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Kebutuhan beras di Indonesia semakin hari semakin meningkat seiring dengan 

naiknya jumlah penduduk di Indonesia.  Untuk meningkatkan produktivitas padi, 

pemerintah menggencarkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian 

diantaranya pemanfaatan lahan kering dan perbaikan varietas.  Salah satu upaya 

untuk perbaikan varietas adalah dengan melakukan pemuliaan tanaman 

menggunakan seleksi segregrasi transgresif memanfaatkan analisis fenotipe QTL. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menghitung besarnya ragam genetik dan 

heritabilitas broad-sense pada padi-padi tersebut; (2) mendapatkan varietas yang 

mampu dijadikan sebagai tetua perakitan padi inbrida dan hibrida; (3) 

mendapatkan korelasi antar peubah yang mampu meningkatkan produksi 

sekaligus sebagai peubah pada seleksi tidak langsung. 

 

Penelitian ini disusun menggunakan rancangan perlakuan kuasi RTS (Rancangan 

Teracak Sempurna) karena dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk 
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dilakukan pengulangan kelompok tetapi ulangan berada di dalam satu kelompok 

yang sama.  Masing-masing kelompok ulangan terdiri atas 9 sampel tanaman yang 

dibagi menjadi 3 ulangan dan masing-masing ulangan terdapat 3 tanaman.  Data 

terlebih dahulu dicari rata-ratanya.  Selanjutnya dilakukan analisis ragam, data 

pengamatan diuji dengan uji Bartlett dan Levene untuk kehomogenan ragam.  Bila 

hasil analisis uji pada analisis ragam nyata pada P ≤ 0,01 atau 0,05 maka 

dilakukan pemeringkatan nilai tengah dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ).  

Pengujian dan analisis data menggunakan software Statistic Analysis System 

(SAS) 9.1 for windows.  Besarnya ragam genetik dan heritabilitas broad-sense 

diduga berdasarkan kuadrat nilai tengah (KNT) harapan pada analisis ragam 

berdasarkan  Hallauer dan Miranda, (1986) dalam Hikam (2010). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) semua peubah yang diamati mampu 

memberikan nilai ragam genetik dan heritabilitas broad-sense; (2) varietas 

SarinahJumlahBulir dan SarinahJumlahAnakan dapat dijadikan sebagai sebagai 

tetua perakitan padi hibrida dan inbrida; (3) jumlah bulir total berkorelasi dengan 

peningkatan produksi sehingga dapat dijadikan sebagai peubah pada seleksi tidak 

langsung; 
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