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POLA SEGREGASI KARAKTER AGRONOMI KEDELAI (Glycine max 

[L.] Merrill) FAMILI F3 HASIL PERSILANGAN WILIS DAN B3570 

 

 

Oleh 

 

Ria Nur Anisa Putri 

 

Pengetahuan mengenai pola segregasi karakter agronomi penting dalam 

menentukan strategi pemuliaan tanaman untuk pencapaian tujuan pemuliaan.    

Pendugaan pewarisan karakter pada tanaman kedelai famili F3 dapat memberi 

gambaran tentang sebaran frekuensi,  banyaknya gen yang terlibat dalam 

menampilkan suatu karakter dan pola segregasi sebagai dasar seleksi.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengestimasi sebaran frekuensi karakter agronomi tanaman 

kedelai dan pola segregasi karakter agronomi tanaman kedelai generasi F3 hasil 

persilangan Wilis dan B3570. 

 

Penelitian dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2012 sampai bulan Februari 

2013.  Penanaman dilakukan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung.  Benih yang digunakan adalah benih F3Wilis x 

B3570, tetua Wilis dan B3570 dengan rancangan percobaan tanpa ulangan.  

Peubah yang diamati adalah umur berbunga, umur panen, tinggi tanaman, jumlah 

cabang produktif, jumlah polong per tanaman, bobot 100 butir dan bobot biji per 

tanaman. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis segregasi kesesuaian distribusi 

normal untuk sebaran frekuensi karakter agronomi yang meliputi karakter umur 

berbunga, tinggi tanaman dan  jumlah cabang produktif menyebar normal.  

Sebaran frekuensi umur panen, jumlah polong per tanaman, bobot 100 butir dan 

bobot biji per tanaman tidak menyebar normal.  Pola segregasi karakter umur 

panen tanaman kedelai famili F3  mengikuti nisbah 13:3 yang menunjukkan bahwa 

gen pengendali terdiri atas dua gen yang bekerja secara epistasis dominan dan 

resesif.  Pola segregasi karakter jumlah polong per tanaman mengikuti nisbah 15:1 

yang menunjukkan bahwa gen pengendali  terdiri atas dua gen yang bekerja 

secara epistasis dominan ganda.  Pola segregasi karakter bobot 100 butir 

mengikuti nisbah 3:1 yang menunjukkan bahwa gen pengendali terdiri atas satu 

gen yang bersifat dominan penuh.  Pola segregasi karakter bobot biji per tanaman 

mengikuti nisbah 9:7 yang  menunjukkan bahwa gen pengendali terdiri atas dua 

gen yang bekerja secara epistasis resesif ganda. 
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