
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Segregasi 

 

 

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.  Dari variasi yang ada pada generasi bersegregasi 

tersebut diseleksi tanaman terbaik sesuai dengan tujuan perakitan varietas yang 

dilakukan.  Demikian seterusnya selama beberapa generasi (Wikipedia, 2012).   

Selain itu dengan adanya kemampuan regenerasi seksual secara normal dan siklus 

pertumbuhan yang relatif singkat memberikan keuntungan bagi pemuliaan 

tanaman membiak vegetatif  karena proses segregasi yang terjadi dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan variabilitas genetik antar dan inter populasi 

tanaman terlebih apabila siklus pertumbuhan tanaman tersebut singkat.   

Aspek yang membedakan seleksi tanaman membiak vegetatif dan generatif yaitu 

segregasi tanamam membiak vegetatif tidak dapat memisahkan pengaruh 

segregasi yang muncul di generasi berikutnya seperti yang dilakukan tanaman 

generatif.  Susunan genetik pada tanaman vegetatif sama dengan tetuanya 

sehingga tidak ada variasi yang muncul  (Wikipedia, 2012). 
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2.2. Quantitative Trait Loci (QTL) 

 

2.2.1  Metode QTL 

 

 

Banyak lokus mempengaruhi sifat kuantitatif yang telah diidentifikasi secara 

kebetulan melalui penjelajahan alel yang mempengaruhi sifat yang cukup besar 

untuk dikenali oleh segregasi individunya.  Rancangan penelitian untuk 

memperkirakan efek dan posisi dari QTL diperluas dari metode standar untuk 

pemetaan gen tunggal dan didasarkan pada hubungan ketidakseimbangan antara 

alel-alel pada penanda lokus dan alel-alel pada jaringan QTL.  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 .  

(Falconer dan Mackay, 1996). 

  

 

 

2.2.2  QTL Jumlah Anakan 

 

 

Menurut Gardner (1991),  jumlah anakan akan maksimal apabila tanaman 

memiliki sifat genetik yang baik ditambah dengan keadaan lingkungan yang 

menguntungkan atau sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman.   

Semakin lebar jarak tanam berarti persaingan cahaya matahari dan hara mineral 

akan semakin kecil. 
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2.2.3  QTL Tinggi Tanaman 

 

Pertumbuhan  tinggi tanaman dipengaruhi oleh sifat genetik dan kemampuan 

tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat hidupnya            

(Wikipedia, 2013).  Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh faktor genotipe dan 

lingkungan hal ini sesuai dengan yang dikatakan Gardner (1991), yang 

mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh genotipe dan 

lingkungan 

 

 

 

2.2.4  QTL Jumlah Bulir 

 

 

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi adalah jumlah gabah 

bernas atau jumlah bulir per malai.  Jumlah gabah tergantung pada kegiatan 

fotosintesis tanaman selama fase reproduksi.  Menurut Gardner (1991) setelah 

inisiasi biji menjadi daerah pemanfaatan yang dominan untuk tanaman semusim.  

Oleh sebab itu selama masa pengisian biji sebagian besar hasil asimilasi yang 

terbentuk maupun tersimpan digunakan untuk meningkatkan berat biji.  Bernas 

atau tidaknya gabah dipengaruhi oleh hasl fotosintat yang berasal dari dua sumber 

yaitu hasil-hasil asimilasi sebelum pembuahan yang disimpan dalam jaringan 

batang dan daun yang kemudian diubah menjadi zat-zat gula dan diangkut ke biji 

dan hasil asimilasi yang dibuat selama fase pemasakan (Badan Pengendali Bimas 

Departemen Pertanian, 1997) 
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2.3  Padi Varietas Lokal dan Nasional 

 

 

Varietas lokal merupakan sumber gen sifat mutu baik (rasa nasi enak, aromatik), 

ketahanan terhadap hama dan penyakit utama (wereng coklat, hawar daun bakteri, 

tungro dan sebagainya), dan toleransi terhadap cekaman abiotik seperti suhu 

rendah, toleran lahan salin, sulfat asam, genangan.  Balai Besar Penelitian 

Tanaman Padi memiliki hampir 4.000  varietas lokal padi hasil koleksi dari 

daerah-daerah sentra padi yang ada di Indonesia.  Kekurangan informasi yang 

akurat tentang nilai guna suatu varietas lokal merupakan sebab utama terbatasnya 

penggunaaan plasma nutfah yang dikoleksi baik di tingkat koleksi nasional, 

regional maupun koleksi global.  Untuk tanaman yang memiliki kisaran gen pool 

tinggi seperti halnya tanaman padi, pembentukan core collection akan 

memfasilitasi mudahnya pemanfaatan plasma nutfah (Brown, 1995).   

Lebih dari 90 % produksi beras nasional dihasilkan dari lahan sawah dan lebih 

dari 80 % total areal pertanaman padi sawah telah ditanami varietas unggul 

(Badan Pusat Statistik  2000).  Untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan 

beras di masa sekarang dan yang akan datang perbaikan potensi hasil padi mutlak 

diperlukan.  Wujud nyata terobosan perakitan varietas padi untuk masa yang akan 

datang adalah pengembangan padi hibrida dan padi tipe baru (Daradjat et al. 

2001).  Varietas unggul merupakan teknologi yang mudah, murah, dan aman 

dalam penerapan serta efektif meningkatkan hasil.  Teknologi tersebut mudah 

karena petani tinggal menanam dan murah karena varietas unggul yang tahan 

hama misalnya memerlukan insektisida jauh lebih sedikit daripada varietas yang 

peka.  



12 

 

Varietas unggul relatif aman karena tidak menimbulkan polusi dan perusakan 

lingkungan.  Sampai saat ini telah dihasilkan lebih dari 150 varietas unggul padi 

yang meliputi 80 % total areal padi di Indonesia.   Keberhasilan varietas unggul 

dalam meningkatkan produksi sangat menakjubkan dan disebut dengan revolusi 

hijau.  Fenomena revolusi hijau dimulai pada tahun 60-an dengan ditemukannya 

varietas IR-5 dan IR-8.  Kedua varietas tersebut mampu berproduksi tinggi, 

responsif terhadap pemupukan dan berumur genjah, sehingga dapat             

melipatgandakan hasil.  Varietas IR-5 menghasilkan 8 ton/ha tiga kali tanam 

dalam setahun sementara pada kondisi yang sama varietas lokal hanya 

memberikan hasil 2 – 4 ton/ha satu atau dua kali tanam dalam setahun jelas sekali 

pelipatgandaan hasil dapat dilakukan melalui penggunaan varietas unggul 

(Wikipedia, 2013). 

 

 

2.4  Lingkungan Sawah 

 

 

2.4.1  Sawah Irigasi 

 

 

Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang 

(galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi 

sawah.  Lahan sawah memiliki multifungsi dalam bentuk mitigasi banjir, 

mengendalikan erosi dan sedimentasi, pendaur ulang sumberdaya air, mitigasi 

peningkatan suhu udara, penampung dan pendaur ulang sampah organik, 

mengurangi kadar nitrat air tanah, detoksifikasi kelebihan unsur hara dan residu 

pestisida, serta penambat karbon (Agus dan Irawan, 2004).   
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Berdasarkan pengairannya lahan sawah dibedakan atas berbagai macam salah 

satunya adalah sawah berpengairan (irigasi) yaitu lahan sawah yang memperoleh 

pengairan dari sistem irigasi.  Lahan sawah irigasi terdiri atas  

(1)  Lahan sawah irigasi teknis.  Sawah yang pengairannya sejak dari sumber air 

       sampai petak sawah terdapat jaringan irigasi dari bangunan permanen.  

       Sehingga kehilangan air karena rembesan atau penguapan dapat 

       diminimalkan. 

(2)  Lahan sawah irigasi setengah teknis.  Sawah yang jaringan irigasinya tidak 

       seluruhnya permanen, sehingga kehilangan air akibat rembesan dan 

       penguapan masih banyak terjadi. 

(3)  Lahan sawah irigasi sederhana.  Sawah dengan bangunan jaringan            

       irigasi menggunakan peralatan seadanya, sehingga kurang hemat air. 

 

 

Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan dalam produksi beras dilakukan 

intensifikasi produksi padi dan tanaman pangan lain dengan menerapkan 

teknologi baru dan pemanfaatan lahan potensial untuk meningkatkan produksi. 

Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah telah melakukan investasi untuk 

pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembinaan pengelolaan irigasi, 

penyediaan sarana produksi modern.  Irigasi sejak Pelita I telah dikembangkan 

seiring dengan program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan, 

terutama beras.  Terjaminnya penyediaan air irigasi memiliki arti penting dalam 

produksi padi karena bibit unggul, pupuk, pestisida dan cara bercocok tanam yang 

baik akan memberikan hasil tinggi jika air irigasinya cukup tersedia dan 

pemberian air dapat disesuaikan dengan kebutuhan tanaman.   
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2.4.2  Sawah Tadah Hujan 

 
 
Indonesia mempunyai lahan sawah tadah hujan yang sangat luas dan tersebar di 

beberapa wilayah.  Produktivitas padi pada lahan ini umumnya lebih rendah dari 

hasil padi di lahan sawah irigasi dan di tingkat petani produktivitas padi sawah 

tadah hujan berkisar 3,0 – 3,5 ton/ha (Fagi, 1995). 

Gulma umumnya merupakan masalah serius yang sering dihadapi petani padi 

sawah tadah hujan utamanya di musim kemarau (Pane, et al., 1999).  Kondisi ini 

disebabkan karena dari petakan basah pada saat tanam menjelang berakhirnya 

musim hujan berangsur-angsur kering seiring dengan semakin jarang turun hujan.  

Oleh karena itu petakan sawah jarang atau tidak pernah sekalipun tergenang air 

atau kondisi air di petakan sawah sering berubah-ubah dari mulai basah atau 

lembab ke kering karena tidak ada hujan.  Introduksi varietas padi yang adaptif 

dan berpotensi hasil tinggi untuk agroekosistem lahan sawah tadah hujan 

merupakan teknologi yang paling murah bagi petani. 

 

 

 

2.5  Ragam Genetik dan Heritabilitas 

 

 

Heritabilitas adalah potensi suatu individu untuk mewariskan karakter tertentu 

pada keturunannya.  Kegunaan nilai heritabilitas adalah untuk menentukan 

metode seleksi yang paling tepat untuk meningkatkan mutu genetik.   

Heritabilitas dibagi dua yaitu 

(1) Heritabilitas arti luas/broad sense heritability (h
2
bs) adalah ratio dari varians 

      total genotipik terhadap varians fenotipik. 
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(2) Heritabilitas arti sempit/narrow sense heritability dinotasikan sebagai (h
2
ns)    

      adalah suatu koefisien yang menggambarkan berapa bagian dari keragaman    

      fenotipik total yang disebabkan oleh pengaruh kelompok gen yang beraksi 

      secara aditif.   

Heritabilitas arti sempit banyak digunakan, karena pengukurannya relatif penting 

dan bagian ragam genetik aditif yang dipindahkan dari parental ke keturunannya 

(Silitonga et al .,2003). 

Dalam menyeleksi karakter tanaman perhatian diberikan terhadap keragaman 

genetik, heritabilitas, dan kemajuan genetik.  Seleksi akan efektif jika nilai 

kemajuan genetik tinggi yang ditunjang oleh nilai keragaman genetik dan 

haritabilitas yang tinggi (Heliyanto et al., 1998).  Karakter yang mempunyai nilai 

heritabilitas tinggi menunjukkan bahwa faktor genetik lebih dominan terhadap 

karakter yang ditampilkan tanaman karena faktor genetiknya memberi sumbangan 

yang lebih besar daripada faktor lingkungan dan seleksi terhadap karakter ini 

dapat dimulai pada generasi awal (Wicaksana 2001; Rachmadi et al., 1990). 

Apabila suatu karakter memiliki keragaman genetik cukup tinggi maka keragaman 

karakter tersebut antarindividu dalam populasinya akan tinggi pula sehingga 

seleksi akan lebih mudah untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan 

(Heliyanto et al., 2000).  Keragaman genetik luas diartikan bahwa seleksi yang 

tepat terhadap karakter tersebut berlangsung efektif dan mampu meningkatkan 

potensi genetik karakter pada generasi selanjutnya (Zen dan Bahar, 2001).   

Keragaman genetik merupakan basis untuk melakukan seleksi agar bisa 

memperoleh alel unggul pada tanaman dengan sifat seperti toleran kekeringan, 
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umur genjah, dan tahan terhadap penyakit.  Respon genotipe yang tidak konsisten 

terhadap lingkungan seperti temperatur, jenis tanah, dan lokasi merupakan fungsi 

interaksi genotipe x lingkungan (G x E). Interaksi G x E dapat didefinisikan 

sebagai respon genotipe yang berbeda terhadap lingkungan (Roy, 2000).   

Perkembangan suatu varietas modern tergantung pada ketersediaan keragaman 

genetik yang bersumber dari varietas tradisional yang tumbuh dan terseleksi 

selama beberapa generasi oleh petani dan sejumlah spesies liar. 

 

 

2.6  Seleksi Langsung dan Tidak Langsung 

 

2.6.1 Seleksi Langsung 

Seleksi langsung dapat diartikan sebagai pemilihan secara langsung genotipe- 

genotipe terbaik berdasarkan karakter-karakter yang memenuhi kriteria seleksi. 

Seleksi langsung dapat dikategorikan ke dalam seleksi langsung berdasarkan satu 

sifat dan seleksi langsung terhadap beberapa sifat.  Metode yang dapat dipilih 

antara lain 

(1)  Seleksi berurutan (Tandem Selection/TS) adalah seleksi yang dikerjakan 

       terhadap satu sifat yang paling penting, baru seleksi sifat lainnya.  

(2)  Seleksi simultan (Independent Culling Lecel/ICL), adalah seleksi yang  

       ditentukan oleh batas-batas minimal berbagai sifat.  
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(3)  Seleksi indeks (Index Selection) adalah seleksi yang dapat mengatasi 

       kekurangan dua metode sebelumnya.  Pada seleksi ini diperlukan nilai 

       ekonomis relatif, penduga ragam fenotipe, ragam fenotipe, serta kedua 

       peragam genotipe dan fenotipe untuk memperoleh nilai-nilai hubungan 

       indeksnya. 

Kemajuan seleksi dapat diartikan sebagai nilai kemajuan genetik secara teoritis 

yang merupakan besarnya kenaikan hasil yang akan diperoleh akibat 

dilakukannya kegiatan seleksi terhadap suatu populasi tanaman.  Untuk 

mengetahui seberapa besar kemajuan seleksi yang diperoleh diperlukan 

pengetahuan tentang populasi dan keragamannya serta besarnya angka 

heritabilitas. (Wikipedia, 2013) 

 

 

2.6.2 Seleksi Tidak Langsung 

Seleksi tidak langsung dapat diartikan sebagai pemilihan secara tidak langsung 

genotipe-genotipe terbaik berdasarkan karakter-karakter yang dinilai memiliki 

hubungan dengan tujuan akhir program pemuliaan misalnya karakter daya hasil, 

ketahanan terhadap penyakit, dan lain sebagainya.  Syarat utama agar seleksi tidak 

langsung dapat dilakukan adalah adanya korelasi genetik dan fenotipik antara 

karakter yang dituju dengan karakter lain.  Kondisi yang menjadi dasar 

pertimbangan seleksi tidak langsung antara lain 

(1)  Siklus hidup tanaman yang panjang (tanaman tahunan). 

(2)  Karakter yang diinginkan sulit diukur. 

(3)  Biaya pengukuran karakter yang diinginkan mahal. 
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(4)  Variasi fenotipik karakter yang diinginkan sempit sedangkan karakter 

        sekundernya luas. 

(5)  Heritabilitas karakter yang diinginkan rendah sedangkan karakter 

       sekundernya tinggi (Wikipedia, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 


