
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 

Indonesia.  Permintaan akan komoditas ini dari tahun ke tahun mengalami lonjakan 

sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk 

rata-rata 1,34 % per tahun (BPS 2008).  Hal ini mengharuskan petani untuk 

meningkatkan produktivitas padi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di 

Indonesia.  Salah satu cara meningkatkan produksi tanaman padi adalah dengan 

menanam varietas unggul yang dapat menghasilkan produksi lebih tinggi serta 

menghasilkan padi dengan kualitas yang terbaik.  Varietas-varietas yang dihasilkan 

selama ini adalah varietas inbrida yaitu varietas yang berupa galur murni.  Padi 

merupakan tanaman menyerbuk sendiri, sehingga secara alami varietas yang 

terbentuk berupa galur murni (inbrida).  Varietas unggul galur murni dapat dibuat 

dengan menyilangkan dua genotipe padi yang berbeda untuk menggabungkan sifat-

sifat unggul dari keduanya.   Hasil persilangan ditanam dan secara alami akan terjadi 

perkawinan sendiri dalam satu tanaman.  Hasilnya ditanam kembali dan akan sangat 

bervariasi karena terjadi segregasi gen-gen di dalamnya. 

 



2 

 

Segregasi yang terjadi pada tanaman padi yang dapat terlihat secara visual adalah 

segregasi fenotipe yang meliputi antara lain tinggi tanaman dan.jumlah anakan.  

Segregasi fenotipe dapat terlihat apabila tanaman padi yang ditanam di lahan 

budidaya memiliki tinggi yang tidak seragam dan jumlah anakan yang berbeda untuk 

tiap-tiap rumpun padi.  Nilai fenotipe suatu tanaman tidak hanya terdiri atas pengaruh 

genotipe  tetapi juga oleh pengaruh lingkungan dan interaksi genotipe dan  

lingkungan (Falconer dan Mackay, 1996).  Adanya pengaruh genotipe dan interaksi 

genotipe dan lingkungan ini akan mengaburkan penarikan kesimpulan mengenai nilai 

fenotipe tanaman.  Oleh sebab itu suatu individu tanaman dengan keragaan terbaik 

dalam suatu populasi bersegregasi belum tentu akan menghasilkan populasi zuriat 

atau suatu famili dengan keragaan seperti induknya. 

Salah satu cara untuk mengendalikan sifat-sifat gen tanaman padi yang ditanam 

tersebut adalah dengan menggunakan metode analisis quantitative trait loci atau 

disebut metode QTL.  Pemetaan QTL adalah upaya untuk mengidentifikasi lokasi di 

dalam segmen DNA yang terdapat gen untuk mengendalikan suatu karakter 

kuantitatif yang  ditargetkan.  Karakter-karakter penting dalam tanaman seperti hasil 

dan komponen hasil, toleransi cekaman biotik dan abiotik, serta karakter agronomi 

yang lain pada umumnya bersifat kuantitatif sehingga karakter kuantitatif menjadi 

penting dalam pemuliaan tanaman.  Pada dasarnya metode QTL ini digunakan untuk 

menemukan hubungan antara penanda genetik dan fenotipe yang dapat diukur.  

Identifikasi terhadap QTL dan gen yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas bulir 

padi telah banyak dilakukan. 
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Selain itu faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi 

tanaman padi.  Penelitian ini dilakukan di lingkungan ketiga atau lahan sawah baru 

yang merupakan sawah irigasi.  Lingkungan ketiga berbeda dengan lingkungan 

pertama (Tulang Bawang Barat) yang merupakan sawah tadah hujan dan lingkungan 

kedua (Way Jepara) yang merupakan sawah irigasi teknis.  Dengan adanya perbedaan 

ketiga lingkungan tersebutm maka dapat terjadi kemungkinan segregasi fenotipe dan 

keragaman pada tanaman padi yang ditanam. 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, penelitian ini dilakukan untuk 

menjawab masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut 

(1)  Apakah terjadi segregasi fenotipe pada tanaman padi yang ditanam pada 

       lingkungan sawah baru? 

(2)  Apakah terdapat kultivar QTL yang memiliki ragam genetik dan heritabilitas 

       broad- sense dari tanaman padi yang diteliti di lingkungan sawah baru? 

(3) Apakah terdapat peubah yang dapat dijadikan parameter untuk seleksi 

      langsung dan tidak langsung? 

 

 

 

1.2  Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut  

(1)  Mendapatkan kultivar QTL yang mengalami segregasi fenotipe pada 

       tanaman padi yang ditanam pada lingkungan sawah baru. 

 



4 

 

(2)  Mendapatkan  kultivar QTL yang memiliki ragam genetik dan heritabilitas 

       broad- sense dari tanaman padi yang diteliti di lingkungan sawah baru. 

(3) Mendapatkan  peubah yang dapat dijadikan parameter untuk seleksi 

      langsung dan tidak langsung. 

 

 

 

1.3  Kerangka Pemikiran 

 

 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan, maka disusun 

kerangka pemikiran untuk memberikan penjelasan teoritis terhadap perumusan 

masalah dan tujuan. 

Peningkatan produksi padi dapat dilakukan dengan cara menanam varietas unggul 

yang memiliki gen terbaik.  Namun jika suatu tanaman ditanam lebih dari sekali 

maka tanaman tersebut akan mengalami segregasi gen-gen yang ada di dalamnya. 

Salah satunya adalah segregasi fenotipe.  Segregasi fenotipe terlihat dari tinggi 

tanaman yang tidak seragam atau jumlah anakan yang berbeda untuk tiap rumpun 

padi yang ditanam.  Segregasi fenotipe dapat mempengaruhi kualitas tampilan dari 

tanaman padi yaitu dari segi ukuran bulir, tinggi tanaman, jumlah anakan per-

rumpun.  Dengan adanya masalah segregasi fenotipe tersebut maka perlu dilakukan 

upaya untuk meningkatkan kualitas tanaman padi dengan menggunakan metode QTL. 

Metode  QTL merupakan suatu teknik pemetaan genetik yang dapat dilakukan untuk 

mengendalikan sifat kuantitatif suatu tanaman.   
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Persyaratan yang diperlukan untuk pemetaan QTL adalah sebagai berikut  

(1) Jaringan pemetaan dari lokus penanda polimorfik yang mampu menutupi 

      keseluruhan genom, 

(2) Variasi untuk sifat kuantitatif didalam atau diantara populasi atau keturunan. 

Pada penelitian ini terdapat lima kultivar QTL yang ingin dilihat yaitu tinggi 

tanaman, jumlah anakan, waktu berbunga, jumlah bulir dan ketahanan terhadap 

penyakit blast.  Namun pada praktek di lapangan hanya melihat tiga kultivar QTL 

yaitu tinggi tanaman, jumlah anakan dan jumlah bulir yang dapat dilakukan secara 

visual tanpa memerlukan bantuan alat.  Tinggi tanaman padi berbeda-beda tergantung 

dari varietas yang ditanam.  Tinggi rata-rata tanaman padi kurang lebih 80 – 120 cm 

namun tinggi maksimum yang dapat dicapai tanaman padi adalah 150 cm.  Anakan 

padi tumbuh secara bertahap yaitu anakan pertama, anakan kedua, anakan ketiga dan 

seterusnya.  Pertumbuhan anakan padi dipengaruhi oleh gen tanaman padi itu sendiri 

dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya matahari.  Selain itu  jarak 

tanam juga mempengaruhi pertumbuhan anakan padi.  Semakin lebar jarak tanam 

maka semakin sedikit persaingan cahaya matahari dan penyerapan unsur hara yang 

diperlukan untuk pertumbuhan anakan. Jumlah bulir isi atau gabah bernas pada 

tanaman padi sangat mempengaruhi hasil produksi dari tanaman padi.  Jumlah gabah 

tergantung pada kegiatan fotosintesis tanaman selama fase reproduksi.  Ketiga QTL 

tersebut dapat dilihat pada  padi varietas dan nasional yang masing-masing memiliki 

kelebihan dan kekurangan.  Padi lokal memiliki kemampuan untuk beradaptasi yang 
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cukup baik namun produksinya masih rendah.  Sedangkan padi nasional memiliki 

produksi yang lebih tinggi namun daya adaptasinya lebih rendah.   

Dengan demikian metode QTL diharapkan dapat meningkatkan kualitas padi lokal 

dan nasional dengan mengendalikan sifat kuantitatif nya.  Namun faktor lingkungan 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi padi yang ditanam.  Pada penelitian 

ini padi ditanam di lingkungan ketiga yaitu lingkungan sawah baru atau sawah irigasi.  

Lingkungan ketiga memiliki sistem irigasi yang cukup baik namun untuk beberapa 

saat sistem irigasi tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan tanah sawah 

menjadi kering dan retak.  Hal ini menyebabkan pertumbuhan tanaman padi menjadi 

terhambat dan beberapa tanaman padi ada yang layu.  Sebelum ditanam di lingkungan 

ketiga  padi ditanam di lingkungan pertama (Tulang Bawang Barat) yang merupakan 

sawah irigasi teknis.  Sawah irigasi teknis adalah sawah yang sistem irigasinya 

berasal dari sumber air dan bersifat permanen sehingga penguapan atau perembesan 

air dapat diminimalkan.   

Dengan demikian sawah tidak akan kekurangan air untuk jangka waktu yang lama.  

Sedangkan lingkungan kedua (Way Jepara) merupakan sawah tadah hujan.  Sawah 

tadah hujan adalah sawah yang sumber airnya berasal dari hujan sehingga pada 

musim hujan sawah akan mendapatkan pasokan air yang cukup untuk pertumbuhan 

padi.  Sawah tadah hujan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menampung air untuk 

musim berikutnya sehingga pada musim kemarau sawah tidak mendapatkan pasokan 

air yang cukup dan pertumbuhan padi akan terhambat.  Dengan demikian perbedaan 

ketiga lingkungan tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan keragaman 
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tanaman padi.  Oleh karena itu faktor lingkungan dan metode QTL memegang 

peranan penting dalam meningkatkan keragaman genetik dari suatu tanaman. 

 

 

1.4  Hipotesis 

 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka untuk menjawab 

rumusan masalah diajukan hipotesis sebagai berikut 

(1)  Terdapat kultivar QTL yang mengalami segregasi fenotipe pada 

       tanaman padi yang ditanam pada lingkungan sawah baru 

(2)  Terdapat  kultivar QTL yang memiliki ragam genetik dan heritabilitas 

       broad- sense dari tanaman padi yang diteliti di lingkungan sawah baru 

(3)  Terdapat  peubah yang dapat dijadikan parameter untuk seleksi langsung dan 

tidak langsung. 


