesempatan kepada pemulia untuk 

dapat melakukan seleksi.  Seleksi adalah proses pemuliaan tanaman dan perbaikan 

tanaman untuk mendapatkan kultivar unggul baru.  Keberhasilan seleksi 

tergantung pada kemampuan pemulia untuk memisahkan genotipe-genotipe 

unggul dari genotipe yang tidak dikehendaki. Selain itu, cara membedakan antara 

genotipe unggul dengan genotipe yang tidak unggul atas dasar penilaian fenotipe 

individu atau kelompok tanaman yang dievaluasi diperlukan pertimbangan 

tentang besaran beberapa parameter genetik.  Beberapa parameter genetik yang 

dapat digunakan sebagai pertimbangan supaya seleksi efektif antara lain besaran 

nilai keragaman genetik, nilai tengah, heritabilitas, pola segregasi, jumlah gen, 

dan aksi gen pengendali karakter yang menjadi perhatian (Barmawi, 2007). 

 

Keragaman genetik adalah suatu besaran yang mengukur variasi penampilan yang 

disebabkan oleh komponen-komponen genetik.  Penampilan suatu tanaman 



4 
 

 

dengan tanaman lainnya pada dasarnya akan berbeda dalam beberapa hal.  Dalam 

suatu sistem biologis, keragaman suatu penampilan tanaman dalam populasi dapat 

disebabkan oleh keragaman genetik penyusun populasi, keragaman lingkungan 

dan keragaman interaksi genotipe x lingkungan (Rachmadi, 2000). 

 

Teknik pendugaan nilai heritabilitas pada tanaman dapat dikategorikan menjadi 

tiga yaitu regresi tetua-anak, komponen ragam dan analisis ragam, dan perkiraan 

ragam yang tidak diwarisi populasi yang secara genetik seragam untuk menduga 

ragam genetik totalnya.  Pendugaan nilai heritabilitas seringkali menggunakan 

asumsi efek gen aditif, tidak ada epistasis, dan tidak ada hubungan antara ragam 

genetik dan ragam lingkungan (Warner, 1952 dikutip oleh Wibowo, 2002). 

 

Nilai duga heritabilitas dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam  

genetik total dan ragam fenotipe yang menunjukkan besarnya proporsi faktor 

genetik pada fenotipe suatu karakter tanaman (Fehr, 1987).  Heritabilitas untuk 

melihat sifat genetik yang diwariskan dari tetua kepada keturunannya.  Apabila 

nilai heritabilitas tinggi berarti ragam genetik lebih berpengaruh dibandingkan 

dengan ragam fenotipe.  Sebaliknya jika nilai heritabilitas rendah maka ragam 

fenotipe yang lebih berpengaruh. 

 

Keragaman dan heritabilitas diestimasi dari benih kedelai hasil penelitian Maimun 

Barmawi, Hasriadi Mat Akin, Nyimas Sa’diyah yang dibantu oleh beberapa 

mahasiswa Program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 

Lampung.  Penelitian ini diawali dengan seleksi tetua yang tahan terhadap 

soybean stunt virus (SSV), soybean mosaic virus (SMV), dan cowpea mild mottle 

virus (CPMMV) pada tahun 2000.  Pada tahun 2009 dilakukan persilangan antara 
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varietas Wilis dan B3570 oleh Maimun Barmawi dkk.  Penanaman generasi F1 

dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Pemuliaan Tanaman 

Lanjutan pada semester genap tahun 2011.  

 

Penelitian kedelai generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570 yang dilaksanakan 

oleh Lindiana (2012) menunjukkan bahwa besaran keragaman fenotipe dan 

genetik berbagai karakter agronomi kedelai adalah luas untuk karakter umur 

berbunga, tinggi tanaman, umur panen, jumlah polong per tanaman, bobot biji per 

tanaman, dan bobot 100 butir, kecuali jumlah cabang produktif memiliki 

keragaman genetik yang sempit.  Besaran nilai heritabilitas karakter agronomi 

kedelai generasi F2 hasil persilangan Wilis x B3570 adalah tinggi untuk semua 

karakter yang diamati yaitu umur berbunga, tinggi tanaman, umur panen, jumlah 

cabang produktif, total jumlah polong per tanaman, bobot biji per tanaman, dan 

bobot 100 butir.  Nomor-nomor harapan berdasarkan nilai tengah bobot biji per 

tanaman yang diperoleh pada generasi ini sebanyak 25 genotipe (Tabel 7). 

 

Penelitian kedelai generasi F3 hasil persilangan Wilis x B3570 yang dilaksanakan 

oleh Wantini (2013) menunjukkan bahwa besaran keragaman fenotipe karakter 

agronomi kedelai adalah sempit hanya pada karakter umur panen.  Keragaman 

genetik pada karakter umur panen, jumlah cabang produktif, serta bobot 100 biji 

memiliki keragaman genetik yang sempit.  Keragaman genetik yang luas terdapat 

pada karakter umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah polong per tanaman serta 

bobot biji per tanaman.  Besaran nilai heritabilitas karakter agronomi kedelai 

generasi F3 hasil persilangan Wilis x B3570 adalah tinggi untuk semua karakter 

yang diamati yaitu umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah cabang 
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produktif, jumlah polong per tanaman, bobot biji per tanaman, dan bobot 100 

butir.  Nomor-nomor harapan berdasarkan nilai tengah bobot biji per tanaman 

yang diperoleh pada generasi ini sebanyak 120 genotipe (Tabel 7). 

 

Penelitian kedelai generasi F4 hasil persilangan Wilis x B3570 dilaksanakan pada 

tahun 2013 oleh Maimun Barmawi, Nyimas Sa’diyah, dan mahasiswa 

Agroteknologi.  Dari hasil penelitian Barmawi tersebut diperoleh besaran 

keragaman fenotipe yang luas dan keragaman genetik yang sempit untuk semua 

karakter agronomi yang diamati.  Besaran nilai heritabilitas karakter tinggi 

tanaman, total jumlah polong, dan bobot biji per tanaman adalah sedang.  Besaran 

nilai heritabilitas karakter umur berbunga, umur panen, jumlah cabang produktif, 

dan bobot 100 butir adalah rendah (belum dipublikasi).  Nomor-nomor harapan 

berdasarkan nilai tengah bobot biji per tanaman yang diperoleh pada generasi ini 

sebanyak 15 genotipe (Tabel 7) (Maimun Barmawi, komunikasi pribadi).  Pada 

generasi F5 diharapkan karakter agronomi yang diamati memiliki keragaman 

yang beragam dan heritabilitas yang beragam serta diharapkan menghasilkan 

nomor-nomor harapan yang memiliki nilai tengah lebih baik daripada kedua 

tetuanya. 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Berapa besaran nilai keragaman karakter agronomi kedelai generasi F5 hasil 

persilangan antara Wilis × B3570 ? 

2. Berapa besaran nilai heritabilitas dalam arti luas karakter agronomi kedelai 

generasi F5 hasil persilangan Wilis × B3570 ? 
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3. Apakah terdapat nomor-nomor harapan kedelai generasi F5 hasil persilangan 

Wilis × B3570 yang memiliki nilai tengah lebih baik daripada kedua tetuanya ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi masalah dan perumusan masalah dapat disusun tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui besaran keragaman karakter agronomi kedelai generasi F5 hasil 

persilangan antara Wilis × B3570. 

2. Mengetahui besaran nilai heritabilitas dalam arti luas karakter agronomi 

kedelai generasi F5 hasil persilangan Wilis × B3570. 

3. Mengetahui nomor-nomor harapan kedelai generasi F5 hasil persilangan Wilis 

× B3570 yang memiliki nilai tengah lebih baik daripada kedua tetuanya. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan produksi kedelai adalah dengan 

kegiatan pemuliaan tanaman.  Pada pemuliaan tanaman langkah yang penting 

dalam perakitan varietas unggul adalah seleksi.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi seleksi antara lain jenis tanaman yang diseleksi, pola segregasi, 

keragaman dan heritabilitas karakter kedelai, jumlah gen dan aksi gen pengendali 

yang diharapkan.  Penelitian ini dibatasi hanya pada keragaman genotipe dan 

fenotipe serta heritabilitas dalam arti luas. 

 

Generasi F5 yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil persilangan 

antara Wilis x B3570.  Wilis dan B3570 memiliki ciri-ciri dan keunggulan masing-

masing.  Varietas Wilis mempunyai daya hasil yang cukup tinggi dan rentan 
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terhadap soybean stunt virus (SSV).  B3570 memilki daya hasil dan kualitas rendah, 

namun tahan terhadap SSV. 

 

Persilangan antara Wilis x B3570 ini telah menghasilkan zuriat hingga generasi ke 

lima.  Pada generasi F2 besaran keragaman fenotipe dan genetik berbagai karakter 

agronomi kedelai adalah luas, kecuali jumlah cabang produktif memiliki 

keragaman genetik yang sempit.  Besaran nilai heritabilitas adalah tinggi untuk 

semua karakter agronomi yang diamati.  Pada generasi F3 besaran keragaman 

fenotipe adalah sempit hanya pada karakter umur panen.  Keragaman genetik pada 

karakter umur panen, jumlah cabang produktif, serta bobot 100 biji memiliki 

keragaman genetik yang sempit.  Keragaman genetik yang luas terdapat pada 

karakter umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah polong per tanaman serta bobot 

biji per tanaman.  Besaran nilai heritabilitas adalah tinggi untuk semua karakter 

agronomi yang diamati.  Pada generasi F4 besaran keragaman fenotipe yang luas 

dan keragaman genetik yang sempit untuk semua karakter agronomi yang diamati.  

Besaran nilai heritabilitas karakter tinggi tanaman, jumlah polong per tanaman, 

dan bobot biji per tanaman adalah sedang.  Besaran nilai heritabilitas karakter 

umur berbunga, umur panen, jumlah cabang produktif, dan bobot 100 butir adalah 

rendah.  Pada generasi F5 diharapkan karakter agronomi yang diamati memiliki 

keragaman dan heritabilitas yang beragam serta diharapkan menghasilkan nomor-

nomor harapan yang memiliki nilai tengah lebih baik daripada kedua tetuanya. 

 

Generasi F5 merupakan populasi yang masih bersegregasi ini secara teoretis 

memiliki persentase heterozigot sebesar 6,25% dan persentase homozigot sebesar 

93,75%.  Persentase heterozigot yang rendah ini diduga benih yang diuji memiliki 
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keragaman genotipe yang sempit.  Keragaman dalam suatu populasi tanaman 

ditentukan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan.  Keragaman genetik dapat 

terlihat jika berbagai genotipe ditanam pada lingkungan yang sama.  Faktor 

lingkungan yang berpengaruh adalah iklim, kesuburan tanah, kelembaban, suhu, 

cahaya matahari, dan ketersediaan air.   

 

Nilai duga heritabilitas dalam arti luas merupakan perbandingan antara ragam 

genetik dan ragam fenotipe.  Ragam genetik meliputi ragam aditif, ragam 

dominansi dan ragam epistasis.  Ragam aditif merupakan variasi nilai pemuliaan 

antara individu.  Ragam dominansi merupakan ragam yang timbul karena 

interaksi antara alel pada lokus yang sama.  Ragam epistasis adalah ragam yang 

timbul karena interaksi antara alel pada lokus yang berbeda.  Keturunan F5 yang 

masih bersegregasi ini diduga menghasilkan heritabilitas yang beragam. 

 

1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis yang didapatkan adalah sebagai berikut. 

1. Karakter agronomi kedelai generasi F5 hasil persilangan antara Wilis × B3570 

adalah beragam.  

2. Karakter agronomi kedelai generasi F5 hasil persilangan Wilis × B3570 

mempunyai nilai heritabilitas yang beragam.  

3. Terdapat nomor-nomor harapan kedelai generasi F5 hasil persilangan Wilis × 

B3570 yang memiliki nilai tengah lebih baik daripada kedua tetuanya. 


