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1. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Tanaman kedelai adalah salah satu tanaman yang sangat dibutuhkan   

karena kaya akan sumber protein nabati, selain itu kedelai memiliki nilai 

ekonomis yang cukup tinggi karena kedelai tidak hanya dikonsumsi sebagai bahan 

pembuat tempe dan tahu tetapi juga diolah menjadi berbagai produk makanan 

yang bervariasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk dengan 

tingkat konsumsi kedelai yang tinggi sangat bergantung dengan hasil produksi 

tanaman kedelai dalam negeri. Akibatnya permintaan kedelai terus meningkat dari 

tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. 

Permintaan kedelai dalam negeri belum dapat terpenuhi karena masih 

rendahnya tingkat produksi tanaman kedelai. Berdasarkan data BPS (2013) 

dilaporkan bahwa produksi kedelai sebanyak 843,15 ribu ton, produksi tersebut 

hanya mampu mencukupi sekitar 43% dari kebutuhan nasional. Pemerintah 

mencukupi permintaan pasar dalam negeri dengan mengimpor kedelai. 

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka upaya yang bertujuan untuk 

meningkatkan produksi tanaman kedelai perlu dilakukan untuk memenuhi 

permintaan kedelai nasional dan mengurangi impor.  

Upaya meningkatkan produksi tanaman kedelai dapat melalui peningkatan 

hasil per tanaman atau meningkatkan populasi tanaman per satuan luas. 

Peningkatan hasil per tanaman dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah 

buku subur, jumlah cabang, jumlah polong dan bobot biji per tanaman.  Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sulistyo, Purwantoro, dan Mejaya (2007) perbaikan 

karakter jumlah cabang dan jumlah polong dapat meningkatkan bobot biji per 

tanaman. Salah satu cara untuk meningkatkan organ tersebut yaitu melalui 

persilangan antar varietas dengan masing-masing keunggulan yang dimiliki untuk 

dijadikan tetua.  

Penelitian ini dilakukan dengan menyilangkan beberapa varietas kedelai. 

Varietas kedelai yang digunakan dalam persilangan adalah AP, Argopuro, UB dan 

Tanggamus. Varietas AP sebagai tetua betina, sedangkan Argopuro, UB dan 

Tanggamus sebagai tetua jantan. Varietas-varietas tersebut memiliki jumlah 
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cabang, buku subur, polong isi dan bobot biji yang berbeda, hal tersebut dapat 

dilihat pada potensi produksi optimal setiap varietas. Sebagai contoh pada galur 

AP mempunyai potensi 2 ton ha
-1

, Argopuro 3,05 ton ha
-1

, UB 2,5 ton ha
-1

 dan 

Tanggamus 1,22 ton ha
-1

 (Balitkabi, 2012; Windiastika, 2012). Perbedaan potensi 

produksi antar varietas tersebut menjadi dasar dilakukannya persilangan dan 

seleksi untuk dikaji pengaruhnya terhadap hasil turunannya. 

 

2. Tujuan Penelitian 

1. Mempelajari keragaman nilai fenotipe (jumlah cabang, jumlah buku subur, 

jumlah polong isi dan bobot kering biji per tanaman) galur harapan F4 hasil 

persilangan varietas AP dengan Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus. 

2. Mempelajari sifat utama (jumlah cabang, jumlah buku subur dan jumlah 

polong isi) yang dominan mendukung hasil (bobot biji per tanaman) galur 

harapan kedelai F4 hasil persilangan varietas AP × Argopuro, AP × UB dan 

AP × Tanggamus. 

 

3. Hipotesis 

1. Terdapat keragaman nilai fenotipe (jumlah cabang, jumlah buku subur, 

jumlah polong isi dan bobot kering biji per tanaman) pada galur harapan F4 

hasil persilangan varietas AP dengan Argopuro, UB dan Tanggamus. 

2. Terdapat korelasi antara sifat utama (jumlah cabang, jumlah buku subur dan 

jumlah polong isi) yang dominan mendukung hasil (bobot biji) pada galur 

harapan kedelai F4 hasil persilangan varietas AP dengan Argopuro, UB dan 

Tanggamus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Produksi Kedelai di Indonesia 

Kedelai adalah komoditas penting untuk dikembangkan di Indonesia 

karena pertumbuhan konsumsi kedelai dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Pada tahun 2013, konsumsi kedelai mencapai 2,25 juta ton per tahun meningkat 

dibanding tahun 2012 yaitu 2,2 juta ton per tahun (Kemendag, 2013). Sebagian 

besar konsumsi kedelai digunakan untuk bahan pakan ternak, pangan, bibit dan 

olahan. Data konsumsi kedelai pada tahun 2011 mencapai 2.944.000 ton, meliputi 

pakan ternak sebanyak 10.000 ton, bahan pangan 2.626.000 ton, bibit 36.000 ton, 

olahan 125.000 ton dan tercecer sebesar 147.000 ton (Kementerian Pertanian, 

2012). Namun demikian konsumsi kedelai di Indonesia masih belum terpenuhi 

karena rendahnya produksi dalam negeri, hal tersebut mengakibatkan 

ketergantungan dan volume kedelai impor terus meningkat (Suswono, 2013).  

Rendahnya produksi kedelai nasional disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain: (1) kedelai berasal dari daerah subtropis, sehingga jika ditanam di 

daerah tropis seperti Indonesia, hasilnya lebih rendah dibandingkan daerah 

asalnya; (2) penggunaan input belum optimal; (3) teknologi budidaya kedelai di 

lahan marginal masih terbatas; (4) penguasaan teknik pengendalian organisme 

pengganggu tanaman masih terbatas dan (5) cekaman kekeringan karena kedelai 

di Indonesia umumnya ditanam di musim kering (Direktorat Pangan Pertanian dan 

Bappenas, 2013). Akibatnya, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif 

menjadi rendah. Karena itu, perlu kesiapan teknologi yang difokuskan pada 

komponen-komponen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah 

produktivitas.  

Upaya meningkatkan produksi kedelai telah dijalankan oleh pemerintah 

melalui “Gerakan Tanam Kedelai Nasional” oleh Kementerian Pertanian pada 

tahun 2012 dalam upaya mempercepat peningkatan produksi kedelai nasional. 

Kegiatan dan kebijakan yang terkait dengan program tersebut antara lain adalah 

(1) peningkatan produksi, (2) perluasan areal tanam, (3) percepatan penyediaan 

benih dan (3) stabilisasi harga (Direktorat Pangan Pertanian dan Bappenas, 2013). 

Salah satu cara mendukung progam pemerintah (peningkatan produksi) yaitu 
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dengan meningkatkan produksi kedelai. Produksi kedelai dapat diketahui dari 

jumlah polong dan bobot biji (Sulistyo et al., 2007 ).  

Proses menghasilkan biji kedelai ditentukan oleh proses fotosintesis dan 

kemampuan tanaman dalam memanfaatkan hasil fotosintesis (asimilat) ke bentuk 

biji. Proses fotosintesis terjadi di organ daun dari tanaman, dipengaruhi oleh 

kandungan klorofil daun dan cahaya matahari, semakin banyak kandungan 

klorofil dalam daun maka semakin banyak cahaya yang diserap untuk digunakan 

dalam fotosintesis, dan semakin banyak energi yang dihasilkan (asimilat) untuk 

mendukung pertumbuhan dan produktivitas (Damanik, Rosmayati, dan Hasyim. 

2012; Minobu, 2011).  

 

2. Pengaruh Faktor Genetik dan Lingkungan Terhadap Produktivitas 

Kedelai 

Pertumbuhan maupun produksi tanaman dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

genetik dan lingkungan tempat tumbuhnya. Untuk mendapatkan pertumbuhan 

yang baik, maka kedua faktor tersebut harus berada dalam kondisi yang optimum. 

Demikian pula halnya dengan produksi, jumlah dan mutu produksi tanaman akan 

maksimum bila kedua faktor utama tersebut berada dalam kondisi yang optimum. 

Secara matematis hubungan fenotipa tanaman dengan faktor genetik dan 

lingkungan ini dalam suatu persamaan P = G + E, di mana P adalah penampilan 

tanaman, G adalah genetik dan E adalah lingkungan. Bila salah satu dari kedua 

faktor tersebut tidak sesuai, maka fenotipe tanaman tidak akan maksimum 

(Poespodarsono, 1988). Interaksi antara genetik dan lingkungan menyebabkan 

keragaman dalam suatu populasi tanaman. Peranan faktor genetik dan lingkungan 

tersebut dapat diketahui melalui seberapa besar nilai ragam genotipe, ragam 

fenotipe, ragam lingkungan dan heritabilitas. Nilai duga heritabilitas yang tinggi 

menunjukkan bahwa faktor genetik lebih berperan dari pada faktor lingkungan 

terhadap fenotipe tanaman, sedangkan jika nilai duga heritabilitas yang rendah 

maka keragaman fenotipe disebabkan oleh faktor lingkungan (Poespodarsono, 

1988). 

Secara genetik, produksi adalah sifat yang diwariskan dan dikendalikan 

oleh beberapa gen yang masing-masing mempunyai peranan dalam menentukan 

produksi tanaman. Pemilihan varietas kedelai adalah faktor penting yang 
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menentukan keberhasilan dalam mencapai produksi tinggi. produksi kedelai dapat 

diketahui dengan mengukur fenotipe komponen hasil kedelai. Karakter fenotipe 

komponen hasil seperti jumlah cabang per tanaman, jumlah polong per tanaman 

dan bobot 100 biji dapat dimanfaatkan dalam program pemuliaan untuk 

menyeleksi fenotipe yang mempunyai produksi tinggi (Handayani dan Hidayat, 

2012). Studi keragaman fenotipa sangat diperlukan untuk memilih karakter yang 

paling baik sebagai bahan kriteria seleksi atau karakter yang masih 

memungkinkan untuk diperbaiki. Ishak (2012) melaporkan bahwa seleksi dapat 

dilakukan berdasarkan penampilan fenotipa tanaman. 

Lingkungan berperan terhadap pertumbuhan dan hasil kedelai. Tanaman 

kedelai sangat peka terhadap perubahan faktor lingkungan tumbuh, khususnya 

tanah dan iklim. Faktor kondisi tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

produksi berkaitan dengan penyediaan air dan unsur hara (Fahmi, 2012). Faktor 

iklim yang mempengaruhi produksi kedelai secara langsung adalah air, radiasi 

matahari, suhu, fotoperiodisasi dan konsentrasi CO2 (Singh, 2002). Faktor selain 

tanah dan iklim yang mempengaruhi produksi adalah pengendalian OPT dan 

teknik budidaya tanaman. 

 

3. Metode Persilangan untuk Perbaikan Hasil 

Metode perbaikan varietas adalah salah satu cara mengatasi rendahnya 

produksi tanaman kedelai. Perbaikan varietas dapat dilakukan dengan program 

pemuliaan tanaman, salah satunya adalah hibridisasi. Hibridisasi bertujuan untuk 

menghasilkan varietas baru dengan kombinasi genetik yang diinginkan melalui 

persilangan dengan genotipa yang berbeda. Keturunan hasil hibridisasi akan 

terjadi segregasi, adanya segregasi berarti terjadi keragaman genetik pada 

populasi dan selanjutnya perlu diseleksi sesuai dengan tujuan (Poespodarsono, 

1988). 

Persilangan buatan (hibridisasi) pada kedelai adalah salah satu cara untuk 

memperluas keragaman genetik dan mengkombinasikan sifat-sifat yang 

diinginkan dari tetua sehingga diperoleh populasi baru yang dapat digunakan 

sebagai bahan seleksi untuk tujuan perakitan varietas unggul.  Tujuan utama 

dilakukan persilangan adalah: (1) Mengkombinasikan sifat baik ke dalam satu 
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genotipe baru; (2) Memperluas keragaman genetik. Keberhasilan persilangan 

sangat tergantung pada faktor internal (tanaman) dan faktor eksternal (cuaca). 

Faktor internal yang terpenting adalah saat masaknya kelamin. Persilangan 

sebaiknya dilakukan pada saat serbuk sari (pollen) sudah masak tetapi belum mati 

dan putik siap untuk dibuahi (reseptif). Cuaca yang cerah, tidak ada angin, suhu 

yang tidak terlalu panas, pemeliharaan tanaman dan keterampilan pemulia 

(breeder) akan mendukung keberhasilan penyerbukan (Alia dan Wilia, 2011). 

Proses persilangan pada tanaman kedelai yang merupakan tanaman menyerbuk 

sendiri dilakukan dengan pemilihan tetua, pemilihan bunga sebagai induk betina, 

kastrasi dan penyerbukan. 

Pemilihan tetua sebelum proses hibridisasi penting dilakukan, hal ini 

berhubungan dengan sifat yang akan dimuliakan apakah sifat kualitatif atau 

kuantitatif (Poespodarsono, 1988). Galur F4 persilangan AP × Argopuro, AP × 

UB dan AP × Tanggamus yang diamati adalah sifat kuantitatif (fenotip), meliputi 

jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi dan bobot biji per tanaman. 

Pemilihan sifat kuantitatif galur F4 berdasar pada hasil penelitian Wirnas (2006) 

yang menyebutkan bahwa fenotipa tanaman kedelai yang mendukung produksi 

meliputi jumlah cabang, jumlah buku total, jumlah polong isi, jumlah polong 

total, dan persentase polong isi. Seleksi sifat kuantitatif lebih sulit dibanding sifat 

kualitatif, karena adanya pengaruh lingkungan sehingga menyebabkan 

pengaburan sifat genetik yang diamati. Untuk menyeleksi sifat kuantitatif tidak 

mendasar pada variasi genetik tetapi pada variasi fenotipe individu-individu 

dalam populasi. Sifat kuantitatif dinyatakan dalam besaran kuantitatif masing- 

masing individu tanaman dan selanjutnya digunakan pendekatan analisis sifat 

yang diamati dan memperkirakan proporsi pengaruh genetik dan lingkungan.  
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3. BAHAN DAN METODE 

1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun Percobaan Jatikerto Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya, Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, 

Kabupaten Malang, pada bulan Februari sampai Mei 2014. Kondisi fisik kebun 

berada pada ketinggian 303 mdpl, dengan suhu rata-rata berkisar 27 – 29 
o
C, 

curah hujan rata-rata sebesar 100 mm/ bulan. 

 

2. Alat dan Bahan 

2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain cangkul, timbangan, 

tali, label, alat tulis, kalkulator, bambu dengan tinggi 50 cm dan lebar 3 – 4 cm, 

staples dan tugal.  

2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih galur F4 hasil 

persilangan varietas AP dengan Argopuro, UB, Tanggamus dan benih 

pembanding yaitu varietas AP, Argopuro, UB dan Tanggamus. Pupuk dengan 

dosis perbandingan NPK 16 : 16 : 16.  

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode single plant yaitu menanam setiap 

individu tanaman F4 hasil persilangan varietas AP dengan Argopuro, UB dan 

Tanggamus. Metode ini tanpa menggunakan ulangan dalam penerapannya. 

 

4. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan percobaan terdapat tiga tahap yaitu : pengolahan lahan, 

penanaman, dan perawatan. 

4.1 Pengolahan Lahan 

Tahap persiapan meliputi persiapan lahan dan benih. Lahan yang akan 

digunakan diolah dengan cangkul terlebih dahulu sebelum ditanami kedelai, 

kemudian dibuat saluran drainase dan petak-petak percobaan, petak dengan 
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ukuran sesuai jumlah biji yang ditanam, jarak antar guludan 45 cm, tinggi guludan 

15 cm. 

4.2 Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan menggunakan sistem tugal untuk membuat 

lubang tanam. Setiap guludan dibuat lubang tanam dengan jarak 40 cm × 15 cm.  

Jarak lubang tanam pertama dengan tepi petak 20 cm. Satu lubang tanam 

selanjutnya ditanam biji kedelai sebanyak 3 butir. Tujuan penanaman sebanyak 3 

butir adalah untuk tujuan penyulaman dan penjarangan. Penjarangan dilakukan 

jika pada satu lubang tanam terdapat benih yang tumbuh 3 tanaman maka 

dilakukan seleksi dengan memilih tanaman yang tumbuh paling baik (menyisakan 

1 tanaman dengan pertumbuhan terbaik). 

 

4.3 Penyulaman 

Kegiatan penyulaman dilakukan jika dalam satu lubang tanam tidak ada 

yang tumbuh atau mati, penyulaman dilakukan satu minggu setelah tanam agar 

pertumbuhan tanaman dapat merata sehingga didapat tanaman seragam fase 

pertumbuhannya.  

 

4.4 Pemeliharaan 

Pemeliharaan lahan dilakukan dengan penambahan pupuk NPK dengan 

dosis 200 kg ha
-1

. Pupuk diberikan dengan dibenamkan pada lubang di antara 2 

baris tanaman, setelah itu pengairan, pengairan selanjutnya dilakukan disesuaikan 

dengan kondisi lahan. Pemeliharaan terakhir yaitu pengendalian hama dan 

penyakit apabila terdapat gangguan pada tanaman.  

4.5 Panen 

Pemanenan kedelai harus dilakukan pada saat umur masak optimal (masak 

fisiologis) agar diperoleh mutu hasil dan produksi yang tinggi. Umur masak 

optimal sangat beragam sesuai dengan varietasnya. Pada umumnya varietas 

unggul dikembangkan saat umur masak optimal 80 – 90 hari. Masa panen selain 

atas dasar umur optimal juga dapat melalui tanda-tanda warna visual polong dan 

tanaman.  

 

5. Pengamatan Penelitian 
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Pengamatan dilakukan pada setiap individu tanaman, dimana tetua 

sebagai pembanding dan F4 sebagai bahan pengamatan. Pengamatan dilakukan 

dengan metode destruktif. Pengamatan dengan metode destruktif dilakukan pada 

saat pengamatan parameter jumlah polong isi per tanaman, jumlah dan bobot biji 

per tanaman, jumlah buku subur per tanaman, jumlah cabang per tanaman.  

 

6. Analisa Data 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi perhitungan 

ragam fenotip, koefisien keragaman fenotip, koefisien keragaman genetik, analisis 

korelasi, perhitungan heritabilitas dalam arti luas dan kemajuan genetik harapan. 

6.1 Ragam Fenotip, Ragam Lingkungan dan Ragam Genetik 

Untuk mengetahui keragaman fenotip suatu populasi menggunakan rumus 

ragam fenotepa, ragam lingkungan dan ragam genetik yang dikemukakan oleh 

(Suharsono et al., 2006): 

σ
2
p = 

∑      ̅     
   

   
 

σ
2
p = ragam fenotip, xi= nilai pengamatan ke-i,  ̅ = rata – rata populasi, n -1 = 

jumlah data dikurangi 1. 

σ
2
e = 

           

     
 

σ
2
e =ragam lingkungan σ

2
p1 = simpangan baku tetua 1, σ

2
p2 = simpangan baku 

tetua 2, n1+n2 = jumlah tanaman tetua. 

σ
2
g = σ

2
p - σ

2
e 

6.2 Koefisien Keragaman Fenotip dan Koefisien Keragaman Genetik  

Untuk mengetahui koefisien keragaman fenotip dan koefisien keragaman 

genetik suatu populasi menggunakan rumus rumus yang dikemukakan oleh (Singh 

dan Chaundhary, 1979 dalam Handayani dan Hidayat, 2012): 

 

KKF = 
√   

 ̅̅
 x 100 % 

KKG = 
√   

 ̅̅
 x 100 % 
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KKF = koefisien keragaman fenotip, KKG = koefisien keragaman genetik, X = 

rata-rata. Nilai KKF terbagi dalam kriteria rendah (0 < x ≤ 25), agak rendah (25 < 

x ≤ 50), cukup tinggi (50 < x ≤ 75) dan tinggi (75 < x ≤ 100). 

6.3 Analisis Korelasi 

Analisis korelasi dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi (r) 

antara karakter x dan y.  Korelasi dilambangkan dengan r dengan ketentuan nilai r 

tidak lebih dari harga (-1≤ r ≤ 1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasi negatif 

sempurna; r = 0 artinya tidak ada korelasi; dan r = 1 artinya korelasinya sangat 

kuat. Perhitungan koefisien korelasi menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

(Walpole, 1995 dalam Sa’diyah, 2009): 

r = 
∑     

 ∑   ∑  

 

√ ∑   
  ∑  

 

 
  ∑   

  ∑  
 

 
 

 

6.4 Heritabilitas 

Pendugaan nilai heritabilitas digunakan untuk program seleksi dan 

kemajuan seleksi. Rumus yang digunakan: 

h
2 
= 

   

   
 

Pembagian nilai heritabilitas ialah tinggi ( h
2
 > 0,50), sedang (0,20 < h

2
 < 0,50) 

dan rendah (h
2
 < 20). (Poespodarsono, 1988) 

6.5 Kemajuan Genetik Harapan 

Kemajuan genetik harapan dapat diduga menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh : (Fehr, 1978 dalam Barmawi, 2013) 

KG = h
2
 x i x     

KGH (%) = 
  

 ̅
 x 100% 

KGH = Kemajuan Genetik Harapan, KG = kemajuan genetik, i = intensitas 

seleksi; σ
2
p = Standar deviasi fenotipik; h

2
 = heritabilitas arti luas. Kriteria 

kemajuan genetik harapan ialah rendah (0 -7 %), sedang (7,1-14 %) dan tinggi (> 

14,1 %). 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4. 1 Hasil 

1.1 Fenotipe Galur F4 dan Tetua 

a. Jumlah Cabang  

Hasil pengamatan populasi tetua dan galur persilangan F4 untuk karakter 

jumlah cabang ditunjukkan pada (Tabel 1). Populasi galur F4 hasil persilangan 

memiliki jumlah cabang maksimum yang lebih tinggi dibanding kedua tetuanya 

masing-masing kecuali galur AP × Argopuro. Galur AP × Argopuro dengan 

jumlah cabang tertinggi adalah 4 cabang, AP × UB dengan jumlah cabang 

tertinggi adalah 7 cabang dan AP × Tanggamus dengan jumlah cabang tertinggi 

sebesar 9 cabang. Hal ini menunjukkan jika dilakukan seleksi pada jumlah cabang 

maksimum galur persilangan F4 maka akan berpeluang untuk menghasilkan 

tanaman yang memiliki jumlah cabang yang lebih tinggi dibanding kedua 

tetuannya masing-masing.  

Tabel 1. Kisaran dan rerata jumlah cabang per tanaman populasi tetua dan    

keturunan galur F4. 

Populasi Jumlah Cabang per Tanaman 

Tetua Kisaran Rerata 

AP 1-5 3 

Argopuro 1-4 2 

UB 1-4 2 

Tanggamus 2-5 3 

  

  F4 

  ♀AP  x♂Argopuro 1-4 2 

♀AP  x♂UB 1-7 3 

♀APx♂Tanggamus 1-9 3 

 

b. Jumlah Buku Subur per Tanaman 

Nilai rata-rata jumlah buku subur per tanaman galur F4 memiliki nilai 

yang beragam 14 – 18 buku, sedangkan pada tetua memiliki nilai 12 – 15 buku 

(Tabel 2). Nilai rata-rata karakter buku subur galur F4 hasil persilangan varietas 

AP x Argopuro jika dibandingkan dengan kedua tetuanya memiliki rerata yang 

lebih rendah dibanding tetua betinanya (AP), tetapi jika dibandingkan dengan 

tetua jantan (Argopuro) rerata jumlah buku subur hasil persilangan bernilai sama. 
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Nilai rata-rata karakter buku subur galur F4 hasil persilangan varietas AP × UB 

dan AP × Tanggamus jika dibandingkan dengan kedua tetuanya memiliki rerata 

yang sedikit lebih tinggi. Nilai kisaran jumlah buku subur galur F4 menunjukkan 

hasil yang beragam 5–42 buku. Populasi galur F4 hasil persilangan memiliki 

jumlah buku subur maksimum yang lebih tinggi dibanding kedua tetuanya 

masing-masing. Hal ini menunjukkan jika dilakukan seleksi pada nilai maksimum 

galur F4 mempunyai peluang untuk mendapatkan tanaman dengan jumlah buku 

subur lebih tinggi dari tetua. 

Tabel 2. Kisaran dan rerata buku subur per tanaman populasi tetua dan keturunan 

galur F4. 

Populasi Jumlah Buku Subur per Tanaman 

Tetua Kisaran Rerata 

AP 8-23 15 

Argopuro 8-25 14 

UB 4-21 12 

Tanggamus 10-26 15 

  

  F4 

  ♀AP  x♂Argopuro 5-41 14 

♀AP  x♂UB 5-42 16 

♀APx♂Tanggamus 6-41 18 

 

c. Jumlah Polong Isi per Tanaman 

Nilai rata-rata jumlah polong isi per tanaman galur F4 memiliki nilai  37–

43 polong, pada tetua memiliki nilai 32 – 45 polong (Tabel 3). Nilai rata-rata 

jumlah polong isi pada varietas AP adalah 37 polong, sedangkan pada varietas 

Argopuro adalah 32 polong. Dari hasil persilangan varietas AP x Argopuro galur 

F4 menghasilkan nilai rata-rata jumlah polong isi 37 polong jika dibandingkan 

dengan kedua tetuanya memiliki nilai rerata sama dengan tetua betina (AP), tetapi 

lebih tinggi dibandingkan dengan tetua jantan (Argopuro). Nilai rerata hasil 

persilangan AP × UB yang menunjukkan nilai rerata jumlah polong isi lebih 

tinggi dari tetua betina maupun tetua jantan. Hal berbeda ditunjukkan oleh galur 

persilangan AP × Tanggamus dengan nilai rata-rata jumlah polong isi lebih tinggi 

dari tetua betina (AP), tetapi lebih rendah dari tetua jantan Tanggamus.  
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Nilai kisaran jumlah polong isi galur F4 menunjukkan hasil yang beragam 

10 – 105 polong (Tabel 3). Populasi galur F4 hasil persilangan memiliki nilai 

jumlah polong isi per tanaman maksimal yang lebih tinggi dibanding kedua 

tetuanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa jika dilakukan seleksi pada 

nilai jumlah polong isi maksimum galur F4 mempunyai peluang untuk 

mendapatkan tanaman dengan jumlah polong isi lebih tinggi dari tetua. 

Tabel 3.Kisaran dan rerata polong isi per tanaman populasi tetua dan keturunanya 

galur F4. 

Populasi Jumlah Polong Isi 

Tetua Kisaran Rerata 

AP 20-62 37 

Argopuro 14-59 32 

UB 14-52 32 

Tanggamus 30-94 45 

  

  F4 

  ♀AP  x♂Argopuro 11-90 37 

♀AP  x♂UB 10-99 40 

♀APx♂Tanggamus 12-105 43 

  

d. Bobot Kering Biji Per Tanaman  

Nilai rata-rata bobot kering biji per tanaman galur F4 memiliki nilai  8,4 – 

9,97 gram, pada tetua memiliki nilai 7,34 – 11,1 gram (Tabel 4).  

Tabel 4.Kisaran dan rerata bobot kering biji per tanaman populasi tetua dan 

keturunanya galur F4. 

Populasi Bobot Kering Biji 

Tetua Kisaran (g) Rerata (g) 

AP 2,28-13,39 7,34 

Argopuro 3,65-17,35 9,04 

UB 3,02-13,03 8,18 

Tanggamus 6.61-15,14 11,1 

  

  F4 

  ♀AP  x♂Argopuro 2-18,05 8,40 

♀AP  x♂UB 2,21-23,05 9,46 

♀APx♂Tanggamus 2,34-27,63 9,97 
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Nilai kisaran bobot kering biji galur F4 menampilkan hasil yang beragam 

2 – 27,63 gram. Populasi galur F4 hasil persilangan memiliki nilai bobot kering 

per tanaman maksimum yang lebih tinggi dibanding kedua tetuanya masing-

masing. Galur AP × Argopuro dengan nilai bobot kering per tanaman tertinggi 

adalah 18,05 gram, AP × UB dengan bobot kering per tanaman tertinggi adalah 

23,05 gram dan AP × Tanggamus dengan bobot kering per tanaman tertinggi 

sebesar 27,63 gram. Hal ini menunjukkan jika dilakukan seleksi pada nilai bobot 

biji kering maksimum galur F4 maka akan berpeluang untuk menghasilkan 

tanaman yang memiliki bobot kering per tanaman yang lebih tinggi dibanding 

kedua tetuannya masing-masing. 
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1.2 Korelasi Antar Karakter Pengamatan 

a. Jumlah Cabang dengan Buku Subur 

Nilai korelasi jumlah cabang dengan buku subur dari ketiga persilangan 

galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus didapat nilai koefisien 

korelasi berturut-turut sebagai berikut  0,607; 0,671 dan 0,663 (Lampiran 8). Hal 

ini menunjukkan karakter jumlah cabang mempunyai hubungan yang erat dengan 

karakter buku subur per tanaman. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

karakter jumlah cabang terhadap jumlah buku subur per tanaman dari ketiga 

persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP x Tanggamus berturut-

turut sebagai berikut 0,41; 0,45, dan 0,56 (Gambar 1). Hal ini menunjukkan 

besarnya pengaruh jumlah cabang terhadap buku subur hasil persilangan varietas 

AP × Tanggamus sebesar 56 % dan 44 % lainnya dipengaruhi faktor lain.  

 

  

   1     2 

 

3 

Gambar 1) Hubungan jumlah cabang dengan jumlah buku subur pada galur F4 

persilangan (1) AP × Argopuro, (2) AP × UB dan (3) AP × 

Tanggamus. 

 

y = 5.8505x + 0.6901 
R² = 0.409 

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6

Ju
m

la
h

 B
u

ku
 S

u
b

u
r 

Jumlah Cabang 

y = 4.2541x + 5.5656 
R² = 0.4503 

0

10

20

30

40

50

0 2 4 6 8

Ju
m

la
h

 B
u

ku
 S

u
b

u
r 

Jumlah Cabang 

y = 4.3386x + 4.8571 
R² = 0.559 

0

10

20

30

40

50

0 5 10

Ju
m

la
h

 B
u

ku
 S

u
b

u
r 

Jumlah Cabang 



16 
 

b. Jumlah Cabang dengan Jumlah Polong Isi 

Nilai korelasi jumlah cabang dengan jumlah polong isi per tanaman dari 

ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus 

didapat nilai koefisien korelasi berturut-turut sebagai berikut  0,629; 0,588 dan 

0,508 (Lampiran 9). Hal ini menunjukkan karakter jumlah cabang mempunyai 

hubungan yang erat dengan karakter jumlah polong isi per tanaman. Sedangkan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) karakter jumlah cabang terhadap jumlah polong 

isi per tanaman dari ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB  dan 

AP × Tanggamus berturut-turut sebagai berikut 0,44; 0,35; 034 (Gambar 2). Hal 

ini menunjukkan besarnya pengaruh jumlah cabang terhadap buku subur hasil 

persilangan varietas AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus sebesar 

44%, 35% dan 34%. 
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Gambar 2.  Hubungan jumlah cabang dengan jumlah polong isi pada galur F4 

persilangan (1) AP × Argopuro, (2) AP × UB dan (3) AP × 

Tanggamus. 
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c. Jumlah Cabang dengan Bobot Kering Biji 

Nilai korelasi jumlah cabang dengan bobot kering biji per tanaman dari 

ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus 

didapat nilai koefisien korelasi berturut-turut sebagai berikut  0,634; 0,585 dan 

0,512 (Lampiran 10). Hal ini menunjukkan karakter jumlah cabang mempunyai 

hubungan yang erat dengan karakter bobot kering biji per tanaman. Sedangkan 

nilai koefisien determinasi (R
2
) karakter jumlah cabang terhadap bobot kering biji 

per tanaman dari ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP × 

Tanggamus didapat nilai berturut-turut sebagai berikut 0,48; 0,34; dan 0,35 

(Gambar 3). Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh jumlah cabang terhadap 

bobot kering biji hasil persilangan varietas AP × Argopuro, AP × UB dan AP × 

Tanggamus sebesar 48 %, 34 % dan 35 %. 
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Gambar 3.  Hubungan jumlah cabang dengan bobot kering biji pada galur F4 

persilangan (1) AP × Argopuro, (2) AP × UB dan (3) AP × 

Tanggamus. 
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d. Buku Subur dengan Jumlah Polong Isi 

Nilai korelasi jumlah buku subur dengan jumlah polong isi per tanaman 

dari ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus 

didapat nilai koefisien korelasi berturut-turut sebagai berikut 0,938; 0,909 dan 

0,822 (Lampiran 11). Hal ini menunjukkan karakter jumlah buku subur 

mempunyai hubungan sangat erat dengan karakter jumlah polong isi per tanaman. 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × 

UB dan AP × Tanggamus didapat nilai berturut-turut 0,88; 0,83 dan 0,68 (Gambar 

4). Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh jumlah buku subur terhadap jumlah 

polong isi hasil persilangan varietas AP x Argopuro, AP x UB dan AP x 

Tanggamus sebesar 88%, 83% dan 68%. 

 

   

   1     2 

 

3 

Gambar 4.  Hubungan jumlah buku subur dengan jumlah polong isi pada galur F4 

persilangan (1) AP × Argopuro, (2) AP × UB dan (3) AP × 

Tanggamus. 
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e. Buku Subur dengan Bobot Kering Biji 

Nilai korelasi jumlah buku subur dengan bobot kering biji per per tanaman 

dari ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus 

didapat nilai koefisien korelasi berturut-turut sebagai berikut 0,873; 0,778 dan 

0,714 (Lampiran 12). Hal ini menunjukkan karakter jumlah buku subur 

mempunyai hubungan sangat erat dengan karakter bobot kering biji per tanaman 

kecuali persilangan AP x Tanggamus yang mempunyai hubungan erat. Nilai 

koefisien determinasi (R
2
) ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB, 

dan AP × Tanggamus didapat nilai berturut-turut 0,78; 0,60 dan 0,51 (Gambar 5). 

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh jumlah buku subur terhadap bobot kering 

biji dari hasil persilangan varietas AP × Argopuro, AP × UB, dan AP × 

Tanggamus sebesar 78%, 60% dan 51%. 
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Gambar 5.  Hubungan jumlah buku subur dengan bobot kering biji pada galur F4 

persilangan (1) AP × Argopuro, (2) AP × UB dan (3) AP × 

Tanggamus. 
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f. Jumlah Polong Isi dengan Bobot Kering Biji 

Nilai korelasi jumlah polong isi dengan bobot kering biji per per tanaman 

dari ketiga persilangan galur F4 AP × Argopuro, AP × UB, dan AP × Tanggamus 

didapat nilai koefisien korelasi berturut-turut sebagai berikut 0,940; 0,889 dan 

0,907 (Lampiran 13). Hal ini menunjukkan karakter jumlah polong isi mempunyai 

hubungan sangat erat dengan karakter bobot kering biji per tanaman. Nilai 

koefisien determinasi (R
2
) ketiga persilangan galur F4 AP x Argopuro, AP x UB, 

dan AP x Tanggamus didapat nilai berturut-turut 0,89; 0,79; 0,82 (Gambar 6). Hal 

ini menunjukkan besarnya pengaruh jumlah buku subur terhadap bobot kering biji 

dari hasil persilangan varietas AP × Argopuro, AP × UB dan AP x Tanggamus 

sebesar 89%, 79% dan 82%. 
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Gambar 6.  Hubungan jumlah polong isi dengan bobot kering biji pada galur F4 

persilangan (1)AP × Argopuro, (2) AP × UB dan (3) AP × 

Tanggamus.s 
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1.3 Koefisien Keragaman Fenotipe (KKF) 

Nilai KKF galur F4 persilangan AP × Argopuro, AP × UB dan AP × 

Tanggamus pada semua karakter 39,95 – 49,53% (Tabel 5). Nilai KKF terendah 

pada karakter jumlah polong persilangan AP × Tanggamus, sedangkan nilai 

tertinggi pada karakter jumlah buku subur persilangan AP × Argopuro. Dari nilai 

KKF absolut 0 – 47,54 ditetapkan nilai KKF relatif, nilai absolut tertinggi 47,54 

ditetapkan sebagai nilai KKF relatif 100%. Berdasarkan nilai KKF yang 

dikemukakan oleh Jamilah, Waluyo dan Karuniawan (2011) yaitu rendah (0% – 

25%), agak rendah (25%<x≤50%), cukup tinggi (50%<x≤75%) dan tinggi 

(75%<x≤100%). Maka nilai absolut kriteria tersebut adalah rendah (0% – 

12,38%), agak rendah (12,38% – 24,77%), cukup tinggi (24,77% – 37,15%) dan 

tinggi (37,15% – 49,53%). Berdasarkan nilai KKF galur F4 persilangan AP × 

Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus masuk dalam kriteria tinggi pada 

semua hasil persilangan (Tabel 5). 

Tabel 5. nilai KKF dalam arti luas F4 pada karakter yang diamati. 

 

KKF (%) 

Populasi F4 

Jumlah 

Cabang Jumlah Buku Subur Jumlah Polong Isi Bobot Biji  

♀Ap × ♂Argopuro 49,53
t 

47,54
t
 42,23

t
 40,87

t
 

♀Ap × ♂UB 41,77
t
 42,88

t
 45,34

t
 41,86

t
 

♀Ap × ♂Tanggamus 42,08
t
 40,96

t
 39,95

t
 42,57

t
 

Keterangan t = tinggi  

 

1.4 Koefisien Keragaman Genetik (KKG) 

Nilai KKG galur F4 persilangan AP × Argopuro, AP × UB dan AP × 

Tanggamus berkisar 25,37 – 38,61% pada semua karakter. Nilai KKG terendah 

sebesar 25,37 % pada persilangan AP × UB karakter jumlah cabang, sedangkan 

nilai tertinggi karakter jumlah polong isi per tanaman persilangan AP × UB. Dari 

nilai KKG absolut 0 – 38,61 ditetapkan nilai KKG relatif, nilai absolut tertinggi 

38,61 ditetapkan sebagai nilai relatif 100%. Berdasarkan nilai KKG yang 

dikemukakan oleh Jamilah et al. (2011) yaitu rendah (0% – 25%), agak rendah 

(25%<x≤50%), cukup tinggi (50%<x≤75%) dan tinggi (75%<x≤100%). Maka 
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nilai absolut kriteria tersebut adalah rendah (0% – 9,65%), agak rendah (9,65% – 

19,31%), cukup tinggi (19,31% – 28,96%) dan tinggi (28,96% – 38,61%). 

Tabel 6 . nilai KKG F4 pada karakter yang diamati. 

 

KKG (%) 

Populasi F4 

Jumlah 

Cabang 

Jumlah Buku 

Subur 

Jumlah Polong 

Isi 

Bobot 

Biji  

 ♀AP × ♂Argopuro 28,26
ct
 35,94

t
 30,90

t
 25,48

ct
 

 ♀AP × ♂UB 25,37
ct
 34,89

t
 38,61

t
 34,00

t
 

 ♀AP × ♂Tanggamus 30,11
t
 32,99

t
 28,81

ct
 35,09

t
 

 Keteranagan : r = rendah, ar = agak rendah, ct = cukup tinggi, t = tinggi 

Berdasarkan nilai KKG galur F4 persilangan AP × Argopuro, AP × UB 

dan AP × Tanggamus berkisar antara cukup tinggi dan tinggi (Tabel 6). Karakter 

jumlah cabang tergolong dalam  kriteria cukup tinggi kecuali pada persilangan AP 

× Tanggamus dengan kriteria tinggi, karakter jumlah buku subur memiliki kriteria 

tinggi pada semua persilangan, karakter jumlah polong isi memiliki kriteria tinggi 

kecuali kombinasi AP × Tanggamus dengan kriteria cukup tinggi, karakter bobot 

biji per tanaman memiliki kriteria tinggi kecuali kombinasi AP × Argopuro 

dengan kriteria cukup tinggi. 

 

1.5 Heritabilitas 

Nilai heritabilitas dalam arti luas galur F4 persilangan AP × Argopuro, AP 

× UB dan AP × Tanggamus dari empat karakter yang diamati 0,46 – 0,89 (Tabel 

7). Menurut Zen dan Bahar, 1996 dalam Syukur, Sujiprihati, Yunianti, dan 

Kusumah. (2011) membagi kriteria nilai heritabilitas sebagai berikut : 0 < h
2
 ≤ 20 

adalah rendah; 20 ≤ h
2
< 50 adalah sedang dan 50≤h

2
<100 adalah tinggi. 

Berdasarkan nilai tersebut, maka nilai heritabilitas dalam arti luas galur F4 untuk 

empat karakter antara sedang sampai tinggi. Nilai heritabilitas sedang pada 

karakter jumlah cabang persilangan AP × Argopuro dan AP × UB sedangkan AP 

× Tanggamus mempunyai heritabilitas tinggi. Karakter jumlah buku subur, jumlah 

polong isi dan bobot biji mempunyai nilai heritabilitas tinggi pada semua 

persilangan kecuali persilangan AP × Argopuro pada karakter bobot biji yang 

bernilai sedang. Nilai heritabilitas sedang sampai tinggi menunjukkan bahwa 
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faktor genetik lebih berperan dibanding faktor lingkungan terhadap penampilan 

karakter.  

Tabel 7. Nilai heritabilitas dalam arti luas F4 pada karakter yang diamati. 

 

Heritabilitas (h
2
) 

Populasi F4 

Jumlah 

Cabang 

Jumlah Buku 

Subur 

Jumlah 

Polong Isi Bobot Biji  

♀AP x ♂Argopuro 
0,38

s 
0,57

t 
0,53

t 
0,39

s 

♀AP x ♂UB 
0,37

s 
0,66

t 
0,72

t 
0,66

t 

♀AP x ♂Tanggamus 
0,51

t 
0,65

t 
0,52

t 
0,68

t 

Keterangan : s = sedang, t = tinggi 

 

1.6 Kemajuan Genetik 

Nilai kemajuan genetik galur F4 pada taraf intensitas seleksi 5 % 

persilangan AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus berkisar 31,74 – 

67,74% (Tabel 8). Berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh Begun dan 

Sobhan, 1991 dalam Barmawi, Sa’diyah dan Yatama (2013) bahwa kemajuan 

genetik bernilai rendah jika KG>7%, sedang 7%>KG<14%, tinggi KG>14%, 

maka seluruh karakter galur F4 persilangan AP × Argopuro, AP × UB dan AP × 

Tanggamus masuk dalam kriteria tinggi (>14,00%). 

Tabel 8. nilai Kemajuan genetik F4 pada karakter yang diamati. 

 

Kemajuan genetik (%) 

Populasi F4 

Jumlah 

Cabang 

Jumlah Buku 

Subur 

Jumlah 

Polong Isi Bobot Biji  

♀AP x ♂Argopuro 
39,18

t 
55,98

t 
46,56

t 
32,72

t 

♀AP x ♂UB 
31,74

t 
58,48

t 
67,74

t 
56,90

t 

♀AP x ♂Tanggamus 
44,39

t 
54,73

t 
42,80

t 
59,59

t 

Keterangan : t = tinggi 

Nilai kemajuan genetik terendah terdapat dalam persilangan AP × UB 

pada karakter jumlah cabang, sedangkan nilai kemajuan genetik tertinggi terdapat 

pada karakter jumlah polong isi per tanaman dalam persilangan AP × UB.  
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4.2 Pembahasan 

2.1 Fenotipe Galur F4  

Hasil penelitian galur F4 menunjukkan bahwa populasi hasil persilangan 

memiliki nilai fenotipe yang beragam. Menurut Syukur et al. (2011) nilai fenotipe 

yang beragam untuk beberapa karakter pada populasi disebabkan latar belakang 

genetik populasi yang berbeda. Nilai fenotipe karakter jumlah cabang per tanaman 

galur F4 1 – 9 cabang. Nilai jumlah cabang tertinggi didapat pada kombinasi AP × 

Tanggamus dengan nilai 9 cabang. Nilai fenotipe karakter buku subur berkisar 5 – 

42 buku, nilai tertinggi karakter buku subur pada kombinasi AP × UB bernilai 42 

buku subur. Nilai fenotipe karakter jumlah polong isi per tanaman 10 – 105 

polong. Nilai tertinggi karakter jumlah polong isi terdapat pada kombinasi AP × 

Tanggamus dengan nilai 105 polong. Nilai fenotipe bobot kering biji 2 – 27,63 g, 

Nilai tertinggi karakter bobot kering biji terdapat pada kombinasi AP × 

Tanggamus dengan nilai 27,63 g per tanaman. Nilai fenotipe galur persilangan F4 

menunjukkan nilai maksimum yang selalu lebih tinggi dibandingkan kedua 

tetuanya kecuali pada karakter jumlah cabang kombinasi AP × Argopuro. Hal ini 

menunjukkan jika dilakukan seleksi maka akan berpeluang untuk mendapatkan 

tanaman yang heterosis. Tanaman heterosis ini diharapkan memilki karakter 

fenotipe yang lebih baik dibandingkan kedua tetuanya terutama pada karakter 

komponen hasil berupa jumlah polong isi dan bobot kering biji per tanaman.  

Berdasarkan nilai fenotipe (jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah 

polong dan bobot biji per tanaman) yang beragam. Hal ini menunjukkan peluang 

berhasilnya seleksi lebih efektif untuk memilih karakter yang diinginkan, karena 

bahan seleksi lebih luas. Menurut Banawi et al. (2013) nilai fenotipe dan genotipe 

yang tinggi dari karakter yang diamati memberikan peluang berhasilnya seleksi, 

sedangkan menurut Dilnesaw, Abadi dan Getahun. (2013) nilai fenotipe dan 

genotipe yang tinggi dari karakter yang diamati menunjukkan potensi genetik dari 

hasil persilangan. Pemilihan karakter dari hasil persilangan memerlukan 

pertimbangan keeratan hubungan karakter yang ingin diseleksi (koefisien 

korelasi) dengan karakter lainnya dan nilai heritabilitas karena karakter tersebut 

dikendalikan oleh banyak gen dan ekspresinya sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan (Wirnas  et al., 2006). 
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2.2 Korelasi antara Fenotipe  

Nilai korelasi sangat penting diketahui untuk mengukur hubungan karakter 

yang diamati. Menurut Sa’diyah, Putri, Maretha dan Utomo (2009) bahwa nilai 

koefisien korelasi penting diperhatikan pada seleksi berdasarkan fenotipe. Hasil 

analisis korelasi pada karakter kedelai galur persilangan F4 menunjukkan hasil 

korelasi kuat hingga sangat kuat pada kisaran 0,508 – 0,940 (Lampiran 7) pada 

setiap hubungan karakter komponen hasil dengan mengacu pada kriteria koefisien 

korelasi menurut Sarwono (2013) di mana kriteria kuat jika korelasi 0,5 – 0,75 

dan sangat kuat jika korelasi 0,75 – 0,99. Hasil koefisien korelasi yang kuat 

sampai sangat kuat tersebut berarti jika kenaikan nilai variabel X maka diikuti 

kenaikan nilai variabel Y secara proporsional (Arifin, 2008). Hasil analisis 

korelasi pada galur persilangan kedelai F4 menunjukkan korelasi tertinggi 

terdapat pada hubungan variabel jumlah polong isi dengan bobot kering biji per 

tanaman jika dibandingkan dengan hubungan antar variabel-variabel lainnya. 

Karakter jumlah buku subur dan jumlah polong isi memiliki nilai koefisien 

korelasi sangat kuat kecuali hasil persilangan AP x Tanggamus dengan kriteria 

kuat terhadap bobot kering biji. Hal ini berarti karakter jumlah buku subur dan 

jumlah polong isi memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan bobot kering 

biji (hasil). Hal itu dapat dilihat pada karakter bobot kering biji (Y) yang 

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah buku subur dan jumlah polong isi 

(X). Menurut Sitepu, Rosmayati, Nuriadi (2014) korelasi komponen hasil (jumlah 

buku subur dan jumlah polong isi) menentukan bobot kering biji kedelai.  

Peningkatan produksi kedelai berkaitan dengan karakter hasil dan karakter 

yang berkorelasi dengan hasil. Karakter hasil dalam penelitian ini adalah bobot 

biji per tanaman. Karakter bobot biji per tanaman memilki korelasi yang sangat 

kuat dengan karakter jumlah buku subur dan jumlah polong isi kecuali kombinasi 

AP × Tanggamus dengan kriteria korelasi kuat. Dari hasil penelitian diperoleh 

galur persilangan AP × Tanggamus memilki nilai bobot biji maksimum yang 

paling tinggi dibandingkan persilangan lainya. Hal ini disebabkan karena galur 

tersebut memiki jumlah buku subur dan jumlah polong isi terbanyak. Bobot biji 

sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah biji. Jumlah biji mempunyai hubungan 

yang erat dengan jumlah buku subur dan jumlah polong isi. Dengan semakin 
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tingginya jumlah buku subur dan polong isi maka produksi tanaman semakin 

meningkat. Dengan mengetahui hubungan korelasi karakter hasil dengan karakter 

lainya, maka dapat diputuskan karakter-karakter yang dapat digunakan sebagai 

dasar seleksi untuk mendapatkan genotipe kedelai berproduksi tinggi, selain itu 

seleksi juga dapat dilakukan lebih dini apabila karakter hasil memilki korelasi 

yang kuat dengan karakter non hasil.      

 

2.3 Koefisien Keragaman Fenotipe (KKF) dan Koefisien Keragaman Genetik 

(KKG) 

Keragaman fenotipe adalah ragam diantara fenotipe tanaman pada saat 

ditanam dalam populasi tertentu. Keragaman tersebut dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan lingkungan serta interaksinya. Nilai KKF pada persilangan AP × 

Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus memiliki kriteria tinggi (Tabel 5). 

Berdasarkan nilai koefisien keragaman fenotipe yang memiliki kriteria tinggi pada 

semua karakter menunjukkan keragaman fenotipe yang luas pada galur F4.  Hal 

ini jika dilakukan seleksi pada karakter fenotipe memilki peluang untuk 

mendapatkan tanaman yang memiliki karakter fenotip unggul. Nilai koefisien 

keragaman yang tinggi menjamin keefektifan seleksi yang dilakukan terhadap 

populasi tersebut (Handayani dan Hidayat 2012). 

Keragaman genetik adalah keragaman yang disebabkan oleh faktor genetik 

dan dinyatakan dalam persentase koefisien keragaman genetik. Keragaman 

genetik yang luas (tinggi) memberikan kesempatan yang luas untuk memilih 

karakter yang diinginkan, namun jika keragaman sempit maka seleksi harus 

dilakukan dengan cara ketat agar diperoleh genotipe yang diinginkan pada 

karakter tertentu (Jamilah et al., 2011). Nilai KKG galur F4 persilangan AP × 

Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus masuk kriteria cukup tinggi hingga 

tinggi (Tabel 6). Nilai koefisien keragaman genetik yang cukup tinggi hingga 

tinggi memberi keleluasaan besar dalam kegiatan seleksi guna mendapatkan 

sumber genetik bagi karakter yang akan diperbaiki (Martono, 2009). Semua 

karakter dalam persilangan (jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi 

dan bobot kering biji) menunjukkan nilai KKG yang cukup tinggi hingga tinggi 

yang berarti seleksi lebih efektif karena kesempatan untuk memilih sifat yang 
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diinginkan dalam seleksi lebih luas. Keragaman genetik yang luas (tinggi) 

disebabkan individu – individu yang diamati memiliki perbedaan genetik dalam 

populasinya. Faktor genetik yang berbeda akan menyebabkan penampilan 

tanaman berbeda, perbedaan penampilan karakter tergantung seberapa besar 

perubahan lingkungan yang terjadi pada lingkungan tumbuh tanaman. Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh faktor tersebut maka dapat melalui rasio 

antara keragaman fenotip dengan genotip (nilai duga heritabilitas) (Jamilah et al., 

2011). 

 

2.4 Heritabilitas 

Nilai heritabilitas perlu diketahui untuk menduga keragaman fenotipe yang 

disebabkan oleh faktor lingkungan atau faktor genetik, bila nilai heritabilitas 

mendekati nol berarti keragaman fenotipe sebagian besar disebabkan oleh faktor 

lingkungan, sebaliknya nilai heritabilitas mendekati satu berarti keragaman 

sebagian besar disebabkan oleh faktor genetik (Poespodarsono, 1988). Nilai 

heritabilitas merupakan indikator awal dalam proses selanjutnya dalam progam 

pemuliaan tanaman. Besar kecilnya nilai heritabilitas erat hubungannya dengan 

kemampuan tanaman untuk perbaikan sifat melalui seleksi. Bila nilai heritabilitas 

tinggi berarti seleksi pada karakter yang diamati berhasil, sehingga seleksi perlu 

dilanjutkan ke generasi selanjutnya.  

Nilai heritabilitas galur F4 kedelai persilangan AP × Argopuro, AP × UB 

dan AP × Tanggamus dari empat karakter meliputi jumlah cabang, jumlah buku 

subur, jumlah polong dan berat biji per tanaman bernilai tinggi kecuali pada 

karakter jumlah cabang persilangan AP × Argopuro dan AP × UB yang bernilai 

sedang. Berdasarkan nilai heritabilitas sedang sampai tinggi pada karakter yang 

diamati, maka populasi galur F4 ini dapat dilanjutkan untuk progam seleksi. 

Pemilihan populasi lanjut itu didasarkan pada sifat-sifat unggul yang dimiliki oleh 

tanaman kedelai galur persilangan F4. Sifat karakter yang dipilih harus memilki 

nilai heritabilitas tinggi karena heritabilitas diperlukan untuk mengetahui sejauh 

mana penampilan suatu karakter tanaman apakah lebih dipengaruhi oleh faktor 

genetik atau faktor lingkungan. Nilai heritabilitas tinggi, intensitas seleksi, dan 

ragam fenotipe yang tinggi akan menyebabkan nilai kemajuan genetik tinggi. 
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2.5 Kemajuan Genetik 

Nilai kemajuan genetik pada taraf intensitas seleksi 5 % galur F4 

persilangan AP × Argopuro, AP × UB dan AP × Tanggamus bernilai tinggi yaitu 

lebih dari 14% semua persilangan (Tabel 8). Nilai kemajuan genetik yang tinggi 

menunjukan bahwa karakter yang diamati lebih dipengaruhi oleh faktor genetik 

sehingga proses seleksi dapat dilakukan dengan efektif. Nilai kemajuan genetik 

dipengaruhi oleh nilai koefisien keragaman genetik dan heritabilitas, dengan 

demikian seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan karakter dengan nilai 

KKG, heritabilitas dan kemajuan genetik yang tinggi  (Barmawi et al., 2013). 

Karakter dengan nilai KKG, heritabilitas dan kemajuan genetik yang sedang 

sampai tinggi pada penelitian galur F4 terdapat pada jumlah cabang, jumlah buku 

subur, jumlah polong isi dan bobot kering biji per tanaman pada persilangan galur 

F4, dengan demikian seleksi dengan tujuan meningkatkan produksi dapat 

dilakukan pada karakter-karakter tersebut. Informasi mengenai kemajuan genetik 

diperlukan untuk seleksi. Kemajuan genetik yang tinggi akan menyebabkan 

seleksi menjadi lebih efektif. 
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5. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pada galur F4 hasil tiga persilangan kedelai dengan 

tetua betina yang sama, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Karakter jumlah cabang, jumlah buku subur, jumlah polong isi dan bobot biji 

per tanaman pada galur F4 memiliki kriteria koefisien keragaman yang tinggi, 

hal ini menunjukkan peluang berhasilnya seleksi lebih besar untuk 

mendapatkan karakter yang diinginkan.  

2. Sifat utama yang dominan menentukan bobot kering biji (hasil) pada galur F4 

meliputi jumlah cabang, jumlah buku subur dan jumlah polong isi. Hal ini 

berdasarkan analisis korelasi yang menunjukkan kriteria kuat sampai sangat 

kuat. 

3. Kombinasi persilangan AP × Tanggamus dapat dipilih untuk dikembangkan 

menjadi varietas unggul berdaya hasil tinggi karena memiliki nilai paling 

baik pada karakter komponen hasil dibanding kombinasi persilangan lainnya. 

 

2. Saran 

Tanaman kedelai pada lahan pertanaman rentan rebah. Oleh karena itu, 

dianjurkan untuk dilakukan pengajiran dan pembumbunan pada saat budidaya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Denah Penelitian 

1.  Denah Penelitian 

 

  

Petak 1 

Petak 3 

Petak 11 

Petak 16 

Galur AP x 

Argopuro 

(Nomer  ke 926 - 

935) 

924 925 

Galur AP x UB 

(Baris ke 938 - 

965) 

937 936 

968 967 

Galur AP x 

Tanggamus 

(Baris ke 969 - 

982) 

  

16, 5 m (40 baris tanaman) 

2 m 

 

50cm 

= Galur AP (Tetua Betina) 

= Varietas Argopuro 

PETAK 24 

Petak 25 

 

= Galur UB 

= Varietas Tanggamus 

 

Keterangan: 

UTARA 
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Lampiran 2 

1. Deskripsi Galur AP 

Daya hasil   : 2 ton ha
-1

 

Warna hipokotil  : hijau 

Warna epikotil   : hijau 

Warna daun   : hijau muda 

Warna bulu   : putih 

Warna bunga   : putih 

Warna kulit biji  : kuning 

Warna polong masak  : coklat 

Warna hilum   : coklat muda 

Umur berbunga (hst)  : 31 

Umur polong masak (hst) : 83 

Tinggi tanaman (cm)  : 60 -65 

Bobot 100 biji (g)  : 4 – 8 

(Windiastika, 2012) 
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Lampiran 3 

2. Deskripsi Varietas Argopuro 

Daya hasil   : 3,05 ton ha
-1 

, rata – rata: 2,31 ton ha
-1

 

Warna hipokotil  : hijau 

Warna epikotil   : hijau 

Warna daun   : hijau 

Warna bulu   : putih 

Warna bunga   : putih 

Warna kulit biji  : kuning 

Warna polong masak  : coklat tua 

Warna hilum   : coklat muda 

Umur berbunga (hst)  : 32 

Umur polong masak (hst) : 84 

Tinggi tanaman (cm)  : 61 

Bobot 100 biji (g)  : 17,8 

(Balitkabi, 2012) 
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Lampiran  4 

3. Deskripsi Varietas Tanggamus 

Daya hasil   : 1,22 ton ha
-1

 

Warna hipokotil  : ungu 

Warna epikotil   : hijau 

Warna daun   : hijau 

Warna bulu   : coklat 

Warna bunga   : ungu 

Warna kulit biji  : kuning 

Warna polong masak  : coklat 

Warna hilum   : coklat tua 

Umur berbunga (hst)  : 35 

Umur polong masak (hst) : 88 

Tinggi tanaman (cm)  : 67  

Bobot 100 biji (g)  : 11 

(Balitkabi, 2012) 
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Lampiran 5 

4. Deskripsi Galur UB 

Daya hasil   : 2,5 ton ha
-1

 

Warna hipokotil  : ungu 

Warna epikotil   : hijau 

Warna daun   : hijau pekat 

Warna bulu   : putih keperakan 

Warna bunga   : putih 

Umur berbunga (hst)  : 30 

Umur polong masak (hst) : 80 

Tinggi tanaman (cm)  : 35 -50 

Bobot 100 biji (g)  : 10 -13 

 

 

(Balitkabi, 2012) 
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Lampiran 6  

Perhitungan  kebutuhan pupuk 

Kebutuhan NPK lengkap 

Dosis anjuran = 200 kg ha
-1

 

Jarak tanam 15 x 40 cm = 600 cm
2
 = 0,06 m

2
 

Populasi = 1 ha/jarak tanam = 10.000 m
2
/0.06 m

2
 = 166.666 tanaman 

Kebutuhan pupuk = dosis anjuran/populasi = 200 kg/166.666 tanaman = 200.000 

g /166.666 tanaman = 1.2 g/tanaman 
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Lampiran 7  

Ragam fenotipe (σ²p),  ragam lingkungan (σ²e), ragam genetik (σ²g) pada F4. 

Ragam fenotipe  

Ragam Fenotipe  

Populasi F4 
Jumlah 

Cabang 
Jumlah 

Polong Isi 
Buku 

Subur Bobot Biji 

AP  x Argopuro 1.35 238.94 41.79 11.93 

AP  x UB 1.17 334.34 48.04 15.68 

AP  x Tanggamus 1.53 297.54 51.65 18.02 

 

Ragam Lingkungan 

Ragam Lingkungan 

Populasi F4 
Jumlah 

Cabang 
Jumlah 

Polong Isi 
Buku 

Subur Bobot Biji 

AP  x Argopuro 0.84 111.05 17.90 7.29 

AP  x UB 0.74 91.83 16.24 5.33 

AP  x Tanggamus 0.75 142.80 18.15 5.77 

 

Ragam Genetik 

Ragam Genetik 

Populasi F4 
Jumlah 

Cabang 
Jumlah 

Polong Isi 
Buku 

Subur Bobot Biji 

AP  x Argopuro 0.52 127.89 23.89 4.63 

AP  x UB 0.43 242.50 31.80 10.35 

AP  x Tanggamus 0.79 154.74 33.50 12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Lampiran 8  

Nilai korelasi Jumlah cabang dengan buku subur 

kombinasi AP x Argopuro 

Correlations 

 Jumlah Cabang Buku Subur 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .607
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 138 138 

Buku Subur Pearson Correlation .607
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 138 147 

 

kombinasi AP x UB 

Correlations 

 Jumlah Cabang Buku Subur 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .671
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 325 325 

Buku Subur Pearson Correlation .671
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 325 344 

 

kombinasi AP x Tanggamus 

Correlations 

 Jumlah Cabang Buku Subur 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .663
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 338 338 

Buku Subur Pearson Correlation .663
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 338 344 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Lampiran 9 

Jumlah cabang dengan jumlah polong isi 

Kombinasi AP x Argopuro 

Correlations 

 Jumlah Cabang Jumlah Polong 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .629
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 138 138 

Jumlah Polong Pearson Correlation .629
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 138 146 

 

Kombinasi AP x UB 

Correlations 

 Jumlah Cabang Jumlah Polong 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .588
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 325 325 

Jumlah Polong Pearson Correlation .588
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 325 344 
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Kombinasi AP x Tanggamus 

Correlations 

 Jumlah Cabang Jumlah Polong 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .508
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 338 338 

Jumlah Polong Pearson Correlation .508
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 338 344 
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Lampiran 10 

Nilai korelasi jumlah cabang dengan berat biji 

Kombinasi AP x Argopuro 

Correlations 

 Jumlah Cabang Berat Biji 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .634
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 138 138 

Berat Biji Pearson Correlation .634
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 138 147 

 

Kombinasi AP x UB 

Correlations 

 Jumlah Cabang Berat Biji 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .585
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 325 325 

Berat Biji Pearson Correlation .585
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 325 344 
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Kombinasi AP x Tanggamus 

Correlations 

 Jumlah Cabang Berat Biji 

Jumlah Cabang Pearson Correlation 1 .512
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 338 338 

Berat Biji Pearson Correlation .512
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 338 344 
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Lampiran 11 

Nilai korelasi buku subur dengan polong isi 

Kombinasi AP x Argopuro 

Correlations 

 Buku Subur Polong Isi 

Buku Subur Pearson Correlation 1 .938
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 147 146 

Polong Isi Pearson Correlation .938
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 146 146 

 

Kombinasi AP x UB 

Correlations 

 Buku Subur Polong Isi 

Buku Subur Pearson Correlation 1 .909
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 344 344 

Polong Isi Pearson Correlation .909
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 344 344 

 

Kombinasi AP x Tanggamus 

Correlations 

 Buku Subur Polong Isi 

Buku Subur Pearson Correlation 1 .822
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 201 201 

Polong Isi Pearson Correlation .822
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 201 201 
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Lampiran 12 

Nilai korelasi buku subur dengan bobot biji 

Kombinasi AP x Argopuro 

 Buku Subur Bobot Biji 

Buku Subur Pearson Correlation 1 .873
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 147 147 

Bobot Biji Pearson Correlation .873
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 147 147 

 

Kombinasi AP x UB 

Correlations 

 Buku Subur Bobot Biji 

Buku Subur Pearson Correlation 1 .778
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 344 344 

Bobot Biji Pearson Correlation .778
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 344 344 

 

Kombinasi AP x Tanggamus 

Correlations 

 Buku Subur Bobot Biji 

Buku Subur Pearson Correlation 1 .714
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 201 201 

Bobot Biji Pearson Correlation .714
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 201 201 
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Lampiran 13 

Nilai korelasi jumlah polong isi dengan bobot biji 

Kombinasi AP x Argopuro 

Correlations 

 Polong Isi Bobot Biji 

Polong Isi Pearson Correlation 1 .940
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 146 146 

Bobot Biji Pearson Correlation .940
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 146 147 

 

kombinasi AP x UB 

Correlations 

 Polong Isi Bobot Biji 

Polong Isi Pearson Correlation 1 .889
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 344 344 

Bobot Biji Pearson Correlation .889
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 344 344 

 

kombinasi AP x Tanggamus 

Correlations 

 Polong Isi Bobot Biji 

Polong Isi Pearson Correlation 1 .907
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 201 201 

Bobot Biji Pearson Correlation .907
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 201 201 
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Lampiran 14 

Perbandingan Dokumentasi antar Persilangan 

Hasil Persilangan AP x Argopuro 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Persilangan AP x UB 
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Hasil Persilangan AP x Tanggamus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


