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DASAR PEMULIAAN TANAMAN 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Sampai saat ini, berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari 

sektor pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, 

diperlukan suatu usaha untuk terus meningkatkan produksi dan memperbaiki 

kualitas tanaman di bidang pertanian dengan melakukan usaha untuk memperbaiki 

sifat-sifat tanaman menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan di 

masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pangan, hasil perkebunan dan 

hortikultura di Indonesia yang juga mengalami peningkatan sejalan peningkatan 

jumlah penduduk.  

 

Oleh karenanya, pemuliaan tanaman sangat diperlukan sebagai suatu bidang 

ilmu pengetahuan yang didalamnya dipelajari teknik memodifikasi genotipe 

tanaman menjadi lebih baik pada populasi sehingga tanaman tersebut lebih berguna 

bagi umat manusia.  

 

Seni pada awalnya merupakan hal yang mendasari pemuliaan tanaman, yakni 

pemilihan yang dilakukan dalam suatu populasi tanaman didasari oleh perasaan 

hati, keterampilan diri, kemampuan serta karakter yang diekpsresikan tanaman. 

Berikutnya supaya kebutuhan petani dapat terpenuhi maka tanaman yang terpilih 

tersebut dikembangbiakkan. Saat ini, pemuliaan tanaman berkembang menjadi 

sebuah teknologi untuk merakit dan memodifikasi keragaman genetik ke dalam 

suatu bentuk yang lebih berguna bagi umat manusia. 

 

Bab ini memaparkan mengenai sejarah perkembangan pemuliaan tanaman, 

pengertian pemuliaan tanaman, kemudian mengenai tujuan pemuliaan tanaman, 

BAB I 
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yang prinsipnya yaitu: merakit dan memodifikasi suatu tanaman baru yang 

memiliki daya hasil (produksi) tinggi, menciptakan varietas unggul untuk lahan 

baru pertanian, memperbaiki karakter agronomik dan hortikulturik tanaman, 

melakukan pengembangan varietas baru yang juga resisten terhadap hama penyakit, 

serta meningkatkan kualitas hasil tanaman.  

 

Selain itu juga dijelaskan peran pemuliaan tanaman, mendelisme, dan bidang-

bidang ilmu terkait yang mendukung pemuliaan tanaman. Agar tujuan dari 

pemuliaan tanaman dapat tercapai dengan baik, maka para pemulia perlu menguasai 

berbagai bidang ilmu, khususnya genetika serta beberapa ilmu lainnya yang ada 

kaitannya dengan tujuan pemuliaan yang sudah ditetapkan.  Untuk menguasai 

berbagai cabang ilmu akan sulit dilakukan oleh seseorang, oleh sebab itu 

dibutuhkan kerja sama antara beberapa ilmuan dengan berbagai latar belakang ilmu 

yang sudah banyak dipakai pada lembaga-lembaga penelitian pemuliaan tanaman. 

 

 

2. Sejarah Perkembangan Pemuliaan Tanaman 

 

Perubahan gaya hidup manusia primitif yang pada masa lampau dilakukan 

dengan cara  memburu kemudian berkembang menjadi penghasil tanaman-tanaman 

terpilih merupakan awal mula dilakukannya proses pemuliaan tanaman. Proses 

perubahan hingga jadi produsen tidak bisa terjadi secara instan tetapi melewati 

proses dan waktu yang tidak singkat. Mereka mengembangkan tumbuhan-

tumbuhan yang hidup liar secara alami menjadi tumbuhan yang bisa dibudidayakan. 

Selama masa itu manusia mencari, menemukan, menyeleksi dan kemudian 

membudidayakan tumbuhan yang sudah dipilih. Kegiatan-kegiatan tersebut disebut 

dengan seleksi yakni suatu teknik dasar pemuliaan tanaman.  

 

Pada masa awal pemuliaan tanaman, keragaman pada tanaman telah dipakai 

secara alami sehingga terbentuk berbagai komoditi tanaman budidaya yang berasal 

dari spesies kerabat liar. Pada perkembangan berikutnya, seleksi didasari oleh 

intuisi, pengalaman dan keahlian dari para pelakunya. Secara sadar maupun tidak, 

petani sudah melakukan pemilihan benih yang terbaik untuk digunakan menjadi 

bahan tanam. Kemudian seleksi dilaksanakan petani-petani melalui proses 

penyimpanan benih yang asalnya dari tanaman yang terlihat memiliki kualitas 

paling baik untuk dipakai di musim penanaman selanjutnya. Di masa saat ini, ilmu 

pengetahuan khususnya genetika menjadi hal yang mendasari teknik seleksi 

sehingga diharapkan proses seleksi menjadi efisien dan tepat. Oleh sebab itu 

perkembangan pemuliaan tanaman tidak bisa dilepaskan dari sejarah 

perkembangan pertanian. Selain itu sejarah perkembangan genetika dan sitologi 

sangat berkaitan dengan sejarah perkembangan pemuliaan tanaman. 

 

Sebelum masehi, tepatnya pada permulaan tahun 700 SM, Bangsa Assyrians 

dan Babylonian telah membuat pada tanaman sejenis palem proses persilangan 

buatan. Kemudian suku Indian Amerika sudah membuat proses pemuliaan 

tanaman jagung sebelum bangsa kulit putih tiba di Amerika. Pada tahun 1676, 

Millington menemukan kegunaan tepung sari, adalah sebagai organ kelamin 
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jantan.  

 

Untuk pertama kalinya, Camerarius (1694) menemukan tentang reproduksi 

seksual pada tanaman. Melalui percobaan yang dilakukannya, berhasil ditemukan 

serbuk sari yang berasal dari bunga jantan dibutuhkan pada proses pembuahan dan 

perkembangan biji di tanaman betina. Selanjutnya, Cotton Mather (1716) telah 

menemukan tentang persilangan alami di tanaman jagung. Fairchild (1717) 

melakukan persilangan antar spesies yakni Dianthus berbatus disilangkan dengan 

D. caryophyllis. Joseph Koelreuter (1760-1766) pertama kalinya memperkenalkan 

penelitian secara sistematik dengan cara melakukan hibridisasi tanaman 

(menyilangkan tetua yang secara genetik tidak mirip) dari sejumlah spesies 

tanaman. Kemudian pada tahun 1707-1778, Carolus Linnaeus telah melakukan 

pengembangan sistem klasifikasi binomial yang sangat berguna dan sampai 

sekarang masih dipakai pada tanaman.  

 

Istilah fertilisasi dikemukakan oleh Newport (1854), Pringsheim (1856), dan 

Thuret (1857) untuk yang pertama kali. Sedangkan teori Seleksi Alam dan Evolusi 

disampaikan oleh Charles Darwin (1858). Tahun 1856, Institut Vilmorin Breeding 

di Prancis didirikan oleh Louis Leveque de Vilmorin sebagai institusi pertama yang 

bergerak di bidang pemuliaan tanaman, serta menghasilkan kultivar-kultivar baru. 

Vilmorin memakai Uji Turunan yakni teknik pemuliaan dengan menanam kembali 

turunan yang merupakan hasil dari sebuah persilangan dengan tujuan mengevaluasi 

genotipe dari tetua, yang digunakan supaya terjadi peningkatan kandungan gula 

sugarbeet liar.  

 

Hasil penelitian Gregor Mendel (1822-1884) yang memakai kacang kapri 

(Pisum sativum), yang hasilnya menjelaskan penurunan sifat dari tetua (parents) 

pada anak keturunannya (filials) telah dikemukakan dan hingga saat ini masih 

dikenal sebagai Hukum Mendel. Selanjutnya Hertwig (1875), menyampaikan 

ternyata bersatunya gamet-gamet merupakan gamet yang asalnya adalah masing-

masing induknya. Hertwig (1875) dan Strasburger (1877), juga menyampaikan 

bahwa inti sel (nucleus) perannya sangat penting pada proses pembuahan / 

fertilisasi dan  pembelahan sel. Sehingga tercipta sebuah konsep yang berisikan 

bahwa tiap organisme baru adalah sebuah bentuk baru yang dihasilkan melalui 

pertumbuhan zigot yang disebut epigenesis.  

 

Pada tahun 1877, Waldeyer mengemukakan tentang istilah gamet dan 

kromosom. Fleming (1882) memberi nama kromatin pertama kalinya sebagai 

bagian dari kromosom yang gampang menghisap zat warna. Selanjutnya, Hjalman 

Nilson (1890), untuk pertama kali mulai menggunakan dasar ilmiah dalam 

pemuliaan tanaman yaitu dengan melakukan pengembangan varietas baru yang 

asalnya dari seleksi pada keturunan tanaman yang menyerbuk sendiri.  

 

Pada tahun 1900, Hugo de Vries, Carl Correns dan Tschermak membuat 

percobaan yang sama seperti yang telah dikerjakan Gregor Mendel hanya saja pada 

lokasi berbeda. Tiga ilmuan itu memperoleh hasil penelitian yang ternyata 

menghasilkan prinsip yang sama seperti yang dikemukakan Gregor Mendel. 
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Semenjak saat itu Hukum Mendel pun kebenarannya diakui. Kemudian juga 

penelitian Genetika, Sitologi, dan Pemuliaan Tanaman mengalami perkembangan 

yang cepat.  

 

Berikutnya Bateson (1900), menyampaikan istilah allelomorf, homozigot, 

serta fillial. Punnet dan Bateson (1902) berhasil menemukan peristiwa linkage pada 

organisme. Pada tahun 1904 galur inbrida dikembangkan oleh Shull di tanaman 

jagung serta memberikan usulan istilah heterosis sebagai ketegaran hibrida. 

Kemudian, Haris (1912) memberikan usul untuk menggunakan Chi-square. 

Selanjutnya, Winkler (1912), memberikan usulan istilah genom pada sepasang 

kromosom. Varietas hibrida untuk kepentingan para petani dikembangkan oleh 

Edward East dan Donald F. Jones (1918). Kemudian, T.J. Jenkin (1919), 

melakukan pengembangan varietas sintetis tanaman jagung. Mishiyama (1929), 

secara mendalam melakukan penelitian sitogenetika pada tanaman avena. Senyawa 

Colchisin ditemukan oleh Dustin (1934). Pada tahun 1953, Crik dan Watson, 

menemukan sesuatu yang pada organisme dijadikan penentu pewarisan sifat yakni 

molekul DNA, semenjak itu rekayasa genetika berkembang cepat. 

 

3. Pengertian Pemuliaan Tanaman 

 

Pada dasarnya, pemuliaan tanaman didefinisikan menjadi paduan antara seni 

serta ilmu pengetahuan yang didalamnya mempelajari tentang cara memperbaiki 

genotipe populasi suatu tanaman hingga lebih berguna bagi umat manusia 

(Sudarka, et al, 2009). 

 

Pada awalnya, pemuliaan tanaman berkembang hanya didasari seni saja. 

Pemuliaan tanaman mulai dikenal bersamaan dengan diketahuinya bahan 

pertanian, yakni semenjak  manusia bertahan hidup dengan mencari bahan 

makanan kemudian dikumpulkan langsung dari alam, berpindah-pindah 

(nomaden) hingga menetap sembari bercocok tanam dan berternak. Pada saat itu 

manusia memilah jenis/variasi tanaman yang lebih bermanfaat. Pemilihan di 

populasi tanaman didasari oleh hati, keterampilan diri, kemampuan dan petunjuk 

yang terekspresi pada tanaman. Tanaman yang telah dipilih tersebut kemudian 

dikembangbiakkan untuk kebutuhan petani. 

 

Dari sini dapat kita lihat bahwa sejak dulu memilih (seleksi) dan memelihara 

(domestikasi) para petani sudah menjadikannya suatu metode pemuliaan tanaman. 

Walau pelaksanaannya berdasarkan seni, tetapi pada zaman dahulu hasil pemuliaan 

tanaman sudah cukup menakjubkan.  

 

Kemudian saat ini pemuliaan tanaman dipahami sebagai sebuah metode yang 

secara sistematis melakukan perakitan keragaman genetik jadi sebuah bentuk yang 

lebih berguna untuk manusia.  

 

Di tahun-tahun belakangan ini, strategi pemuliaan sudah mengalami 

perubahan yang sebelumnya pendekatan genetika klasik menjadi pendekatan baru. 

Bisa dipahami bahwa pendekatan klasik adalah pendekatan yang bertujuan menjadi 
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proses pemindahan gen-gen pengatur sifat-sifat tertentu berasal dari sejumlah 

plasma nutfah ke dalam galur/varietas yang hendak diperbaiki. Sementara itu, 

pendekatan baru bertujuan menjadi pemuliaan populasi dimana prosesnya tidak lagi 

memandang individu-individu tanaman, tetapi seluruh populasi tanaman menjadi 

satuan pemuliaan. Pendekatan baru adalah proses evolusi terarah, yang selain 

menggunakan pengaruh gen major, dimanfaatkan pula gen minor. Melalui 

pendekatan populasi, pemuliaan tanaman diartikan menjadi suatu proses 

mengurangi frekuensi gen buruk dibarengi dengan meningkatnya frekuensi gen 

baik. 

 

Dalam setiap program pemuliaan tanaman, keputusan penting yang pertama 

diambil yaitu pemilihan plasma nutfah. Untuk merakit jenis-jenis unggul terdapat 

bahan mentah yang disebut dengan plasma nutfah yang peranannya penting untuk 

ketersediaan pemenuhan kebutuhan manusia (Dahamarudin dan Nurdin, 2009). 

Plasma nutfah yang dimaksud terdiri dari semua kultivar unggul di masa lampau 

atau masa kini, kultivar primitif, jenis yang telah dipakai namun belum pernah 

dibudidayakan, kerabat liar, serta jenis-jenis budidaya atau peliharaan. 

 

Jika suatu program pemuliaan tanaman memiliki tujuan yang besar, maka 

plasma nutfah yang diharapkan memiliki keragaman genetik tinggi, adaptasi luas, 

dan relatif resisten hama penyakit tertentu. Namun jika program pemuliaan tanaman 

memiliki tujuan tertentu, maka informasi yang dibutuhkan merupakan masing-

masing potensi hasil relatif plasma nutfah tersebut. Untuk keberhasilan program 

tersebut dibutuhkan proses pemilihan plasma nutfah awal secara tepat. 

 

Selain itu, bagi seorang pemulia tanaman, memilih metode yang tepat pada 

pemuliaan tanaman menjadi tanggung jawab yang penting. Sebuah metode yang 

efisien untuk tanaman tertentu, baik dengan percobaan ataupun teoritis, mungkin 

saja tidak semua kondisi berlaku hal tersebut. Banyak hal yang bisa mempengaruhi 

efisiensi suatu metode yakni (1) linkage; (2) intensitas seleksi; (3) besarnya 

populasi; (4) heritabilitas; serta (5) peran gen (gen action). Pada tiap siklus 

pemuliaan harus diperkirakan waktu yang dibutuhkan. Seperti contohnya di 

wilayah tropis, mungkin didapatkan dua kali atau tiga kali keturunan setiap 

tahunnya, sedangkan pada wilayah dengan iklim sedang mungkin hanya didapatkan 

sekali dalam 1 tahun. 

 

Seorang pemulia harusnya mempunyai pengetahuan dasar yang sangat 

berperan untuk melakukan program pemuliaan tanaman. Pengetahuan yang 

diperlukan seperti tentang genetika dan sitogenetika, karakteristik tanaman yang 

mau diperbaiki, analisis hasil seleksi melalui perhitungan statistik, uji galur atau 

populasi, serta konsumen. 

 

Penampilan tanaman bergantung kepada lingkungan tumbuh dan sifat 

genetiknya. Munculnya suatu karakter tertentu, seperti produksi buah dan biji, 

bergantung kepada genetik tanaman itu sendiri dan lingkungan tumbuhnya. Jika 

secara genetik tanaman tersebut punya potensi untuk membuat hasil produksi 

tinggi, ditanam pada lingkungan tumbuh yang optimum, maka tanaman tersebut 
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akan menghasilkan produksi secara maksimum. Tetapi jika tanaman tersebut 

ditanam pada tempat tumbuh yang tidak optimum, maka tanaman tersebut akan 

menghasilkan produksi yang tidak optimum juga. Tetapi sebaliknya, jika secara 

genetik tanaman tersebut punya potensi hasil produksi rendah, maka tanaman 

tersebut jika ditanam pada tempat tumbuh yang optimum pun, tanaman tetap saja 

akan menghasilkan produksi yang tidak optimum, yakni sesuai dengan potensi 

genetiknya. Contoh  yang dijelaskan tadi memperlihatkan adanya hubungan antara 

genetik tanaman dengan lingkungan/tempat tumbuhnya dalam mengekspresikan 

suatu karakter/sifat tertentu. 

 

 

4. Tujuan Pemuliaan Tanaman 

 

Sebelum melakukan program pemuliaan, perlu diketahui tujuan program 

pemuliaan tanaman. Untuk menentukan tujuan tersebut, seorang pemulia harus 

memahami masalah, kebutuhan serta keinginan dari produsen dan konsumen. Oleh 

sebab itu, ekonomis merupakan tujuan pemuliaan pada dasarnya. Menurut Syukur, 

et al (2010) bahwa secara lebih luas tujuan pemuliaan tanaman yakni mendapatkan 

atau mengembangkan varietas supaya penggunaan unsur haranya lebih efisien 

sehingga memberikan produksi tertinggi per satuan luas serta memberikan 

keuntungan untuk penanam serta pemakai. Kemudian diharapkan varietas yang 

didapatkan resisten terhadap lingkungan yang ekstrim contohnya serangan hama 

dan penyakit, cekaman kekeringan dan lain sebagainya.  

Sementara itu, Menurut Allard (1960), ada beberapa tujuan umum dalam 

proses pemuliaan tanaman yang dapat dirinci menjadi lima yaitu sebagai berikut: 

 

1) Membuat rakitan jenis baru yang memiliki daya hasil/produksi tinggi 

2) Melakukan pengembangan varietas ke arah lebih maju untuk lahan pertanian 

baru  

3) Melakukan pengembangan varietas baru yang resisten hama penyakit 

4) Memperbaiki karakter/sifat agronomik dan hortikulturik tanaman. 

5) Meningkatkan kualitas hasil/produksi tanaman. 

 

Kemudian secara ringkas tujuan pemuliaan tanaman adalah: 

 

1) agar memperoleh tanaman yang memiliki daya hasil/produksi tinggi baik dari 

segi ukuran, jumlah, kandungan serta tanaman yang adaptif 

2) agar memperoleh tanaman yang resisten pada cekaman biotik (contoh: resisten 

serangan hama penyakit tanaman) dan resisten pada cekaman abiotik (contoh: 

resisten tanah masam, tanah salin, dan lainnya) 

3) agar memperoleh tanaman yang memilki kualitas baik dari bau/aroma, rasa, 

ukuran, warna, dan lainnya.  

4) agar memperoleh tanaman yang memiliki nilai estetik.  

 

Ada beberapa prosedur dalam teknik pemuliaan tanaman. Dalam proses 

pemuliaan tanaman perlu dilakukan suatu proses, yakni: 

  



7 
 

a) Menetapkan tujuan program pemuliaan. Program pemuliaan tanaman dapat 

didasari oleh masalah yang sedang terjadi, kebutuhan produsen dan konsumen, 

serta ide/gagasan si pemulia. 

  

b) Menyediakan materi pemuliaan. Penyediaan materi pemuliaan yaitu tanaman-

tanaman yang memiliki karakteristik tertentu dan bermacam-macam. Dapat 

dikatakan, harus terdapat perbedaan berupa keragaman genetik pada materi 

pemuliaan tersebut.  

 

c) Memberikan penilaian pada genotipe atau populasi untuk dibuat sebagai varietas 

baru. Pada proses ini, menggunakan metode seleksi yang efektif bergantung 

pada macam-macam perkembangbiakan tanaman, tujuan, serta fasilitas yang 

ada. Dalam proses ini dilakukan pemilihan tanaman dengan genotipe unggul.  

 

d) Melakukan pengujian. Sebelum galur tanaman atau populasi harapan dilepaskan 

sebagai varietas yang baru, sebaiknya harus dilaksanakan evaluasi atau uji 

adaptasi pada sejumlah lokasi, tahun atau musim. Pengujian ini bermaksud agar 

kemampuan tumbuh dan berkembang tanaman tersebut dapat dilihat pada 

habitat tumbuhnya jika dibandingkan varietas unggul yang sudah pernah ada. 

 

 

5. Peranan Pemuliaan Tanaman 

 

Ada beberapa peranan pemuliaan tanaman bagi kemajuan pertanian yaitu 

sebagai berikut: 

1) Meningkatkan produktivitas 

Terdapat beberapa varietas genjah dan memiliki daya hasil tinggi yang 

menyebabkan peningkatan produktivitas pertanian per satuan luas dan waktu. 

 

2) Meluaskan wilayah produksi 

Lahan produksi pertanian dapat diperluas dengan mengubah sifat tertentu 

tanaman, seperti pada lahan sub-optimal. 

 

3) Menemukan varietas hibrida  

Produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan ditemukannya varietas hibrida 

seperti jagung (tanaman pangan), cabai besar, tomat, melon, semangka 

(tanaman hortikultura). 

 

4) Menemukan varietas tahan/resisten hama penyakit 

Ada beberapa varietas unggul yang telah didapatkan dan diharapkan 

tahan/resisten hama penyakit, contohnya tanaman padi varietas IR-36 yang 

tahan hama wereng serta penyakit yang berasal virus. 

 

5) Meningkatkan kualitas tanaman 

Beberapa varietas unggul yang didapatkan, diharapkan mempunyai kualitas 

hasil yang terbaik, agar bisa tercukupi kebutuhan masyarakat serta industri. 

Seperti varietas semangka tanpa biji. 
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6) Meningkatkan kesesuaian terhadap mesin pemanen 

Ada beberapa varietas yang didapatkan dengan memperbaiki bentuk fisik 

sehingga memudahkan dalam proses panen. 

 

7) Menggalakkan penggunaan teknologi pertanian modern. 

Ditemukannya varietas yang memiliki daya hasil tinggi, tahan terhadap 

cekaman, memiliki kualitas yang baik dan nilai estetik, maka akan mengubah 

pertanian tradisional menuju pertanian modern. 

 

 

6. Berbagai Ilmu yang Berkaitan dengan Pemuliaan Tanaman  
 

Seorang pemulia tanaman yang mau melaksanakan proses pemuliaan 

tanaman yaitu dengan memperbaiki sifat-sifat tanaman secara genetik harus juga 

menguasai ilmu genetika. Oleh karena itu, pemulia tanaman sering pula dikenal 

dengan ahli genetika. Tetapi ahli genetika belum tentu juga merupakan seorang ahli 

pemuliaan tanaman. Syarat utama bagi orang yang berkeinginan menjadi pemulia 

tanaman adalah menguasai ilmu genetika.  

 

Terdapat berbagai macam ilmu lain yang bisa dipakai secara terintegrasi 

dengan ilmu pemuliaan tanaman. Contohnya, seorang pemulia tanaman ingin 

menemukan suatu varietas yang memiliki kemampuan tahan kondisi cekaman 

kekeringan. Untuk mendukung proses kerjanya, seorang pemulia perlu mengetahui 

respons tanaman tersebut terhadap cekaman kekeringan. Selain itu, pemulia juga 

harus mengetahui tentang mekanisme kekeringan tersebut mempengaruhi tanaman. 

Oleh sebab itu, pemulia tidak hanya mengetahui sifat-sifat genetik dan perilaku 

tanaman mengenai responsnya terhadap cekaman kekeringan, tetapi juga bisa 

memahami bagaimana mekanisme kekeringan mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman tersebut. Sepenuhnya kondisi tersebut telah dipahami oleh 

para pemulia tanaman. Hal tersebutlah yang membuat di zaman modern ini 

institusi-institusi pemuliaan tanaman selalu dibarengi dengan berbagai ahli dari 

macam-macam disiplin ilmu. Diharapkan tujuan pemuliaan tanaman akan 

terealisasi secara lebih cepat, tepat dan akurat melalui kerja sama tersebut.  
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Gambar 1. Ilmu-ilmu yang mendukung Pemuliaan Tanaman 

 

 

 

Beberapa bidang ilmu yang terkait dengan pemuliaan tanaman yakni seperti 

Ilmu Botani, Morfologi, Taksonomi, Fisiologi, Hama dan Penyakit, Statistik, 

Rancangan Percobaan, Biokimia dan lain-lain (Gambar 1). Salah satu ilmu yang 

berkaitan dengan proses pemuliaan tanaman adalah Rancangan Percobaan yang 

membantu pemulia dalam mengevaluasi karakter fenotipe dan genotipe tanaman 

secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.  

 

 

7. Mendelisme 

 

Ada beberapa teori pewarisan yang dipahami sebelum percobaan Mendel 

pada tanaman kapri (Pisum sativum) dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

PLANT 
BREEDING

BOTANY

GENETICS/

BIOTECHNOLOG
Y

PLANT 
BIOCHEMISTRY

AGRONOMY / 
HORTICULTURE

STATISTIC / 
COMPUTER SCL

PLANT 
PHYSIOLOGY

PLANT 
PATHOLOGY

ENTOMOLOGY
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1) Teori Ovisma menyatakan yang mengandung sifat keturunan merupakan sel 

telur betina, sedangkan jantan hanya mengeluarkan cairan yang berguna untuk 

mengaktifkan perkembangan sel telur. 

 

2) Teori animalkulisma menyatakan bahwa pada cairan yang berasal dari jantan, 

terkandung hewan kecil disebut sebagai animalkulus = spermatozoa. Pada 

animalkulus terdapat sifat keturunan. Sedangkan sel telur hanya menjadi tempat 

berkembangnya animalkulus. 

 

3) Teori preformasi dikemukakan Anthonie van Leeuwenhoek (1632-1723), 

Swammerdam (1637-1680), dan Bonnet (1720-1793) bahwa mereka mengamati 

dengan mikroskop ada manusia kecil dalam sel telur dan spermatozoa. Pada 

dasarnya dalam gamet-gamet sudah terdapat calon manusia/individu. 

 

4) Teori Epigenesis dikemukakan Wolff (1833-1894) dan Von Baer (1872-1876). 

Di dalam spermatozoa dan sel telur tidak terdapat manusia kecil, seperti yang 

dijelaskan pada teori preformasi. Mereka menemukan ternyata sel telur yang 

sudah mengalami pembuahan oleh spermatozoa melakukan pertumbuhan 

sedikit demi sedikit. 

 

5) Teori Pangenesis dikemukakan Charles Darwin (1809-1882). Darwin 

mengatakan di dalam sel kelamin ada tunas-tunas yang apabila sel telur sudah 

mengalami pembuahan oleh spermatoza maka akan tumbuh menjadi makhluk 

baru. 

 

6) Plasma benih dikemukakan August Weismann (1834-1914). Weismann 

mengemukakan gamet bukan terbentuk oleh jaringan tubuh, namun oleh 

jaringan khusus, sehingga kerusakan jaringan tubuh tidak diwariskan kepada 

keturunannya. 

 

Selanjutnya, lebih kurang selama tujuh tahun, secara seksama Mendel 

melakukan pengamatan, sehingga pada tahun 1865 hasil percobaannya ia bawa ke 

sebuah pertemuan ilmiah yang terselenggara di Brunn oleh Perhimpunan 

Pengetahuan Alam. Tahun 1866, perhimpunan tersebut mencetak karya ilmiah 

Mendel dan kemudian menyebarkannya secara meluas ke perpustakaan-

perpustakaan di benua Eropa serta Amerika. 

 

Tapi dari ahli-ahli yang telah membaca dan mendengar karya ilmiahnya, tak 

seorang pun yang tertarik dan menghargai hasil percobaan Mendel. Sekitar 40 

tahun kemudian, di awal mula abad ke-20, karya ilmiah Mendel tersebut diakui 

kebenarannya oleh beberapa ilmuwan seperti De Vries (1900), Correns (1900) dan 

Tschermark (1900), yang bekerja secara terpisah di negara masing-masing. 

Semenjak saat itu Mendel dikenal hingga saat ini sebagai Bapak Genetika. 

 

Sebagai “Bapak Genetika”, Mendel merupakan orang pertama yang telah 

membuat penelitian perkawinan silang pada beberapa jenis tanaman kapri (Pisum 
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sativum). Penelitian ini dilakukan Mendel untuk mengamati perbedaan sifat antar 

suatu individu dengan individu lainnya. Alasan Mendel memilih tanaman 

kapri/ercis untuk penelitiannya secara lebih lengkap disebabkan oleh: 

 

 Tanaman kapri umurnya singkat karena merupakan tanaman setahun. Tanaman 

kapri gampang tumbuh dan disilangkan. 

 Tanaman kapri mempunyai bunga sempurna, yakni di satu bunga tanaman 

tersebut terdiri dari benang sari (alat kelamin jantan) dan putik (alat kelamin 

betina). Biasanya tipe penyerbukannya adalah penyerbukan sendiri. Sehingga, 

perkawinan silang bisa terjadi melalui bantuan manusia. 

 Tanaman ini mempunyai 7 sifat / karakter yang perbedaannya mencolok, yaitu 

batang tinggi x kerdil, warna polong hijau x kuning, warna bunga ungu x putih, 

letak bunga aksilar x terminal, warna biji masak hijau x kuning, permukaan biji 

licin x kerut, serta warna kulit biji abu-abu x putih. 

 

 

 

 
Gambar 2. Gregor Mendel “Bapak Genetika” 

 

 

 

a. Persilangan Monohibrid 
 

Sebelum dijadikan percobaan, pada dasarnya tanaman kacang ercis (Pisum 

sativum) merupakan tanaman yang sistem penyerbukannya adalah penyerbukan 

sendiri sehingga menghasilkan varietas galur murni. Sesudah didapatkan varietas 

galur murni, maka Mendel kemudian membuat percobaan satu sifat berbeda untuk 

tiap persilangannya, yang kita kenal dengan Persilangan Monohibrid. Misalnya, 

menyilangkan kacang ercis biji bulat dengan biji keriput. Persilangan tersebut 

memperoleh keturunan kacang ercis biji bulat, dan nampak pada hasilnya muncul 

satu sifat berbeda. Selanjutnya dilakukan persilangan dengan sifat beda lainnya dan 
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didapatkan hasil tujuh macam sifat yang berbeda. Supaya lebih jelas, bisa kita amati 

pada gambar berikut. 

 

 
 

Gambar 3. Contoh Persilangan Monohibrid  

 

 

Pengamatan pada keturunan pertama (F1) memperlihatkan hasil tanaman 

dengan ciri-ciri sama terhadap salah satu induknya (tetuanya). Kemudian sesudah 

didapatkan hasil persilangan sesuai dengan di atas, Mendel melakukan pengulangan 

percobaannya melalui proses penyilangan keturunan pertama (F1) dengan 

keturunan pertama juga yang merupakan induk (P2). Ternyata dihasilkan keturunan 

F2 yang sangat beragam. Melalui pengamatan tersebut, sifat resesif yang tidak 

terlihat pada F1 ternyata akan terlihat kembali pada F2. Melihat hal tersebut, Mendel 

kemudian berasumsi bahwa sifat resesif dapat muncul dikarenakan sifat beda yang 

dipunyai induknya adalah sifat yang berpasangan. Sehingga di suatu proses 

persilangan masing-masing induk akan menyumbangkan satu fakta sifat beda untuk 

keturunannya. Oleh sebab itu, keturunannya akan mendapatkan 2 fakta sifat beda. 

Dapat kita lihat juga pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  Persilangan antara F1 (Bb)  

  B B 

B BB (bulat) Bb (bulat) 

b Bb (bulat) bb (keriput) 

 

Melalui gambar dan tabel di atas bisa diketahui perbandingan fenotipe dari 

F2 tanaman kapri yaitu 3 : 1 = biji bulat : biji keriput. Sementara perbandingan 

Induk  :  Genotipe   BB   x   bb  

   Gamet     B   x    b  

   Fenotipe        biji bulat      biji keriput  

F1  :  Genotipe     Bb  

   Fenotipe          biji bulat  

F1 x F1 :  Genotipe   Bb  x   Bb  

Gamet         B dan b          B dan b  

Genotipe F2           BB, Bb, Bb dan bb  

  (lihat papan catur Punnet)  

      = 1 BB + 2 Bb + 1 bb  

Fenotipe F2          3 berbiji bulat : 1 berbiji berkerut 

♂ 
♀ 
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genotipe F2 nya yaitu 1 : 2 : 1 = BB : Bb : bb. Berarti bisa disimpulkan bahwa gen 

bulat (B) dominan terhadap gen keriput (b) serta Bb merupakan individu yang 

memiliki fenotipe biji bulat. Mendel membuat percobaan tersebut berkali-kali dan 

ia memperoleh hasil yang sama. 

 

Melalui fakta-fakta yang didapatkan Mendel dari hasil percobaan yang telah 

ia lakukan, maka terciptalah Hukum I Mendel atau dikenal juga dengan Hukum 

Segregasi yang berbunyi: “Pada peristiwa pembentukan gamet, gen yang 

merupakan pasangannya memisah secara bebas”. Tiap sel gamet akan 

mendapatkan satu gen dari pasangan itu. Untuk itu selanjutnya Mendel membuat 

kesimpulan sebagai berikut:  

 

1) Tiap sifat dari suatu organisme/individu dikendalikan sepasang faktor keturunan 

yang disebut dengan gen (saat itu Mendel belum kenal dengan istilah gen); 

yakni satu faktor keturunan milik tetua jantan dan satu faktor lagi milik tetua 

betina.  

2) Tiap pasangan dari faktor keturunan memperlihatkan bentuk alternatif dari 

pasangannya, contohnya bulat dengan keriput. Kedua bentuk alternatif itu 

disebut dengan alel.  

3) Jika pasangan faktor keturunan tersebut berada satu tanaman secara bersama-

sama, maka faktor dominan akan menutupi faktor resesif.  

4) Ketika proses gamet dibentuk terjadi proses meiosis dimana pasangan faktor / 

masing-masing alel akan dengan bebas terpisah.  

5) Individu galur murni memiliki pasangan sifat (alel) sama yakni dominan atau 

resesif saja.  

 

b. Persilangan Resiprok 

 

Persilangan resiprok didefinisikan bahwa pada sebuah proses persilangan 

sama kedudukannya antara jenis kelamin jantan dan betina, artinya jantan ataupun 

betina memperoleh kesempatan yang sama pada proses pewarisan sifat. 

Contohnya, persilangan polong berwarna hijau dan polong berwarna kuning maka 

akan memunculkan keturunan dengan sifat yang sama meski serbuk sari berasal 

dari polong berwarna hijau atau berwarna kuning. Dapat kita lihat contohnya pada 

gambar berikut. 

 

P : ♀HH  x  ♂hh   

     (hijau)          (kuning)  

 

F1  :  Hh  

           (hijau) 

Resiprok 

P : ♀HH  x  ♂hh   

     (hijau)          (kuning)  

 

F1  :  Hh  

           (hijau) 

 

Gambar  4. Contoh Persilangan Resiprok 
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c. Persilangan Backcross  

 

Jika F1 dikawinkan dengan salah satu dari induknya maka disebut dengan 

persilangan backcross, persilangan tersebut baik dengan induk homozigot 

dominan ataupun resesif. Melakukan persilangan ini bertujuan yaitu untuk 

mengetahui genotipe induknya (heterozigot/homozigot). Dapat kita lihat 

contohnya pada gambar berikut. 

 

 

P : ♀AA  x  ♂aa   

     (hitam)           (putih)  

 

F1  :  Aa  

           (hitam) 

Backcross 

P : ♀Aa  x  ♂AA   

     (hitam)            (hitam)  

 

F2  :  AA (hitam, 1)  

Aa (hitam, 1) 

 

Gambar 5. Contoh Persilangan Backcross 

 

Dari gambar di atas disimpulkan bahwa induknya bergenotipe AA (hitam). 

 

d. Persilangan Testcross 

 

Persilangan dengan mengawinkan F1 dan induk homozigot resesifnya disebut 

dengan persilangan testcross. Tujuan persilangan testcross adalah agar didapat 

apakah individu tersebut homozigot atau heterozigot. Bila hasil persilangan 

tersebut memiliki hasil keturunan dimana terdapat beberapa perbandingan 

fenotipe, maka individu tersebut heterozigot, tetapi bila hasil persilangannya 100% 

berfenotipe sama maka individu tersebut homozigot. Dapat kita lihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

P : ♀AA  x  ♂aa   

     (hitam)           (putih)  

 

F1  :  Aa  

           (hitam) 

Testcross 

P : ♀Aa  x  ♂aa   

     (hitam)            (putih)  

 

F2  :  Aa (hitam, 1)  

aa (putih, 1) 

 

Gambar 6. Contoh Persilangan Testcross 
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e. Persilangan Dihibrid 

 

Mendel juga melakukan persilangan antara tanaman kapri/ercis yang 

memiliki 2 (dua) sifat beda. Persilangan ini disebut persilangan dihibrid. Ia 

melakukan persilangan varietas ercis biji bulat warna kuning dengan varietas ercis 

biji keriput warna hijau. Keturunan pertama dari persilangan tersebut 

memunculkan keturunan biji bulat warna kuning. Lalu Mendel melakukan lagi 

persilangan antar sesama F1 yang hasilnya adalah keturunan F2 yaitu : 315 varietas 

ercis biji bulat kuning, 101 biji keriput kuning, 108 biji bulat hijau, dan 32 biji 

keriput hijau.  

 

Sehingga didapat perbandingan tanaman bulat kuning : keriput kuning : bulat 

hijau: keriput hijau adalah 9 : 3 : 3 : 1. Untuk melihat lebih jelas dapat kita amati 

gambar berikut ini. 

 

 

 
 

Gambar 7. Contoh Persilangan Dihibrid 

 

Tabel 2.  Persilangan antara F1 (BbKk)  

  BK Bk bK Bk 

BK BBKK1 BBKk2 BbKK3 BbKk4 

Bk BBKk5 BBkk6 BbKk7 Bbkk8 

bK BbKK9 BbKk10 bbKK11 bbKk12 

Bk BbKk13 Bbkk14 bbKk15 bbkk16 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat kita lihat bahwa: 

 

 Tanaman ercis biji bulat kuning berjumlah 9 yang terdapat pada nomor 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 9, 10, dan 13.  

 Tanaman ercis biji bulat hijau berjumlah 3 yang terdapat pada nomor 6, 8, dan 

14  

 Tanaman ercis biji keriput kuning berjumlah 3 yang terdapat pada nomor 11, 

12, dan 15. 

 Tanaman ercis biji keriput hijau berjumlah 1 yang terdapat pada nomor 16.  

 

Sehingga perbandingan sifat-sifat varietas ercis tersebut hasilnya adalah bulat 

P  :  Genotipe   BBKK  x   bbkk   

   Fenotipe     biji bulat kuning     biji keriput hijau 

 Gamet      BK  x    bk 

F1  :  Genotipe            BbKk  

   Fenotipe    biji bulat kuning 

F1 x F1 :  Genotipe   BbKk  x   BbKk  

Gamet     BK, Bk, bK dan bk   BK, Bk, bK dan bk  

♀ ♂ 



16 
 

kuning : bulat hijau : keriput kuning : keriput hijau = 9 : 3 : 3 : 1. 

 

Bila kita amati, gen yang sudah berpisah pada saat persilangan terjadi maka 

akan bergabung dengan gen dari induk lain secara acak serta bebas. Pada 

persilangan ini terlihat jelas gen-gen akan berpasangan membuat kombinasi yang 

bermacam-macam. Hal tersebut dikenal dengan Hukum II Mendel atau Hukum 

Pengelompokan Gen Secara Bebas (The Law Independent Assortment of 

Genes) yang bunyinya “Bila individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua 

pasang sifat atau lebih, maka akan diturunkan sifat yang sepasang tak tergantung 

dari pasangan sifat yang lain”. 

 

f. Persilangan Lebih dari Dua Sifat Beda 

 

Apabila diamati, pada persilangan monohibrid, terdapat kemungkinan 

genotipe dan fenotipe F2 dimana terbentuklah gamet pada F1 nya ada 2 macam baik 

genotipe maupun fenotipenya dengan perbandingan fenotipe 3 : 1. Pada 

persilangan dihibrid, pada F1 nya ada 4 macam pembentukan gamet dan 

fenotipenya juga 4 macam yang memiliki perbandingan 9 : 3 : 3 : 1. Apabila 

dilakukan persilangan tiga sifat beda (trihibrid), kita misalkan AABBCC 

disilangkan dengan individu lain yang memiliki genotipe aabbcc maka F1 nya 

menjadi AaBbCc. Sebanyak 8 macam gamet akan dihasilkan oleh P2 yakni ABC, 

ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, dan abc. Sehingga nantinya dihasilkan 64 

keturunan F2 sama dengan 82. Kemudian bagaimana jika dilakukan persilangan 

trihibrid dan seterusnya? Nah, untuk mendapatkannya kita bisa gunakan metode 

segitiga Pascal seperti pada Tabel 3 berikut. 

 

 

Tabel 3. Hubungan Jumlah Sifat Beda dengan Banyak Macam Gamet F1 dan 

Perbandingan F2 yang akan dihasilkan  

Jumlah 

Sifat Beda 

Jumlah 

Macam 

Gamet 

Jumlah 

Macam 

Genotipe F2 

Kemungkinan 

Fenotipe F2 

Perbandingan 

Fenotipe F2 

1 21 = 2 3 2 3 : 1 

2 22 = 4 9 4 9 : 3 : 3 : 1 

3 23 = 8 27 8 
27 : 9 : 9 : 9 : 3 

: 3 : 3 : 1 

N 2n 3n 2n 3n : dst 

Keterangan : n = banyaknya sifat beda 

 

8. Rangkuman 

 

Pemuliaan tanaman dapat diartikan menjadi paduan antara seni serta ilmu 

pengetahuan yang didalamnya mempelajari tentang cara memperbaiki genotipe 

populasi suatu tanaman hingga lebih berguna bagi umat manusia. Ada beberapa 

tujuan dalam proses pemuliaan tanaman secara umum yaitu merakit jenis baru yang 

memiliki daya hasil/produksi tinggi, melakukan pengembangan varietas yang lebih 

baik untuk lahan baru pertanian, melakukan pengembangan varietas baru yang 
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resisten hama penyakit, memperbaiki karakter agronomik dan hortikulturik 

tanaman, dan meningkatkan kualitas hasil/produksi tanaman. 

 

Kemudian beberapa prosedur dalam teknik pemuliaan tanaman yang terdiri 

dari menetapkan tujuan program pemuliaan, penyediaan materi pemuliaan, 

penilaian genotipe atau populasi untuk dijadikan varietas baru, dan pengujian. Ada 

beberapa bidang ilmu yang terkait dengan pemuliaan tanaman yakni seperti Ilmu 

Botani, Morfologi, Taksonomi, Fisiologi, Hama dan Penyakit, Statistik, 

Rancangan Percobaan, Biokimia dan lain-lain.  

 

Sebelum Mendel melakukan percobaan pada tanaman kapri (Pisum sativum), 

ada beberapa teori pewarisan yaitu Teori Ovisma, Teori animalkulisma, Teori 

preformasi, Teori Epigenesis, Pangenesis, dan Plasma benih. Setelah Mendel 

melakukan percobaannya maka terciptalah Hukum Mendel I (Hukum Segregasi) 

dan Hukum Mendel II (Hukum Pengelompokan Gen Secara Bebas). 

 

 

9. Diskusi 

 

1) Jelaskan definisi pemuliaan tanaman! 

2) Jelaskan tujuan dan peranan pemuliaan tanaman! 

3) Jelaskan maksud dari Hukum Mendel I dan II!  
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METODE PERKEMBANGBIAKAN TANAMAN 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Untuk melakukan suatu kegiatan pemuliaan tanaman, ada baiknya seorang 

pemulia memiliki pengetahuan tentang perkembangbiakan tanaman yang akan 

sangat membantu para pemulia dalam menetapkan teknik dan analisis yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan dan mengevaluasi jalannya proses di akhir suatu 

program pemuliaan tanaman. Pengetahuan tentang perkembangbiakan tanaman ini 

sangat penting karena dijadikan dasar mekanisme penurunan sifat tanaman 

tersebut. 

 

Pada dasarnya, perkembangbiakan tanaman terbagi atas dua kelompok, 

yaitu: 

 Perkembangbiakan Aseksual merupakan perkembangbiakan yang 

dilakukan dengan memanfaatkan bagian-bagian vegetatif tubuh tanaman.  

 Perkembangbiakan Seksual, yaitu perkembangbiakan tanaman yang 

dilakukan melalui penggunaan biji.  

 

Pada suatu individu tanaman, kombinasi atau kumpulan gen yang terdapat di 

dalam tanaman tersebut disebut genotipe. Perwujudan dari genotipe yang tampak 

dapat dilihat langsung oleh mata disebut fenotipe, yaitu penampilan genotipe 

tertentu suatu tanaman pada habitatnya ditumbuhkan. Di dalam pemuliaan tanaman 

hal tersebut kita kenal sebagai interaksi antara genotipe dan lingkungan. Oleh sebab 

itu, fungsi perkembangbiakan tanaman yaitu untuk melestarikan genotipe tertentu 

pada suatu keturunan. 

 

BAB II 
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2. Perkembangbiakan Aseksual 

 

1) Perkembangbiakan vegetatif alami  

 

Pada perkembangbiakan aseksual keturunannya merupakan organisme yang 

asalnya adalah suatu organisme tunggal yang tidak melalui proses fertilisasi 

(pembuahan). Hasil dari proses perkembangbiakan tersebut akan menjadi sebuah 

klon yakni sebuah populasi terdiri atas organisme-organisme dimana organisme 

tersebut identik secara genetik. Perkembangbiakan aseksual sering pula disebut 

dengan perkembangbiakan vegetatif, yaitu salah satu jenis perkembangbiakan yang 

biasa terjadi pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif meliputi proses 

fragmentasi yang merupakan proses terpisahnya bagian tubuh tumbuhan kemudian 

disertai oleh regenerasi pembentukan individu yang utuh.  

 

Pada awal masa kehidupannya, tumbuhan yang merupakan keturunan dari 

hasil perkembangbiakan vegetatif berupa fragmen dewasa yang asalnya dari 

tetuanya tidak terlalu memiliki resiko dalam menghadapi keadaan lingkungannya 

apabila dibandingkan tumbuhan yang asalnya kecambah. Perkembangbiakan 

aseksual maupun seksual mempunyai peran penting pada proses evolusi adaptasi 

tumbuhan pada lingkungannya. 

 

Terdapat beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu: 

 

(a). Modifikasi batang, yaitu: 

 

- Umbi lapis (bulbus) adalah proses tumbuhnya calon batang tumbuhan baik itu 

mengalami pemendekan, penebalan, serta membentuk lapisan-lapisan. Umbi 

lapis yang berkembang secara sempurna dikenal dengan offset. Pada famili 

Liliaceae, bulbus akan terlihat contohnya pada brambang, bakung, dan lain-lain. 

- Cormus adalah proses tumbuhnya calon batang tumbuhan yang mengalami 

pemendekan dan penebalan, tetapi tidak disertai dengan lapisan-lapisan. Umbi 

batang dapat dilihat pada bunga gladiol, bawang putih, dan lain-lain. 

- Rimpang (rhizome) adalah batang tumbuhan yang tumbuhnya pada bawah 

permukaan tanah. Rhizome dibedakan lagi atas: Rhizome yang tidak berdaging 

dapat dilihat pada alang-alang dan rhizome yang berdaging dapat dilihat pada 

tanaman temu- temuan. 

- Sulur/stolon/runner merupakan sebuah batang tumbuhan yang tumbuh 

menggelantung dari mata tunas kemudian menjulur di permukaan tanah. Ketika 

dipotong, maka sulur yang memiliki ruas-ruas akan mudah tumbuh akar dari 

bukunya. Perkembangbiakan ini dapat dilihat pada stroberi, tapak liman dan 

lain-lain. 

- Tuber merupakan bagian batang tumbuhan yang berada dalam bawah 

permukaan tanah kemudian menjulur serta membesar menjadi lokasi 

penyimpanan cadangan makanan, di bagian kulitnya banyak terdapat tunas. 

Contohnya tanaman kentang. 

- Tunas lateral (offshoots) dan tunas pucuk (crown) ada pada tanaman nenas. 

Sementara tunas air (sucker) terdapat pada tanaman pisang. 
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(b) Modifikasi akar/umbi akar, merupakan akar yang mengalami pembesaran 

dan memiliki fungsi menjadi lokasi penyimpanan cadangan makanan serta 

memiliki mata tunas. Umbi akar terdapat di tanaman ubi jalar, gadung, dan 

lainnya. 

 

(c) Biji apomiksis, merupakan perkembangbiakan vegetatif dimana proses 

reproduksi seksualnya tidak normal. Tanaman yang diperoleh melalui 

peristiwa apomiksis disebut dengan apomicts. Peristiwa apomiksis ini dapat 

terjadi disebabkan peristiwa partenogenesis dan apogami. Partenogenesis 

adalah peristiwa dimana embrio yang tumbuh berasal dari sel telur yang 

tidak mengalami pembuahan. Jika sel telur itu tidak mengalami 

pembelahan meiosis, maka embrio akan tumbuh memiliki sifat diploid. 

Tetapi jika embrio yang tumbuh berasal dari sel telur yang mengalami 

meiosis, maka embrio akan tumbuh dengan memiliki sifat haploid. 

Peristiwa ini sering terdapat pada tanaman bawang merah dan apel. Pada 

makrosporogenesis, pembelahan reduksi dari sel induk megaspora, juga 

menghasilkan sel antipoda dan sel sinergid selain menghasilkan sel telur. 

Jika embrio yang tumbuh berasal dari sel sinergid atau antipoda maka 

disebut apogami. 

 

       
 

 

 

     
 

 

 

 

Gambar 8. Beberapa contoh tanaman yang melakukan perkembangbiakan secara 

vegetatif alami 

 

 

2) Perkembangbiakan vegetatif buatan  

 

Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan telah sejak lama 

digunakan manusia dalam mengembangbiakan tumbuhan. Setek adalah cara 

Pisang  

(tunas air) 
Pisang  

(tunas 
pucuk) 

Stroberi  

(stolon) 

Bawang merah 

(umbi lapis) 

Bunga Gladiol 

(umbi batang) 

Jahe  

(rhizome) 

Kentang  

(tuber) 
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perbanyakan vegetatif buatan yang paling banyak digunakan. Terdapat beberapa 

organ tumbuhan yang dapat digunakan untuk perbanyakan melalui setek. 

Berdasarkan organ yang digunakan dikenal beberapa jenis setek yaitu setek daun, 

setek batang dan setek akar. Setek daun telah dilakukan banyak pada sejumlah 

tanaman hias berbentuk herba seperti Begonia, Cocor Bebek, dan lain-lain. 

Sementara itu, setek batang biasa dilakukan pada jenis-jenis pohon dan semak, 

seperti singkong, pohon manga, pohon jambu, dan lain-lain. Setek akar biasa 

dilakukan pada tanaman sukun.  

 

Beberapa teknik perkembangbiakan tanaman dengan vegetatif buatan adalah 

sebagai berikut: 

 

(a). Layerage, merupakan proses menumbuhkan akar bagian tanaman yang masih 

terhubung dengan tanaman induknya. Layerage dapat dibedakan menjadi: 

- Merunduk, merupakan proses merundukkan cabang tanaman ke dalam 

tanah, serta jika akarnya sudah muncul maka sudah bisa dipisah dari 

induknya. Misalnya tanaman mawar, melati, dan lain-lain. 

- Mencangkok (air layerage), merupakan proses menumbuhkan akar salah 

satu bagian tanaman yang sudah dibuang kambiumnya kemudian telah 

diberikan padanya media tumbuh seperti tanah humus. Jika akarnya sudah 

muncul maka sudah bisa dipidah dari induknya. Misalnya mangga, jambu 

air, dan lain-lain. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Cara melakukan perkembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan; 

A. Merunduk; B. Mencangkok 

 

(b). Setek, merupakan cara perbanyakan dengan memotong organ tanaman. Setek 

dibedakan menjadi: 

- setek daun, misalnya pada tanaman cocor bebek. 

- setek batang, misalnya pada tanaman ketela pohon, vanili dan lain-lain. 

A 

B 
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- setek akar, misalnya pada jambu biji, sukun, dan lain-lain. 

 

 

    
 

 

Gambar 10. Contoh stek daun (A), stek batang (B), dan stek akar (C) 

 

 

(c). Menempel (okulasi), merupakan cara perbanyakan dengan menempelkan mata 

tunas dari batang lainnya ke batang bawah tanpa kayu. Perbanyakan dengan 

cara tersebut sering dilakukan pada tanaman buah-buahan, seperti: rambutan, 

mangga, jeruk, dan lain-lain. Dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 
 

 

Gambar 11. Cara melakukan perkembangbiakan tanaman dengan cara menempel 

(okulasi). 

 

 

(d). Menyambung (grafting), merupakan cara perbanyakan dengan 

menyambungkan mata tunas yang berasal dari batang atas dengan batang 

bawah yang masih memiliki kulit serta kayu. Grafting banyak digunakan di 

tanaman kakao, kopi, dan lain-lain. Dapat dilihat Gambar 12. 

 

Seluruh individu yang asalnya dari perkembangbiakan vegetatif suatu 

tanaman dikenal dengan klon. Seluruh keturunan yang merupakan hasil dari 

perkembangbiakan secara vegetatif memiliki genotype yang seragam. Tetapi, dapat 

juga terjadi keragaman genotipe pada populasi tanaman klonal yang disebabkan 

A 

B

 

C
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oleh adanya kemungkinan mutasi gen, kromosom ataupun genom. Kemudian 

perbaikan sifat pada tanaman bisa dikerjakan melalui proses hibiridisasi antar 

tanaman klonal, dan kemudian dilaksanakan seleksi untuk turunannya. Jika 

diperoleh keturunan yang mempunyai karakter agronomi/hortikulturik yang baik, 

maka kemudian bisa diperbanyak kembali secara vegetatif. 

 

 

 

 
 

Gambar 12. Salah satu contoh metode perbanyakan vegetatif dengan cara grafting 

 

 

3. Perkembangbiakan Seksual 

 

Perkembangbiakan dengan memperbanyak tanaman memanfaatkan biji yang 

diperoleh dari menyatunya gamet betina dan gamet jantan disebut dengan 

perkembangbiakan secara seksual (generatif). Perkembangbiakan secara generatif 

diawali dari proses terbentuknya gamet atau disebut juga dengan gametogenesis. 

Gametogenesis dapat dibedakan lagi jadi dua, yaitu: makrosporogenesis dan 

mikrosporogenesis. 
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Makrosporogenesis adalah suatu proses terbentuknya gamet betina (n 

kromosom) dari sel induk megaspor (2n kromosom). Proses makrosporogenesis 

diawali dengan pembelahan meiosis sel induk megaspora (2n) menghasilkan 4 

buah sel anak (n). Empat buah sel anak tersebut, tiga sel anaknya mengalami proses 

degenerasi sampai hanya tinggal satu sel anak (n) yang akan mengalami 

perkembangan menjadi bakal biji (ovule). Selanjutnya sel anak yang tersisa, intinya 

akan membelah tiga kali sampai menjadi sel yang mempunyai 8 (delapan) inti. 

Berikutnya, delapan inti sel tersebut mengalami perkembangan membentuk 

antipoda (3 inti), inti kandung lembaga sekunder (2 inti= 2n), synergid (2 inti), 

serta sel telur (1 inti = n). 

 

Mikrosporogenesis diawali dari pembelahan meiosis sel induk mikrosprora 

(2n) yang kemudian jadi 4 buah sel anak (n), dikenal dengan serbuk sari (pollen). 

Masing-masing inti sel  serbuk sari itu selanjutnya mengalami pembelahan sekali 

serta menghasilkan sel yang mempunyai dua inti yakni inti generatif (n) dan inti 

vegetatif (n). Kemudian, inti generatif (n)  melakukan pembelahan satu kali lagi 

sampai terbentuk 2 inti generatif yang masing-masing memiliki n kromosom. 

Apabila ada proses penyerbukan yakni proses terjatuhnya serbuk sari ke kepala 

putik, maka serbuk sari akan mengalami perkecambahan yang dikenal dengan 

spermatozoid. Apabila ada pembuahan, sel telur (n) akan dibuahi satu inti generatif 

(n) yang berikutnya membentuk zigot (2n), sementara satu inti generatif lagi (n) 

akan melakukan pembuahan pada inti kandung lembaga sekunder (2n) dan 

terbentuklah endosperm (3n). Peristiwa pembuahan itu dikenal pembuahan ganda 

(double fertilization). Agar lebih jelas, proses makrosporogenesis dan 

mikrosporogenesis dapat dilihat pada Gambar 13 dan 14. 

 

 

 
 

Gambar 13. Proses Makrosporogenesis 
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Gambar 14. Proses Mikrosporogenesis 

 

 

Pada tanaman yang perkembangbiakannya secara seksual, bisa dibedakan 

jadi dua jenis, yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan menyerbuk silang. Melalui 

cara penyerbukan tanaman yang berbeda sehingga menyebabkan adanya 

perbedaan metode pemuliaan yang akan digunakan. 

 

a. Tanaman menyerbuk sendiri (self-pollinated plants). 

 

Penyerbukan sendiri (self pollination) merupakan suatu kondisi menyatunya 

serbuk sari dan putik yang keduanya berasal dari tanaman itu sendiri. Penyerbukan 

sendiri ini cuma bisa berlangsung pada jenis tanaman berumah satu (monoecious), 

yakni bunga jantan dan betina terdapat di satu tanaman yang sama. Baik bunga 

lengkap ataupun bunga sempurna bisa mengalami penyerbukan sendiri. Bunga 

lengkap adalah bunga yang mempunyai organ-organ bunga yang terdiri dari 

kelopak bunga (calyx), mahkota bunga (corolla), putik (pistilum) dan benang sari 

(stament). Sementara bunga sempurna adalah yang mempunyai dua alat kelamin 

(jantan dan betina). 

 

Tanaman yang menyerbuk sendiri memiliki ciri/karakter dimana tiap lokus 

gen tanaman pada populasinya mempunyai sifat homozigot. Hal ini terjadi 

disebabkan bila tanaman homozigot melakukan penyerbukan sendiri maka akan 

dihasilkan keturunan homozigot pula. Tetapi bila secara terus-menerus tanaman 

heterozigot melakukan penyerbukan sendiri, lama-kelamaan akan dihasilkan 

proporsi tanaman homozigot yang makin besar pada turunannya, serta nantinya 
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keturunannya bisa menjadi homozigot (resesif dan dominan) dalam semua 

populasinya. 

 

Terdapat sejumlah mekanisme pada bunga tanaman yang melakukan 

penyerbukan sendiri yakni bunga tidak membuka disebut juga dengan 

kleistogamie, dimana terjadi proses luruhnya serbuk sari sebelum terbukanya 

bunga. Kemudian benang sari dan putik ditutupi bagian bunga setelah terbukanya 

bunga, serta putik mengalami pemanjangan segera sesudah masaknya serbuk sari. 

Kadang spesies tanaman yang menyerbuk sendiri dapat juga menyerbuk silang. 

Penyerbukan silang yang terjadi memiliki persentase bergantung pada 

spesies/varietas serta pengaruh dari lingkungannya. Misalnya pada padi 0-3% atau 

bisa terjadi rata-rata 0,5 %, kapas biasanya 5-25 %, sorgum rata-rata 6 %, kedelai 

rata-rata 1 %, dan tomat rata-rata kurang dari 1 %. 

 

b. Tanaman Menyerbuk Silang (cross pollinated plant). 

 

Penyerbukan silang (cross pollination) merupakan suatu proses menyatunya 

serbuk sari dan putik, tetapi serbuk sarinya berasal dari tanaman lain yang 

mempunyai sifat yang berbeda. Terdapat sejumlah ciri tanaman menyerbuk silang 

yakni:  

 

(a). Kondisi keberadaan putik (pistilum) dan benang sari (stament) sedemikian 

rupa secara morfologi sehingga akan mencegah penyerbukan sendiri 

(herkogamie) terjadi. Misalnya tanaman vanilli. 

  

(b). Waktu pematangan serbuk sari dan putik mengalami perbedaan (dichogamie). 

Apabila bunga jantan sudah masak terlebih dahulu daripada bunga betina 

maka dikenal dengan protandris, tetapi apabila bunga betina masak lebih awal 

dari bunga jantan maka dikenal dengan protogini.  

 

(c). Ada sifat inkompatibilitas yakni proses menyerbuk pada bunga terjadi namun 

tidak disertai proses pembuahan, hal ini dikarenakan ada hambatan secara 

fisiologi. Hambatan fisiologi itu bisa dalam bentuk inaktifnya zat pengatur 

tumbuh (phytohormon) hingga tidak terbentuk buluh serbuk sari. Misalnya, 

tanaman kakao.  

 

(d). Penyerbukan pada bunga tidak terjadi dikarenakan bunga jantan mandul (tak 

berfungsi) secara genetik yang dikenal dengan self-sterility.  

 

(e). Tanaman berumah satu (monoecious), merupakan tanaman yang bunga jantan 

serta betinanya terdapat dalam tanaman yang sama, namun memiliki letak 

berbeda. Misalnya, tanaman jagung. 

 

(f). Tanaman berumah dua (dioecious), merupakan tanaman yang bunga jantan 

serta betinanya tumbuh di tanaman yang berbeda. Misalnya, tanaman pepaya. 

 

Sangat besar keragaman genetik yang terdapat pada tanaman menyerbuk 
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silang dikarenakan secara alami tanaman menyerbuk silang terdiri atas individu-

individu yang kebanyakan lokusnya memiliki sifat heterozigot secara genetik. 

Sementara itu, secara genotip pun memiliki perbedaan satu individu dengan 

lainnya. Penyerbukan silang secara alami bisa berlangsung akibat bantuan angin 

(anemophily), serangga (entomophily), air (hydrophily), dan hewan (zoophily). Ada 

sejumlah tipe tanaman menyerbuk silang yakni tanaman jagung, apel, alpukat, 

mangga, durian, sejumlah kacang-kacangan, kubis, wortel, seledri, sawi, bawang, 

bunga matahari, ketela pohon, ketela rambat, semangka, dan lainnya. 

 

 

4. Rangkuman 

 

Perkembangbiakan tanaman terbagi atas dua kelompok yakni 

perkembangbiakan aseksual dan seksual. Perkembangbiakan aseksual dikenal 

dengan perkembangbiakan vegetatif yakni perkembangbiakan yang tidak melewati 

proses fertilisasi (pembuahan). Perkembangbiakan tersebut terbagi lagi atas dua 

bagian yakni secara alami (umbi lapis, cormus, rhizome, stolon, tunas pucuk/crown, 

tunas lateral/offshoots, serta tunas air/sucker) dan secara buatan (merunduk, 

mencangkok, setek, menempel, menyambung, serta lainnya). 

 

Perkembangbiakan seksual diartikan sebagai suatu perkembangbiakan yang 

memanfaatkan biji yang berasal dari menyatunya gamet jantan dan betina. 

Perkembangbiakan secara generatif diawali dari terbentuknya gamet atau 

gametogenesis. Gametogenesis kemudian dipisahkan lagi jadi dua jenis, yaitu: 

makrosporogenesis dan mikrosporogenesis. 

 

Kemudian proses penyerbukan ada dua cara yakni penyerbukan sendiri (self 

pollination) yaitu penyerbukan dimana terjadi proses menyatunya serbuk sari 

dengan putik yang keduanya itu berasal dari tanaman itu sendiri. Sedangkan 

penyerbukan silang (cross pollination) yaitu terjadi proses menyatunya serbuk sari 

dan putik. Serbuk sarinya dari tanaman lain yang mempunyai sifat berbeda. 

 

 

5. Diskusi 

 

1) Jelaskan perbedaan perkembangbiakan aseksual dengan seksual! 

2) Jelaskan proses gametogenesis! 

3) Jelaskan dua proses penyerbukan pada tanaman! 
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KERAGAMAN GENETIK 

 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Dalam proses pemuliaan tanaman, keragaman genetik merupakan suatu hal 

penting. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa itu keragaman genetik. Suatu 

keragaman genetik adalah salah satu syarat mutlak berhasil atau tidaknya sebuah 

program pemuliaan tanaman. Hal ini dikarenakan keragaman genetik bisa 

menyebabkan kemungkinan untuk memperoleh genotip yang lebih baik semakin 

besar melalui seleksi. Semakin seragam tanaman dalam suatu populasi maka akan 

semakin sulit dalam melakukan seleksi, tapi sebaliknya semakin tinggi 

keragamannya maka akan semakin mudah dalam melakukan seleksi.  

 

Keragaman karakter dan genotip berfungsi agar pola pengelompokan genotip 

dalam populasi tertentu dapat diketahui berdasarkan atas sifat/ciri yang diamati dan 

bisa dipakai sebagai dasar kegiatan seleksi (Agustina & Waluyo, 2017).  

 

Dijelaskan oleh Susanto (2011) bahwa pada tanaman, terdapat karakter – 

karakter atau sifat – sifat yang dibedakan menjadi karakter kuantitatif dan karakter 

kualitatif. Sifat – sifat dengan sebaran yang berkelanjutan memiliki nilai-nilai 

tertentu yang dapat kita peroleh melalui pengukuran kuantitatif. Oleh sebab itu, 

sifat/karakter tersebut disebut sebagai sifat/karakter kuantitatif. Namun 

sifat/karakter seperti warna dan bentuk biji, warna bunga, dan sebagainya, yang 

tidak membutuhkan pengukuran dalam memperoleh suatu nilai dikenal dengan 

sifat/karakter kualitatif. 

 

Perbedaan antara sifat kuantitatif dan kualitatif selain berhubungan dengan 

cara memperoleh data dan sebaran fenotipenya, juga dapat dilihat dari jumlah gen 

BAB III 
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yang mengaturnya serta besarnya pengaruh faktor lingkungan. Sifat kualitatif diatur 

oleh sebuah gen (single genic) dan juga dipengaruhi sedikit oleh faktor lingkungan, 

sedangkan sifat kuantitatif dikendalikan dengan sejumlah gen nonalelik (polygenic) 

dimana masing-masing gen tersebut memiliki kontribusi yang relatif terhadap 

munculnya sebuah fenotipe. Sifat kuantitatif kebanyakan dipengaruhi faktor 

lingkungan. Misalnya produksi padi, selain ditentukan oleh varietas yang ditanam, 

sangat bergantung juga kepada pemupukan, jenis tanah, jarak tanam, curah hujan, 

dan berbagai faktor lingkungan lainnya.  

 

Adanya peran faktor lingkungan dalam pemunculan suatu sifat kuantitatif, 

maka dalam melakukan analisis genetik terhadap sifat kuantitatif perlu 

diperhitungkan juga kontribusi faktor lingkungan tersebut. Dengan kata lain, 

analisis sifat kuantitatif cuma bisa dikerjakan di tingkat populasi, suatu hal yang 

tidak mutlak diperlukan bagi sifat kualitatif.   

 

2. Pembentukan Keragaman Genetik 
 

Terdapat beberapa cara untuk melakukan pembentukan keragaman genetik 

yaitu dengan introduksi, hibridisasi, eksplorasi, mutasi induksi, manipulasi 

kromosom dan poliploidi, fusi protoplas, transfer gen, dan variasi somaklonal. 

 

a) Introduksi 
 

Introduksi merupakan proses memasukkan sebuah kultivar tanaman ke 

sebuah wilayah baru. Introduksi dilakukan terutama pada tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi. Tanaman hasil introduksi dapat melalui beberapa tahapan 

untuk dijadikan sebagai varietas baru atau dapat langsung digunakan sebagai 

varietas baru. Tahapannya dapat kita lihat lebih jelas pada Gambar 15 berikut. 

 

 
Gambar 15. Tahapan Introduksi Tanaman sampai Menjadi Varietas Baru 
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b) Hibridisasi 
 

Hibridisasi merupakan suatu proses persilangan melalui penyerbukan silang 

antara tetua yang beda sifat genetiknya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

kombinasi genetik yang diharapkan dari persilangan dua / lebih tetua yang memiliki 

genotipe berbeda. Proses hibridisasi akan dijelaskan lebih lanjut pada Bab 

berikutnya. 

 

c) Eksplorasi 
 

Kegiatan mengeksplorasi koleksi plasma nutfah dilakukan dalam melakukan 

pencarian dan mengumpulkan dari sejumlah tempat suatu bahan-bahan tanaman, 

baik dari dalam ataupun luar negeri, agar dapat digunakan dalam kegiatan 

pemuliaan untuk dibuat menjadi sumber daya genetik dari sejumlah karakter 

penting yang dibutuhkan. Kemudian berbagai tanaman yang dihasilkan dari proses 

eksplorasi tersebut akan dikoleksi serta dilestarikan sebagai bank gen yang sangat 

penting, kemudian nantinya bisa digunakan pada proses hibridisasi untuk perbaikan 

sifat tanaman. 

  

d) Mutasi Induksi 
 

Proses mutasi merupakan proses terjadinya perubahan genetik pada gen 

tunggal, beberapa gen atau susunan kromosom. Perubahan genetik yang terjadi 

akan memunculkan keragaman genetik, jadi bisa dimanfaatkan menjadi bahan 

populasi untuk seleksi. 

 

e) Manipulasi Kromosom dan Poliploidi 

 

Organisme yang dalam sel somatisnya mempunyai dua set atau lebih 

kromosom atau genom yang dikenal sebagai poliploidi. Poliploidi dapat terjadi 

akibat dari dua proses, yakni autopoliploidi dan allopoliploidi. Poliploidi yang 

pertama yakni autopoliploidi berlangsung akibat terjadi penggandaan secara 

langsung dalam kromosom. Kejadiannya dapat terjadi secara spontan di alam, 

namun sangat jarang. Autopoliploidi secara buatan bisa dilakukan melalui 

pemberian kolkisin. Sementara itu, allopoliploidi dapat berlangsung dari proses 

persilangan antar tanaman yang memiliki perbedaan genom, keturunan pertamanya 

mungkin steril sebagian atau penuh yang bergantung pada derajat ketidaksamaan 

genetik. Jika kromosom yang berasal dari proses persilangan antarspesies 

mengalami penggandaan, maka dapat menyebabkan fertil serta bisa dikembangkan. 

 

f) Fusi Protoplas 

 

Teknik fusi protoplas biasa dikerjakan pada tanaman-tanaman yang 

mempunyai barier seksual, contohnya tanaman steril, tanaman yang memiliki 

kekerabatan hubungan yang jauh atau tanaman yang cuma bisa dilakukan 

perbanyakan vegetatif. Teknik ini dikerjakan didasarkan pada prinsip terjadinya 
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pembuahan, yakni melalui cara melakukan penyatuan gamet jantan (sub 

protoplasma) beserta gamet betina (protoplasma). 

 

Keuntungan menggunakan teknik tersebut disamping mampu melakukan 

transfer gen yang belum diidentifikasi, mampu juga memperbaiki sifat-sifat yang 

diwariskan antar galur atau spesies. Selain itu, keuntungan lainnya adalah 

didapatkan kombinasi sifat baru dari kombinasi sitoplasma. Hal ini dikarenakan 

apabila sitoplasma di perkawinan seksual cuma berasal dari tetua betina. 

 

g) Transfer Gen 
 

Transformasi gen merupakan suatu kegiatan memasukkan DNA asing (bukan 

dari DNA tanaman tersebut) dalam suatu sel tanaman. Informasi genetik “asing” 

yang dimasukkan dalam sel tanaman bertujuan membantu menghentikan hambatan 

yang berlangsung pada sistem reproduksi yang dilakukan melalui perkawinan. 

 

h) Variasi Somaklonal 

 

Variasi somaklonal merupakan variasi genetik tanaman yang diperoleh dari 

teknik kultur jaringan atau sel. Proses ini melingkupi seluruh variasi genetik yang 

berlangsung pada tanaman yang merupakan hasil regenerasi sel yang tidak 

melakukan differensiasi protoplas, kalus atau jaringan. 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya variasi somaklonal yakni, 

komposisi zat kimia yang dipakai pada media (zat kimia tertentu memang sengaja 

dipakai untuk melakukan penginduksian variasi somaklonal semacam kolkisin), 

lamanya fase pertumbuhan kalus, jenis zat pengatur tumbuh yang dipakai, jenis 

kultur yang dipakai (kultur kalus, suspense sel, kultur protoplas), genotipe induk 

bisa menyebabkan kemungkinan terbentuknya benang-benang kromosom 

abnormal, perlakuan fisik lainnya (melalui cara buatan seperti radiasi sinar gamma, 

dan lain-lain), serta sumber eksplan yang keragamannya disebabkan oleh sel-sel 

yang mempunyai muatan atau polisomik dari jaringan tertentu. 

 

 

3. Pusat Keragaman Genetik Tanaman 

 

Asal mula pengetahuan tentang tanaman budidaya dilakukan penelitiannya 

oleh ahli botani Rusia Nikolai Ivanovich Vavilov (1920-1940). Setelah perjalanan 

panjangnya mengelilingi dunia, ia membuat kesimpulan hasil penelitiannya 

mengenai asal usul tanaman budidaya. Ia menemukan aturan / ketentuan tertentu 

tentang sebaran geografis tanaman. Vavilov mengoleksi beribu tanaman yang 

berasal dari seluruh dunia, lokasi koleksi tanaman itu dikenal dengan pusat asal 

tanaman atau pusat gen yang ditunjukkannya melalui peta, seperti pada Gambar 

16.  
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Gambar 16. Pusat Keragaman Genetik di Dunia 

 

 

Kriteria utama yang dijadikan Vavilov sebagai dasar penetapan pusat-pusat 

asal tanaman tersebut yaitu tingginya keanekaragaman tanaman budidaya pada 

tiap-tiap pusat penyebaran. Hal menarik dalam penyebaran tanaman di dunia, 

adalah sebagai berikut: 

(a). Ada kesamaan iklim dan tanah antar wilayah asal tanaman tersebut dengan 

wilayah barunya. 

(b). Tanaman yang diintroduksikan ke suatu wilayah baru memiliki peluang 

keberhasilan yang lebih besar jika memiliki kemampuan menyesuaikan diri 

yang besar pada lingkungan tempat tanaman itu ditanam. 

 

Berdasarkan kajian yang dilakukan Vavilov, ia mengelompokkan asal 

tanaman di dunia menjadi delapan, yaitu sebagai berikut: 

 

1). Pusat Cina yaitu pusat penyebaran paling lama dan luas untuk tanaman di dunia 

yang terdiri atas: Naked oat (Avena nuda), kacang kedelai (Glycine max), 

Adzuki bean (Phaseolus angularis), kacang buncis (Phaseolus vulgaris), bambu 

kecil (Phyllostachys sp), Leaf mustard (Brassica junsea), Aprikot (Prunus 

armeniaca), Pear (Prunus persica), Orange (Cytrus sinensis), Wijen (Sesamum 

indicum), the Cina (Camellia (Thea) sinensis). 
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2). Pusat India, sebahagian besar di daratan India, termasuk Burma dan Assam, 

yang merupakan pusat dari tanaman yang terdiri atas: padi (Oryza sativa), Rice 

bean (Phaseolus calcaratus), Chik pea (Cicer arietinum), African millet 

(Eleusine coracana), Math bean (Phaseolus aconitifolius), Terong (Solanum 

melongena), kacang panjang (Vigna sinensis), lobak (Raphanus caudatus), Taro 

yam (Colocasia antiquorum), mentimun (Cucumis sativus), Horse gram 

(Dolichos biflorus), Kapas pohon (Gossypium arboreum), jute (Corchorus 

olitorius), lada (Piper nigrum), Indigo (Indigofera tinctoria). 

 

2a). Pusat Indo-Malaya, termasuk di dalamnya Indonesia, Malaysia dan Filipina. 

yang memiliki tanaman terdiri atas: padi (Oryza sativa), tebu (Saccharum 

officinarum), kelapa (Cocos nucifera), yam (Diocorea sp.), jeruk besar (Citus 

maxima), pisang (Mussa sp). 

 

3). Pusat Asia Tengah, melingkupi wilayah India Barat Laut yang dikenal dengan 

Punjab, Kashmir, Afganishtan, Republik Soviet, Tazikistan, dan Uzbekistan, 

daerah ini memiliki tanaman yang terdiri atas: gandum roti (Triticum aestivum), 

Club wheat (Triticum compactum), Shot wheat (Triticum sphaerococum), Rye 

(Secale cereale), kacang ercis (Pisum sativum), Lentil (Lens esculenta), Chick 

pea (Cicer arietinum), wijen (Sesamum indicum), Flax (Linum usitatissimum), 

bunga matahari (Carthamus tinctirius), wortel (Daucus carota), lobak 

(Raphanus sativus), pear (Pyrus coimunis), apel (Pyrus malus), Walnut (Juglans 

regia). 

 

4). Pusat Asia Timur yang meliputi daerah Iran dan Dataran Tinggi Turki, wilayah 

ini memiliki tanaman yang terdiri atas: gandum roti (Triticum aestivum), Einkon 

wheat (Triticum monococcum), Durun wheat (Triticum durum), Pulard wheat 

(Triticum turgidum), Red oat (Avena byzantina), barle (Hordeum vulgare), Rye 

(Secale cereale), Chick pea (Cicer arietinum), Lentil (Lens esculenta), kacang 

ercis (Pisum sativum), Blue alfalfa (Medicago sativa), wijen (Sesamum 

indicum), melon (Cucumis melo), Almond (Amygdalus comunis), Fig (Ficus 

carica), Pomergranate (Punica granatum), anggur (Vitis vinifera), Apricot 

(Prunus armeniaca), Pistachio (Pistacia vera), Flax (Linum usitatissimum). 

 

5). Pusat Mediterania, yang meliputi daerah disekitar Laut Mediteran, daerah ini 

merupakan pusat penyebaran tanaman yang terdiri atas: Durum wheat (Triticum 

durum), kubis (Brassica olerace), Hulled oat (Avena strigosa), Broad bean 

(Vicia faba), Lettuce (Lactuca sativa), Olive (Olea europea). 

 

6). Pusat Abesinea, yang meliputi daerah di bagian Afrika Timur Daya menghadap 

ke Laut Merah, daerah ini merupakan pusat penyebaran sebangsa gandum yaitu: 

Durun wheat (Triticum durum), Pulard wheat (Triticum turgidum), Emmer 

(Triticum dicoccum), barle (Hordeum vulgare), sorgum (Sorghum vulgare), 

Chick pea (Cicer arietinum), Lentil (Lens esculenta), kacang ercis (Pisum 

sativum), Teff (Eragrostis abyssinica), African millet (Eleusine coracana), Flax 

(Linum usitatissimum), wijen (Sesamum indicum), Castor bean (Ricinus 
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communis), kopi (Coffea arabica). 

 

7). Pusat Meksiko Selatan dan Amerika Tengah, yang meliputi wilayah 

sekitaran perbatasan Amerika Tengah dan Utara, daerah ini menjadi pusat 

penyebaran tanaman yang terdiri atas: jagung (Zea mays), kacang buncis 

(Phaseolus vulgaris), kapas (Gossypium hirsutum), cabai (Capsicum annum), 

Sisal hemp (Agave sisalana), Waluh/Squash/Gourd (Cucurbita sp.). 

 

8). Pusat Amerika Selatan (Peru, Equador, dan Bolivia), daerah ini merupakan 

pusat penyebaran dari tanaman yang terdiri atas: kentang (Solanum tuberosum), 

ketela rambat (Ipomoea batatas), tomat (Lycopersicum esculentum), kacang 

lima (Phaseolus lunatus), Kapas/Sea Island cotton (Gossypium barbadense), 

papaya (Carica papaya), tembakau (Nicotiana tabacum). 

 

8a). Pusat Chili. Daerah ini merupakan pusat penyebaran tanaman kentang 

(Solanum tuberosum) 

 

8b). Pusat Brasilia dan Paraguay. Daerah ini merupakan pusat penyebaran dari: 

ketela pohon/cassava (Manihot utilissima), kacang tanah (Arachis hypogaea), 

kakao (Theobroma cacao), karet (Hevea brassiliensis), nenas (Ananas 

comosus), Purple granadilla (Passiflora edulis). 

 

 

4. Pusat Penelitian Pemuliaan Tanaman di Dunia 

 

Terdapat beberapa pusat penelitian pemuliaan tanaman yang tersebar di 

beberapa negara di dunia. 

  

(a). Centro International Agricultura Tropical (CIAT), lembaga riset ini 

bertempat di Kolumbia Amerika Selatan. Lembaga riset tersebut 

melaksanakan penelitian padi, rumput pakan ternak, leguminosa dan ketela 

pohon. 

 

(b). Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz Y Trigo (CYMMYT) 

atau International Maize and Wheat Improvement Centre (IMWIC), 

lembaga riset ini berada di Meksiko. Lembaga tersebut mengerjakan penelitian 

jagung dan gandum.  

 

(c). International Potato Center (CIP), lembaga riset ini berada di Peru. 

Tanaman yang diteliti adalah kentang dan ubi jalar. 

 

(d). International Center for Agriculture in The Dry Area (ICARDA), 

lembaga riset ini berada di Syria. Tanaman yang diteliti yaitu gandum, barley, 

faba bean, rumput pakan, leguminosa. 

 

(e). International Center for Research for in Sub-Arid Tropics (ICRISAT), 

lembaga riset ini berada di Hyderabad, India. Penelitiannya tentang tanaman 
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sorghum, millet serta leguminosa. 

 

(f). International Institute for Tropical Agriculture (IITA), lembaga riset ini 

berada di Nigeria, Afrika. Penelitiannya tentang tanaman perkebunan, pangan 

serta tropika. 

 

(g). International Rice Research Institute (IRRI), lembaga riset ini berlokasi di 

Los Banos, Filipina. Penelitian yang mereka lakukan adalah pada tanaman 

padi. 

 

(h). Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC), lembaga 

riset ini berlokasi di Taiwan. Penelitian yang mereka lakukan tentang tanaman 

sayur. 

 

Pemanfaatan pusat-pusat sumber daya genetika menjadi fungsi utamanya 

yaitu dalam pemanfaatan: 

 

a. Eksplorasi 
 

Eksplorasi merupakan suatu kegiatan baik itu melakukan pencarian, 

pengumpulan, maupun penelitian pada jenis-jenis varietas lokal tertentu, pada 

lokasi tertentu, supaya bisa mengamankannya dari punah. Kegiatan ini dibutuhkan 

untuk mengamankan varietas-varietas lokal serta kerabat liar yang semakin tidak 

ada bahkan mungkin mendekati kepunahan, yang disebabkan semakin tingginya 

penggunaan varietas-varietas unggul baru.  

 

Untuk menambah dan memperkaya koleksi plasma nutfah maka bisa dengan 

melakukan introduksi plasma nutfah dari luar negeri berdasarkan kerjasama dengan 

lembaga penelitian internasional seperti International Rice Research Institute 

(IRRI, Filipina) untuk plasma nutfah padi dan lain sebagainya. 

 

b. Konservasi 
 

Terdapat dua jenis cara konservasi yang kita kenal yakni in situ dan ex situ. 

Cara pelestarian melalui in situ mempunyai sifat pasif yang pelaksanaannya cuma 

dengan mengamankan habitat tumbuh alamiah sebuah tanaman. Hal yang penting 

dikerjakan cuma diawasi dan dikelola plasma nutfah yang belum dimanfaatkan. 

Tipe-tipe tanaman tertentu diberi peluang berkembang dan bertahan di kondisi 

lingkungan alam dan habitat aslinya, tanpa ada andil manusia. Wilayah konservasi 

in situ dapat berupa cagar alam, dan kawasan pelestarian alam (seperti: taman 

nasional dan taman wisata alam).  

 

Sedangkan cara pelestarian melalui ex situ merupakan cara yang bersifat 

aktif, yang dimaksudkan adalah aktif melalui cara membuat pemindahan jenis 

tanaman ke sebuah lingkungan atau lokasi pemeliharaan baru tetapi bukan habitat 

alaminya. Tempat pelestariannya dapat berupa kebun raya, kebun buah-buahan, 

penyimpanan benih, kultur jaringan atau kultur bagian tanaman yang lainnya. 
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c. Karakterisasi dan evaluasi 
 

Karakterisasi yaitu suatu tindakan melakukan identifikasi karakter penting 

yang memiliki nilai ekonomis, atau penciri varietas bersangkutan. Karakter yang 

dilihat bisa karakter morfologis (bentuk daun, bentuk biji, dan sebagainya), karakter 

agronomis (umur panen, tinggi tanaman, dan sebagainya), karakter fisiologis 

(senyawa alkaloid, alelopati, dan sebagainya), marka isoenzim, maupun marka 

molekular. Sedangkan evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan untuk 

melakukan identifikasi senyawa gizi yang terkandung seperti, protein, vitamin, dan 

lainnya, juga untuk mengetahui reaksi varietas tanaman terhadap cekaman faktor 

biotik (ketahanan hama dan penyakit) serta abiotik (toleransi kekeringan, kadar 

garam tinggi, dan lain sebagainya). 

 

Tindakan karakterisasi dan evaluasi mempunyai makna dan peranan yang 

penting untuk membuat penentuan suatu nilai guna dari plasma nutfah yang 

bersangkutan. Tindakan tersebut dilaksanakan secara sistematis dan bertahap agar 

memudahkan pemanfaatan plasma nutfah. Tindakan itu juga menghasilkan sumber 

gen sifat-sifat potensial yang telah siap dipakai pada program pemuliaan. 

 

d. Dokumentasi data plasma nutfah pertanian 
 

Kita ketahui, kegiatan mengelola plasma nutfah tanaman akan menyertakan 

kegiatan-kegiatan lainnya, seperti eksplorasi/introduksi, registrasi, konservasi, 

karakterisasi, evaluasi sampai penggunaan plasma nutfah yang bersangkutan dalam 

kegiatan penelitian pemuliaan. Oleh sebab itu, di tiap pos kegiatan-kegiatannya 

akan diperoleh sejumlah data maupun informasi penting yang mesti dilakukan 

pendokumentasian. Sehingga selain materi plasma nutfah, data serta informasi 

penting karakteristik plasma nutfah itu mesti diarsipkan dalam database yang 

dibuat pengelolaannya dengan baik. Perkembangan dari waktu ke waktu dalam 

peningkatan kualitas dan kuantitas aktivitas bank gen membutuhkan ketersediaan 

data serta informasi yang mampu diakses tiap waktu dengan cepat, mudah dan 

akurat. 

 

 

5. Rangkuman 

 

Keragaman genetik bisa membuat kemungkinan semakin besar dalam 

memperoleh genotipe yang lebih baik lewat seleksi. Semakin seragam tanaman 

dalam suatu populasi maka akan semakin sulit dalam melakukan seleksi, tapi 

sebaliknya semakin tinggi keragamannya maka akan semakin mudah dalam 

melakukan seleksi.  

 

Terdapat karakter – karakter / sifat – sifat pada tanaman yang dibedakan 

menjadi karakter kuantitatif dan karakter kualitatif. Sifat – sifat dengan sebaran 

yang kontinyu memiliki nilai tertentu yang didapat dari pengukuran kuantitatif. 

Oleh sebab itu, sifat/karakter tersebut disebut sebagai sifat/karakter kuantitatif. 

Tetapi sifat-sifat yang tidak membutuhkan pengukuran untuk memperoleh suatu 
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nilai dikenal dengan sifat/karakter kualitatif. 

 

Sifat kualitatif diatur oleh sebuah gen (single genic) dan dipengaruhi sedikit 

dari faktor lingkungan, sedangkan sifat kuantitatif mengalami pengendalian dari 

banyak gen nonalelik (polygenic) yang memberikan kontribusi relatif untuk 

munculnya sebuah fenotipe. Sifat kuantitatif banyak dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Analisis sifat kuantitatif cuma bisa dikerjakan di tingkat populasi, suatu 

hal yang tidak mutlak diperlukan bagi sifat kualitatif. 

 

Untuk melakukan pembentukan keragaman genetik terdapat beberapa cara 

yang bisa dipakai yaitu introduksi, hibridisasi, eksplorasi, mutasi induksi, 

manipulasi kromosom dan poliploidi, fusi protoplas, transfer gen dan variasi 

somaklonal. 

 

Berdasarkan kajian yang dilakukan Vavilov, ia mengelompokkan asal 

tanaman di dunia menjadi Pusat Cina, Pusat India, Pusat Indo-Malaya, Pusat Asia 

Tengah, Pusat Asia Timur, Pusat Mediterania, Pusat Abesinea, Pusat Meksiko 

Selatan dan Amerika Tengah, Pusat Amerika Selatan, Pusat Chilli, dan Pusat 

Brasilia-Paraguay. 

 

Ada beberapa pusat sumber daya genetika yang tersebar di seluruh dunia. 

Pusat-pusat sumber daya genetika memiliki fungsi utama yaitu termasuk dalam 

proses pemanfaatan eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan evaluasi, serta 

dokumentasi. 

 

 

6. Diskusi 

 

1) Jelaskan perbedaan antara sifat kuantitatif dan kualitatif pada tanaman! 

2) Jelaskan cara-cara yang dapat digunakan dalam pembentukan keragaman 

genetik! 

3) Jelaskan fungsi utama dari pusat-pusat sumber daya genetika! 
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HERITABILITAS 

 

 

1. Pendahuluan 

 

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa variasi yang muncul pada 

fenotipe suatu individu dipengaruhi variasi genotipe serta lingkungan tumbuhnya. 

Bagi pemuliaan tanaman, perbandingan dari variasi genotipe dan lingkungan 

tersebut sangat berpengaruh. Apabila ragam genotipe lebih dominan 

menyumbangkan variasi sifat dibandingkan ragam fenotipe, berarti di kondisi 

tersebut bisa dibuat proses perbaikan genetik tanaman pada sifat yang diinginkan 

supaya terjadi peningkatan atau penurunan ekspresi fenotipe, bergantung sifat yang 

mau dibuat lebih baik. Namun jika ragam lingkungannya lebih dominan, berarti 

sebaiknya lingkungan yang diperbaiki supaya ada peningkatan atau penurunan 

ekspresi fenotipe tersebut. Oleh karenanya, penting kita ketahui konsep heritabilitas 

dan metode-metode hitungan yang digunakan pada perhitungan heritabilitas.  

 

 

2. Pengertian 

 

Ada dua tipe heritabilitas yang perlu kita ketahui yakni heritabilitas arti luas 

dan heritabilitas arti sempit. Heritabilitas dalam arti luas dapat diartikan sebagai 

perbandingan ragam genetik total terhadap ragam fenotipe. Tetapi heritabilitas 

dalam arti sempit dapat diartikan sebagai perbandingan ragam aditif terhadap ragam 

fenotipe.  

 

Nilai yang bisa diukur secara langsung di tanaman yakni hanya nilai fenotipe. 

Nilai fenotipe bergantung dengan genotipe tanaman serta lingkungan. Jika 

dirumuskan menjadi:                  

 

BAB IV 
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Keterangan:  

P = nilai fenotipe  

G = nilai genotipe 

E = deviasi akibat lingkungan tumbuh atau pengaruh non genetik 

 

Persamaan 1 di atas masih bisa dikembangkan dengan membagi G menjadi 

dua yakni aditif dan dominans. Hal ini dikarenakan, konstitusi genetik pada 

genotipe bisa dipengaruhi gen aditif (additive gene) dan / atau dominans 

(dominance). Jika dirumuskan menjadi: 

 

G = A + D (Persamaan 2). 

 

 

Sehingga Persamaan 1 menjadi:  

 

P = A + D + E (Persamaan 3). 

 

Suatu karakter kuantitatif diteruskan pada generasi berikutnya bergantung pada 

perbandingan konstitusi genetik (genotipe) sifat itu terhadap fenotipe.  

 

Dari persamaan itu bisa diketahui variabilitas fenotipe (varians fenotipe) 

disebabkan oleh ragam aditif, ragam dominans serta ragam lingkungan. Didasari 

oleh Persamaan 3, ragam fenotipe serta komponen ragamnya bisa dirumuskan 

menjadi:  

 

 

σ2
P = σ2

G + σ2
E (Persamaan 4)  

σ2
P = σ2

A + σ2
D + σ2

E (Persamaan 5)  

 

 

Proporsi antara ragam yang dipengaruhi genotipe dengan ragam fenotipe 

merupakan ukuran heritabilitas. Oleh sebab itu, heritabilitas bisa diartikan menjadi 

kemampuan sebuah sifat untuk diturunkan pada keturunannya. Proporsi ragam 

genotipe dalam ragam fenotipe bisa dihitung dari persamaan: 

 

  

 
 

Nilai dugaan heritabilitas pada arti luas (broad heritability = heritability in 

broad sense) merupakan proporsi antara seluruh ragam genotipe dengan ragam 

fenotipe. Jika varians genotipe dipilah, maka diperoleh persamaan:  

 

σ2
G        σ

2
G 

h2
b =   atau  h2

b =    (Persamaan 6) 

σ2
P   σ2

P + σ2
E 
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VA merupakan ragam akibat pengaruh gen-gen aditif dan σ2
D merupakan pengaruh 

dominans. Apabila tidak ada hubungan dominans antara alel maka  σ2
D =0, jadi 

Persamaan 6 yaitu :  

 

 
 

Nilai dugaan heritabilitas di atas disebut nilai dugaan heritabilitas pada arti sempit 

(narrow heritability = heritability in narrow sense). Penghitungan nilai heritabilitas 

arti sempit berdasarkan porsi aditif semua ragam genetik. Mc.Whirter (1979), sudah 

membuat nilai heritabilitas dalam arti luas ke dalam tiga kelas yakni heritabilitas 

tinggi dimana H > 0.5; heritabilitas sedang jika nilai 0.2 ≤ H ≤ 0.5; dan heritabilitas 

rendah jika nilai H < 0.2. Nilai duga heritabilitas antara 0.0 – 1.0. Jika nilai duga 

heritabilitas yang diperoleh sejumlah 1.0 berarti seluruh variasi tampilan pada 

tanaman yang muncul dikarenakan faktor genetik, namun jika nilai duga 

heritabilitas yang diperoleh sebesar 0.0 berarti menunjukkan bahwa variasi 

tampilan yang timbul di populasi itu tidak satupun dikarenakan faktor genetik. 

 

 

3. Perhitungan  

 

Ada beberapa cara yang telah diusulkan oleh banyak ahli dalam menentukan 

nilai dugaan heritabilitas. Terdapat empat metode yang sering dipakai dalam 

melakukan perhitungan nilai dugaan heritabilitas, yaitu: 

  

(a). Didasari oleh komponen ragam genetik 

(b). Didasari oleh perbandingan ragam generasi tidak bersegregasi terhadap ragam 

generasi bersegregasi.  

(c). Didasari oleh regresi antara turunan dan tetua  

(d). Didasari oleh perbandingan ragam galur terhadap total ragam komponennya. 

 

Hasil perbandingan tersebut disebut dengan nilai dugaan heritabilitas 

operatif, yakni sebuah bentuk nilai dugaan heritabilitas pada arti luas. Didasari oleh 

metode a, b dan c, nilai dugaan heritabilitas ditentukan oleh seleksi individu 

tanaman. Namun metode d dipakai pada proses uji seleksi yang didasarkan kepada 

sekumpulan tanaman dari galur-galur. 

  

a. Berdasarkan komponen varians genetik  

 

Misalnya kita mempunyai dua galur homozigot A1A1 dan A2A2, dan kedua 

homozigot tersebut kita silangkan untuk memperoleh F1 dengan genotipe A1A2. 

σ2
A + σ2

D 

h2
b =    (Persamaan 7) 

    σ2
P 

σ2
A 

h2
b =   (Persamaan 8) 

σ2
P 
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Dari persilangan sendiri F1 atau persilangan antar F1 diperoleh F2 yang terdiri atas 

genotipe A1A1, A1A2 dan A2A2. Untuk melakukan perhitungan heritabilitas yang 

didasari oleh komponen ragam genetik, dipakai Model Satu-Lokus Fisher. Dalam 

suatu populasi monohibrid F2, kedua homozigot A1A1 dan A2A2 bisa dikatakan 

sebagai penyimpangan ekstrim dari rata-rata populasi. Diasumsikan nilai asalnya 0, 

yakni nilai rata-rata (R) dari A1A1 dan A2A2. Dianggap genotipe A1A1 dan A2A2 

memiliki nilai genotipe (genotypic value) masing – masing adalah +a dan –a, dan 

heterozigot A1A2 memiliki nilai genotipe d.  

 

 

 

A2A2         A1A2  A1A1  

  

-a     0       d         +a  

 

Gambar 17. Model Satu-Lokus dari Fisher 

 

 

Nilai d bergantung dari derajat dominans yang dijelaskan sebagai berikut :  

 bila tidak terdapat dominans berarti d=0  

 bila A1 dominan dari A2 berarti d > 0  

 bila A2 dominan dari A1 berarti d < 0 

 bila terdapat dominan penuh, berarti d = +a atau d=-a  

 bila terdapat lewat dominans berarti d>+a atau d<-a.  

 

Derajat kedominanan bisa diekspresikan menjadi d/a.  

 

Berdasarkan hukum Mendel, komposisi genotipe F2 yaitu 0.25 A1A1 ; 0.50 

A1A2 ; dan 0.25 A2A2. Sehingga rata-rata populasi dari generasi F2 adalah : 

= 0.25 (+a) + 0.50 (d) + 0.25 (-a)  

= 0.50 d  

 

Kontribusi gen terhadap jumlah kuadrat yaitu :  

= 0.25 (+a)2 + 0.50 (d)2 + 0.25 (-a)2  

= 0.5 a2 + 0.5 d2 

  

Karena rata-rata populasinya 0.5 d, sehingga secara teoritis ragam genotipe  

        F2= σ2
 GF2 

= 0.5 a2 + 0.5 d2 – M2  

= 0.5 a2 + 0.5 d2 – 0.5 d2  

= 0.5 a2 + 0.25 d2  

 

Bila diketahui Σd2 = H dan Σa2 = Z, berarti Persamaan 9 bisa ditulis menjadi  

σ2
 GF2 = 0.5 Z + 0.25 H 

  

Maka ragam fenotipe F2 = σ2 PF2 = 0.5 Z + 0.25 H + E  

Dalam artian  E merupakan ragam lingkungan.  
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Sehingga nilai dugaan heritabilitas dalam arti luas adalah:  

 

 
 

 

Nilai dugaan heritabilitas dalam arti sempit adalah: 

 

  

 
 

 

b. Regresi anak-induk  

 

Jika kita mau menentukan nilai dugaan heritabilitas sebuah sifat yang terdapat 

pada induk dan anaknya maka dapat digunakan metode regresi anak-induk 

(offspring-parent regression). Pada sifat yang dimaksud, diasumsikan ada 

hubungan linear antar anak dengan induknya. Nilai dugaan heritabilitas dihitung 

sebagai perbandingan antara jumlah kovarians anak-induk pada sifat tersebut 

dibanding dengan jumlah kuadrat deviasi nilai fenotipe dari rata-rata nilai fenotipe 

sifat induk. Oleh karena itu, bisa dikatakan juga nilai dugaan heritabilitas 

didapatkan dari perbandingan antara kovarians anak-induk dengan varians fenotipe 

induk. Jika dilihat melalui persamaan linear, nilai dugaan heritabilitas itu 

merupakan koefisien regresi dari persamaan linear (byx).  

 

Perbedaan perhitungan nilai dugaan heritabilitas didasari oleh regresi di 

tanaman menyerbuk sendiri (autogami) dan menyerbuk silang (alogami) yang 

dasarnya adalah sumber genetik anak yang berasal dari induknya.  

 

 

1) Tanaman autogami  

 

Untuk tanaman autogami, nilai dugaan heritabilitasnya dapat menggunakan 

rumus berikut. 

  

 

0,5 Z + 0,25 H 

h2
b =     

       σ2
PF2 

0,5 Z 

h2
b =    

σ2
PF2 

  n 
 (xi – x)(yi – y)  

  i=1 
h2

n =  byx =    (Persamaan 10) 
       n 

     (xi – x)2
  

    i=1 
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merupakan kovarians (covariance) antara anak dan induk. Jika anak merupakan 

benih hasil penyerbukan sendiri berarti x merupakan nilai fenotipe dari induk 

sementara y merupakan nilai fenotipe anaknya, xi merupakan nilai fenotipe induk 

ke-i, yi merupakan fenotipe anak ke-i. Kovarians = σ2
A pada tanaman autogami 

dikarenakan sumber genetik dari anak seutuhnya ditentukan oleh induknya. Oleh 

karena itu, nilai dugaan heritabilitas yang didapatkan adalah nilai dugaan 

heritabilitas dalam arti sempit.  

 

 

 
 

 
    n 

dengan pengertian σ2
P adalah  (xi – x)2

  
        i=1 
 

 

2) Tanaman alogami  
 

Pada sebuah populasi tanaman menyerbuk silang (alogami), dilakukan 

pemilihan puluhan sampai ratusan tanaman. Hanya setengah dari gen-gen anak 

asalnya dari induk betina yang dipilih pada tanaman menyerbuk silang sementara 

setengah lagi asalnya dari induk jantan yang bisa diketahui kovarians = ½ σ2
A.  

 

Oleh sebab itu, nilai dugaan heritabilitas diperoleh dengan mengaliduakan 

koefisien regresi: 

 

  

 
Nilai dugaan heritabilitas yang didapatkan yakni nilai dugaan heritabilitas 

pada arti sempit.  

 

 

 

σ2
A 

h2
n =    

σ2
P 

  n 

 (xi – x)(yi – y)  
  i=1 
h2

n =  2byx =    
       n 

     (xi – x)2
  

    i=1 
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      n 

dengan pengertian σ2
P yaitu         (xi – x)2

  
        i=1 
 

 

Tetapi, bila anak merupakan benih hasil persilangan dua induk, berarti x merupakan 

rata-rata nilai fenotipe kedua induk (mid-parent value) x = (P1 + P2)/2 ; P1 dan P2 

merupakan induk, dan y adalah nilai fenotipe anak (F1); x1 merupakan rata-rata nilai 

fenotipe kedua induk ke-i, y merupakan nilai fenotipe anak ke-i. Nilai dugaan 

heritabilitasnya dihitung dengan rumus :  

 

 

 
    n 

berdasarkan ketentuan  (xi – x)(yi – y) merupakan kovarians (covariance) antara 
    i=1  
anak dan induk. Nilai dugaan heritabilitas yang didapatkan merupakan nilai dugaan 

heritabilitas pada arti sempit.  

 

 

c. Perbandingan antara varians generasi bersegregasi dengan generasi tidak 

bersegregasi  

 

1) Varians dan Nilai dugaan heritabilitas  

 

Melalui Persamaan 4 didapat bahwa varians fenotipe karakter bisa dipisah 

menjadi varian genotipe dan lingkungan. Sehingga varians fenotipe sifat sebuah 

populasi F2 yang secara genotipe heterogen bisa dipisah menjadi varians genotipe 

dan varians lingkungan. Dalam membuat penentuan varians fenotipe, varians 

genotipe, varians lingkungan dan nilai dugaan heritabilitas dari sifat tersebut bisa 

dilakukan penelitian seperti berikut.  

 

Misalkan kita memiliki 2 galur homozigot A1A1 dan A2A2. Kedua homozigot 

tersebut disilangkan untuk mendapatkan F1 yang memiliki genotipe A1A2. Dari 

persilangan sendiri pada F1 atau persilangan antar F1 didapat F2 yang terdiri dari 

genotipe A1A1, A1A2, A2A2. Kemudian kedua induk (P1 dan P2), F1 dan F2 ditanam 

bersama-sama pada petak terpisah. Diberikan perlakuan yang sama terhadap 

seluruh genotipe. Melalui pengukuran pada fenotipe tertentu dari seluruh tanaman 

σ2
A 

h2
n =    

σ2
P 

  n 

 (xi – x)(yi – y)  
  i=1 

h2
n =  byx =    

       n 

     (xi – x)2
  

    i=1 
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bisa kita peroleh varians fenotipe P1, P2 dan F1 sebagai generasi tidak bersegregasi, 

dan varians F2 sebagai generasi bersegregasi. Hal ini dikarenakan tiap tanaman di 

tiap petak penelitian dari generasi tidak bersegregasi P1, P2 dan F1 adalah homogen 

jika dilihat melalui genotipenya, berarti yang menyebabkan ada varians fenotipe 

yang terjadi pada tiap generasi tidak bersegregasi itu hanya lingkungan. Jika kita 

menganggap lingkungan menyebabkan pengaruh yang sama terhadap seluruh 

genotipe, berarti varians lingkungan pada generasi bersegregasi F2 mesti sama 

dengan rata-rata varians generasi tidak bersegregasi P1, P2 dan F1, karena komposisi 

genotipe pada F2 yaitu P1, P2 dan F1. Karena varians fenotipe F2 adalah σ2
PF2 adalah: 

  

σ2
PF2 = σ

2
GF2 + σ2

LF2 

 

 

dan rata-rata varians lingkungan untuk P1, P2 dan F1 yaitu 

  

 
 

maka  

 
 

atau  

 
 

Karena σ2
PP1, σ

2
PP2, σ

2
PF1, dan σ2

PF2 telah didapat dari percobaan, maka σ2
GF2 bisa 

juga dihitung secara matematika. Oleh karena itu nilai dugaan heritabilitas pada arti 

luas bisa didapatkan dengan: 

 

  

 
 

 

 

2)  Uji Kehomogenan Varians  

 

Syarat lain yang diperlukan supaya uji di atas valid yaitu varians dari seluruh 

genotipe mesti sama ataupun homogen. Uji kehomogenan varians dikerjakan 

σ2
PP1 + σ2

PP2 + σ2
PF1 

σ2
EP1,P2,F1 =    

    3 

   σ2
PP1 + σ2

PP2 + σ2
PF1 

σ2 
PF2 = σ2 

GF2   

        3 

   σ2
EP1 + σ2

EP2 + σ2
EF1 

σ2 
GF2 = σ2 

PF2   

        3 

σ2
GF2 

h2
b =    

σ2
PF2 
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menggunakan metode Chi-Kuadrat (Chi-square test for homogeneity of variance). 

Uji ini umumnya disebut Bartlett’s Test.  

 Derajat Bebas Sama  
 

Untuk varians dengan derajat bebas sama, x2 dihitung menggunakan rumus:  

 

 
dengan ketentuan  

 
s2

i merupakan rataan kuadrat galat (error mean square) dari sumber ke-i, dan k 

merupakan jumlah sumber varians yang dibandingkan. Selanjutnya, bandingkan 2 

yang dihitung tersebut dengan 2 tabel yang derajat bebasnya (k - 1). Apabila 2 

lebih besar dibandingkan dengan 2 tabel, maka varians dinyatakan tidak homogen, 

dan begitu juga sebaliknya.  

 

 Derajat Bebas Berbeda  
 

Jika derajat bebas varians yang dibandingkan tidak sama, maka 2 dihitung 

dengan rumus: 

  

 
 

dengan ketentuan  

 

s2
p  = B/ A  

        k 

A =    fi 

       i=1 

       k 

B  =  (fi)(s
2

i) 

             i=1 

 

    k 

(2,3026)(f) [k logs2
p -  log s2

i] 

2 =      i=1 

  1 + [(k+1)/(3kf)] 

  k 

 s2
i 

i=1 
s2

p = 
   k 

 

(2,3026)(f) [(A)(logs2
p) - C] 

2 = 

  1    1   

1 +        (D-     ) 

                    3(k+1)    a 
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     k 

C  = (fi)(log s2
i) 

             i=1 

        

      k 

D =  (1/fi) 

             i=1 

 

fi  = derajat bebas ke-i  

k  = jumlah sumber varians yang dibandingkan  

 

Kemudian bandingkan  2 yang dihitung dengan  2 tabel yang derajat bebasnya (k 

- 1). Bila  2 lebih kecil daripada  2 tabel, maka varians dinyatakan homogen, dan 

begitu juga sebaliknya.  

 

d. Berdasarkan Analisa Genetik dari Suatu Percobaan  
 

Metode-metode yang telah dijelaskan sebelumnya dilaksanakan dengan 

pengukuran pada tanaman yang diseleksi secara individu. Tindakan tersebut khas 

terjadi di permulaan proses pemuliaan tanaman. Namun, di tahap berikutnya, 

pengujian dilaksanakan dengan didasari performa galur-galur yang ditanam 

seluruhnya di petak-petak penelitian. Sehingga ujinya tidak didasarkan pada 

performa per tanaman, tetapi didasari uji turunan yang datanya didapatkan dari 

petak-petak penelitian.  

 

Metoda ini biasanya menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Agar 

dapat menghitung heritabilitas, kita memerlukan varians genotipe dan varians 

fenotipe.  

 

1) Satu Lokasi dan Satu Musim Tanam  

 

Misalkan menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang menggunakan 

sejumlah g genotipe di satu lokasi dan di satu musim tanam. Analisis variansnya 

bisa dilihat di Tabel 4.  

 

Tabel 4. Analisis Varians Rancangan Acak Kelompok yang menggunakan 

sebanyak g Genotipe 
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Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat : 

 

RKP = σ2
e + r σ2

g  

r σ2
g  = RKP - σ2

e  

   RKP - σ2
e 

σ2
e  = 

   r 

 

 

Dengan demikian Nilai dugaan heritabilitas dapat dihitung, yaitu:  

 

  
 

 

Kemudian ditentukan σ2
p
 yang merupakan varians fenotipe dimana besarnya sama 

dengan total varians. Varians total antara rata-rata genotipe yang dibandingkan 

dalam r kelompok yakni: 

  

 
 

Maka, 

 

 
 

Besarnya Nilai dugaan heritabilitas yang didapatkan terlalu besar, karena dalam σ2
g 

juga terdapat varians interaksi genotipe dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, nilai 

dugaan heritabilitas sebaiknya ditentukan dengan sebuah percobaan pada sejumlah 

lokasi dan / atau pada sejumlah musim tanam. 

 

2) Pengujian pada beberapa lokasi dan musim tanam  

 

Melalui analisis varians percobaan di sejumlah lokasi dan / atau musim 

tanam, σ2
g bisa dipisahkan dari pengaruh interaksi genotipe dengan lingkungannya 

dan / atau musim tanam. Misalkan kita melaksanakan pengujian terhadap sejumlah 

g genotipe di sejumlah m lokasi dan sejumlah n musim tanam (jumlah frekuensi 

penanaman). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok. Maka, model matematik linear aditif yang digunakan yaitu:  

 

σ2
g 

h2
bo =    

σ2
P 

 

          σ2
e   

σ2
p = σ2

g + 

                          r 

       σ2
g 

h2
bo =    

σ2
g + (1/r) σ2

e 
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Keterangan:  

P  =fenotipe  

μ  =rataan populasi  

α  =pengaruh genotipe  

Ω  =pengaruh lokasi  

β  =pengaruh kelompok  

τ  =pengaruh musim tanam  

(αΩ)  =pengaruh interaksi antara genotipe dengan lokasi  

(ατ)  =pengaruh interaksi antara genotipe dengan musim tanam  

(Ωτ)  =pengaruh interaksi antara lokasi dengan musim tanam  

(αΩτ)  =pengaruh interaksi antara genotipe, lokasi dan musim tanam  

e  =galat  

 

Analisis variansnya bisa dilihat pada Tabel 5 di bawah.  

 

Tabel 5. Analisis Varians Rancangan Acak Kelompok yang menggunakan 

sebanyak g Genotipe yang diuji di m lokasi, n musim tanam. 

 
 

Selanjutnya dipilah RKH agar didapatkan σ2g yang diduga didasarkan pada RK.  

 

σ2
e = RK9 

 

RK7 = σ2
e + r σ2

gly  

r σ2
gly = RK7 − σ2

e  
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    RK7 − σ2
e 

σ2
gly = –––––––––  

  r 

 

RK5 = σ2
e + r σ2

gly + rm σ2
gy  

rm σ2
gy = RK5 − σ2

e − r σ2
gly  

     RK5 − σ2
e − r σ2

gly 

σ2
gy = –––––––––––––––––  

   rm 

   

RK5 − σ2
e − (RK7 − σ2

e) 

σ2
gy = –––––––––––––––––––––––  

   rm   

 

RK5 − RK7 

σ2
gy = –––––––––––––  

         rm 

 

 

RK4 = σ2
e + r σ2

gly + rn σ2
gl  

rn σ2
gl = RK4 − σ2

e − r σ2
gly  

RK4 − σ2
e − rn σ2

gl  

σ2
gl= –––––––––––––––––––  

rn  

 

    RK4 − σ2
e − (RK7 − σ2

e) 

σ2
gl = –––––––––––––––––––––––  

               rn  

    

RK4 − RK7 

σ2
gl = –––––––––––––  

      rn  

 

 

 

RK1 = σ2
e + r σ2

gly + rm σ2
gy + rn σ2

gl + rmn σ2
g  

rkn σ2
g = RK1 − σ2

e − r σ2
gly − rm σ2

gy − rn σ2
gl 

 

  

RK1 − σ2
e − r σ2

gly − rm σ2
gy − rn σ2

gl  

σ2
g = –––––––––––––––––––––––––––––  

rmn  

 

         RK1 − σ2
e − r σ2

gly − rm σ2
gy − (RK4 − σ2

e − r σ2
gly)  

σ2
g = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

rmn        
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RK1 − RK4 − RK5 + RK7  

σ2
g = –––––––––––––––––––––––––  

rmn  

 

 

Dapat kita lihat bahwa nilai dugaan heritabilitas merupakan hasil perbandingan 

antara varians genotipe dengan varian fenotipe:  

 

 

 
 

dengan ketentuan varians fenotipe sama dengan varians total. Varians fenotipe g 

galur yang dibandingkan pada l lokasi, y musim tanam yang dikerjakan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan r kelompok dapat kita lihat 

sebagai berikut: 

 

 

 σ2
p = σ2

g +          +  +     +  

 

 

 

Sehingga persamaan nilai dugaan heritabilitas menjadi:  

 

 

           σ2
g 

h2
bo =  

 σ2
g +          +  +     + 

 

 

 

h2
bo disebut sebagai nilai dugaan heritabilitas operatif (operative heritability) yang 

termasuk nilai dugaan heritabilitas dalam arti luas.  

 

 

4. Rangkuman 

 

Nilai dugaan heritabilitas merupakan perbandingan ragam genotipe dalam 

ragam fenotipe. Heritabilitas arti luas merupakan perbandingan ragam genetik total 

terhadap ragam fenotipe. Sementara heritabilitas pada arti sempit yaitu proporsi 

ragam aditif terhadap ragam fenotipe.  

 

Metode yang digunakan untuk menentukan nilai dugaan heritabilitas yaitu 

didasari komponen varians genetik, perbandingan varians generasi tidak 

σ2
g 

h2
bo =    

σ2
P 

σ2
g 

   l 
σ2

gy 

   y 

σ2
gly 

   ly 

σ2
e 

rly 

σ2
g 

   l 
σ2

gy 

   y 
σ2

gly 

   ly 

σ2
e 

rly 
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bersegregasi terhadap varians generasi bersegregasi, regresi antara anak dan induk, 

serta perbandingan varians galur terhadap total varians komponennya. 

 

 

 

5. Diskusi 

 

1) Jelaskan heritabilitas dalam arti luas dan sempit! 

2) Jelaskan hal yang mempengaruhi nilai fenotipe pada tanaman! 

3) Sebutkan metode yang digunakan untuk menentukan nilai dugaan 

heritabilitas! 
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HIBRIDISASI 

 

 

1. Pendahuluan  
 

Penyerbukan silang antar tetua yang susunan genetiknya terdapat perbedaan 

sering disebut dengan hibridisasi (persilangan). Kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan awal program pemuliaan tanaman. Pada tanaman menyerbuk sendiri, 

proses ini bisa dilaksanakan setelah dilakukan pemilihan tetua atau parental. 

Sedangkan pada tanaman menyerbuk silang, proses hibridisasi dimanfaatkan dalam 

pengujian potensi tetua atau ketegaran hibrida untuk membuat  varietas hibrida. 

Kegiatan hibridisasi juga digunakan dengan tujuan memperluas keragaman. 

 

Ada beberapa tujuan hibridisasi seperti untuk menyatukan seluruh sifat baik 

ataupun sifat yang diinginkan ke dalam suatu genotipe baru, menyebabkan 

perluasan keragaman genetik, melakukan pengujian potensi tetua yang dilakukan 

dengan uji turunan, dan memanfaatkan vigor hibrida. Melakukan seleksi pada 

sejumlah sumber tanaman pada sebuah populasi yang mempunyai suatu sifat 

unggul untuk dilakukan pengembangan dan diperbanyak menjadi benih atau bibit 

unggul telah kita ketahui sebagai dasar pemuliaan tanaman.  

 

2. Jenis – Jenis Persilangan (Hibridisasi) 

 

Terdapat beberapa jenis persilangan (hibridisasi) berdasarkan pada 

pengelompokkan tanaman yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Hibridisasi intravarietas, merupakan persilangan yang dilakukan antar 

tanaman yang varietasnya sama.  

 

BAB V 
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b. Hibridisasi intervarietas, merupakan persilangan yang dilakukan antar 

tanaman yang varietasnya berbeda dalam spesies yang sama. Hibridisasi 

tersebut disebut dengan hibridisasi intraspesifik.  

 

c. Hibridisasi interspesifik, merupakan persilangan antar tanaman yang 

berasal dari dua spesies yang berbeda, pada satu genus. Hibridisasi tersebut 

disebut dengan hibridisasi intragenerik. Jenis hibridisasi ini telah digunakan 

untuk memindahkan / mentransfer gen tahan terhadap hama dan penyakit, 

atau toleran terhadap kekeringan pada varietas tanaman gandum, tomat, 

tebu, dan lainnya. 

 

d. Hibridisasi intergenerik, merupakan persilangan yang dilakukan antar 

tanaman yang berasal dari genus berbeda. Beberapa contoh tanaman yang 

merupakan hasil persilangan tersebut yakni Raphanobrassica, Rabbage, 

Maize-teosinte, sugarcane-sorghum, dan lain sebagainya. Hibridisasi ini 

biasa juga dimanfaatkan untuk memindahkan sifat ketahanan hama, 

penyakit, dan kekeringan dari genus tanaman liar ke tanaman budidaya. 

 

Karena kedua tetua mempunyai genom yang sama maka hibridisasi 

intravarietas dan intervarietas relatif mudah dilakukan, sehingga tidak 

menimbulkan banyak hambatan. Hibridisasi tersebut (terutama hibridisasi 

intervarietas) merupakan hibridisasi yang umum dilaksanakan pada program 

pemuliaan tanaman. Hibridisasi interspesifik dan intergenerik juga disebut dengan 

persilangan kerabat jauh. 

 

Keberhasilan persilangan kerabat jauh sangat bergantung kepada dekat atau 

tidaknya hubungan kekerabatan spesies yang akan disilangkan. Secara umum 

diketahui bahwa hubungan kekerabatan yang semakin jauh antara kedua tanaman 

dalam persilangan akan menyebabkan semakin kecilnya peluang untuk 

memperoleh tanaman F1 yang normal. Dalam praktiknya, persilangan kerabat jauh 

sulit dilakukan karena terdapat kendala alami contohnya adanya benih hibrid yang 

lemah dan tidak bisa bertahan hidup, serta tanaman F1 yang didapat menjadi steril.  

 

Sampai saat ini penghalang/hambatan yang dijumpai pada proses persilangan 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni (i) hambatan sebelum 

terjadinya pembuahan (pre-fertilization barrier), yaitu hambatan ini biasanya 

berupa kegagalan pada perkecambahan serbuk sari atau lambatnya pertumbuhan 

tabung serbuk sari, dan (ii) hambatan sesudah terjadinya pembuahan (post-

fertilization barrier), yaitu berupa aborsi embrio pada saat muda dan terjadinya 

eliminasi kromosom.  

 

Fenomena yang paling umum terjadi pada persilangan kerabat jauh yaitu 

kegagalan perkembangan embrio menjadi biji dewasa. Ketidakmampuan untuk 

tumbuh pada persilangan kerabat jauh bisa disebabkan oleh: (i) terdapat mekanisme 

yang mampu mempengaruhi perkembangan zigot mulai sejak pembelahan sel 

pertama hingga pembuahan bahkan sampai diferensiasi akhir organ reproduktif dan 

pembentukan gamet, (ii) terdapat aksi gen spesifik, dimana tidak ada keserasian 
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antara inti dan sitoplasma atau antara embrio dan endosperm dari spesies yang 

dipakai pada persilangan tersebut. Berbagai penghalang tersebut mengakibatkan 

tingkat keberhasilan dalam persilangan kerabat jauh menjadi rendah. Keberhasilan 

persilangan (crossability) dalam beberapa kombinasi persilangan dapat dibatasi 

oleh kemampuan dalam proses pembentukan biji (seed set) yang bergantung pada 

genom kedua tetuanya. Perbedaan genom tetuanya dapat mengakibatkan hambatan 

pada saat pembuahan maupun setelah pembuahan.  

 

Terdapat beberapa prinsip yang dianjurkan agar dipahami, sehingga 

pemilihan spesies kerabat liarnya menjadi efisien. Dalam memilih kerabat liar 

sebagai tetua pada persilangan kerabat jauh, ada kriteria yang relevan untuk 

digunakan, yaitu sebagai berikut: 

 

a. Derajat kekerabatannya. Biasanya lebih diutamakan spesies yang memiliki 

kekerabatan sangat dekat dengan tanaman budidaya karena akan 

menyebabkan jaminan keberhasilan persilangan dan transfer gen dapat 

berlangsung secara normal. Kekerabatan yang jauh hanya bisa 

direkomendasikan untuk digunakan jika gen yang dituju hanya terdapat 

pada sumber tersebut. Persilangan kerabat yang sangat jauh biasanya akan 

menghadapi masalah barrier persilangan.  

 

b. Tingkat ploidy. Tingkat ploidi yang paling efisien untuk digunakan pada 

transfer gen interspesifik adalah tingkat diploid, karena pada tingkat 

poliploidi sifat-sifat yang tidak diinginkan dan diharapkan akan hilang dari 

populasi dengan proses yang lambat.  

 

c. Tingkatan, stabilitas dan pewarisan sifat-sifat yang dituju. Hal yang 

diinginkan para pemulia adalah supaya sifat yang dituju mempunyai suatu 

tingkatan yang tinggi, stabilitas yang besar dan pewarisan yang sederhana. 

Contohnya sifat resistensi terhadap hama atau penyakit dengan pewarisan 

sifat yang sederhana dan tingkat resistensi tinggi biasanya berhubungan 

dengan instabilitas dari resistensi tersebut. Tetapi resistensi yang mantap 

sulit ditangani karena memiliki genetik yang poligenik. 

 

 

3. Faktor Penting dalam Persilangan 

 

a. Pemilihan Tetua  

 

Dalam menentukan keberhasilan hibridisasi, pemilihan tetua baik jantan 

maupun betina sangat penting. Untuk memilih tetua yang akan digunakan, perlu 

ditentukan sumber plasma nutfah untuk persilangan. Terdapat lima sumber plasma 

nutfah yang dapat digunakan sebagai sumber tetua dalam persilangan antara lain: 

(1) Varietas komersial, (2) Galur elit pemuliaan, (3) Galur pemuliaan dengan satu 

atau beberapa sifat superior, (4) Spesies introduksi, dan (5) Spesies liar.  
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Peluang menghasilkan suatu varietas unggul yang dituju menjadi lebih besar 

jika tetua yang dipakai adalah varietas-varietas komersial unggul yang sedang 

beredar, galur-galur murni tetua hibrida, dan tetua varietas sintetik. Varietas 

tersebut adalah sumber plasma nutfah yang paling baik untuk sifat-sifat penting 

tanaman, dan pada umumnya para pemulia menggunakan sumber tersebut sebagai 

bahan tetua dalam program pemuliaannya. Agar peluang dalam mendapatkan 

keragaman genetik sifat yang diinginkan dapat ditingkatkan maka tentunya tetua-

tetua yang dipakai mempunyai latar belakang genetik yang berbeda jauh, jika tidak 

maka untuk menghasilkan keragaman genetik sifat yang diinginkan pada populasi 

turunannya, peluangnya  akan menjadi kecil.  

Pada proses seleksi lanjut para pemulia akan mempunyai berbagai galur elit 

yang membawa sifat-sifat unggul. Galur-galur itu dalam tahap siap untuk dilepas 

sebagai varietas. Dengan mengidentifikasi sifat-sifat unggul pada galur-galur elit 

yang dilakukan oleh pemulia maka akan sangat bermanfaat bagi para pemulia 

tersebut. Penggunaan galur-galur elit tersebut sebagai tetua akan menyebabkan 

peningkatan kemajuan genetik per tahun secara potensial. Umumnya, galur-galur 

elit pemulia sangat terbatas untuk bisa ditukarkan dan bergantung pada kebijakan 

pemulia atau pada kebijakan kelembagaan dimana pemulia tersebut bekerja.  

 

Introduksi spesies-spesies yang ditanam juga merupakan sumber materi tetua 

yang sangat baik. Terdapat banyak pemulia yang memanfaatkan sumber materi 

tetua tersebut pada program pemuliaannya. Spesies yang diintroduksi dimanfaatkan 

sebagai materi tetua karena mempunyai sifat baik yang diinginkan, meskipun juga 

mempunyai sifat yang tidak baik lainnya. Terkadang seorang pemulia juga sering 

mengalami bahwa suatu gen atau gen pengendali sifat yang diinginkan tidak bisa 

didapatkan, baik pada tanaman koleksi sendiri, koleksi nasional, maupun koleksi 

spesies tanaman dunia. Pada kondisi seperti itu para pemulia bisa 

mempertimbangkan kerabat-kerabat liar tanaman budidaya, yang tumbuh liar pada 

berbagai pusat penyebaran di dunia, sebagai sumber gen. Ekspedisi untuk pencarian 

perlu dilaksanakan. Umumnya, spesies liar tersebut akan banyak mempunyai sifat-

sifat yang tidak disukai manusia, tetapi mungkin akan membawa gen-gen yang 

diinginkan pemulia, contohnya gen ketahanan terhadap hama dan penyakit, 

ketahanan terhadap lingkungan cekaman berat dan lain sebagainya. Menggunakan 

spesies liar sebagai salah satu tetua pada program pemuliaan membutuhkan 

pengetahuan dan teknologi hibridisasi interspesifik dan juga pengetahuan tentang 

wilayah sumber keanekaragaman plasma nutfah. 

 

Teknik-teknik yang bisa dipakai untuk menentukan tetua dalam hibridisasi 

yaitu: (1) Pemilihan tetua berdasarkan pada data fenotipe dan (2) Pemilihan tetua 

berdasarkan pada kombinasi data morfologi dan analisis molekuler. Umumnya, 

proses penentuan tetua berdasarkan pada data fenotipe bisa menggunakan data dari 

penampilan genotipe individu tanaman, adaptabilitas dan stabilitas, persilangan 

diallel, persilangan atas, data pedigree, dan penanda DNA. 
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b. Pengetahuan tentang Organ Reproduksi dan Tipe Penyerbukan 

 

Hal yang paling dasar dan penting diketahui agar dapat melakukan 

penyerbukan silang buatan yaitu organ reproduksi dan tipe penyerbukan. Dengan 

memahami organ reproduksi dari tanaman tersebut, maka kita dapat menduga tipe 

penyerbukannya. Karakteristik berikut yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

menduga tipe penyerbukan tanaman yaitu sebagai berikut:  

 

1) Ciri struktur bunga pada tanaman menyerbuk sendiri yaitu sebagai berikut:  

 

 bunga tidak membuka  

 waktu antesis dan reseptif bersamaan atau berdekatan 

 butir polen luruh sebelum bunga mekar  

 stamen dan pistil ditutupi oleh bagian bunga walaupun bunga telah mekar  

 pistil memanjang segera setelah polen masak 

  

2) Ciri struktur bunga pada tanaman menyerbuk silang yaitu sebagai berikut:  

 

 secara morfologi, bunganya mempunyai struktur tertentu  

 waktu antesis dan reseptifnya berbeda  

 inkompatibilitas atau ketidaksesuaian alat kelamin  

 adanya bunga monoecious dan dioecious 

 

 

c. Waktu Tanaman Berbunga 

 

Selain mengetahui tentang organ reproduksi dan tipe penyerbukan tanaman, 

dalam melakukan persilangan seorang pemulia juga harus memperhatikan hal-hal 

berikut: (1) penyesuaian waktu berbunga. Waktu penanaman tetua jantan dan betina 

harus diperhatikan agar saat anthesis dan reseptif waktunya bersamaan, (2) waktu 

emaskulasi dan penyerbukan. Apabila antara waktu antesis bunga jantan dan waktu 

reseptif bunga betina tidak bersamaan, maka perlu dilaksanakan sinkronisasi. 

Caranya yaitu dengan membedakan waktu penanaman antara kedua tetua, sehingga 

nantinya kedua tetua tersebut akan siap dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab 

itu, untuk mencapai tujuan sinkronisasi ini dibutuhkan informasi tentang umur 

berbunga tanaman. 
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Gambar 18. Bunga tanaman kedelai sebagai salah satu contoh bunga tanaman 

menyerbuk sendiri 

 

 
 

Gambar 19. Bunga monoceus dan dioecius pada tanaman menyerbuk silang. (A) 

Jagung, (B) Pepaya, (C) Semangka 

 

 

d. Cuaca Saat Penyerbukan 

 

Cuaca juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam hal menentukan 

keberhasilan persilangan buatan. Kondisi cuaca yang panas, suhu tinggi dan 

Bunga jantan 

Bunga betina 
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kelembaban udara terlalu rendah dapat mengakibatkan bunga rontok. Demikian 

juga saat terjadi angin kencang dan hujan yang terlalu lebat. 

 

4. Teknik Hibridisasi Buatan 

 

Secara garis besar persilangan mencakup kegiatan-kegiatan berikut yaitu 

persiapan, kastrasi, emaskulasi, isolasi, pengumpulan serbuk sari, penyerbukan dan 

pelabelan.  

 

a. Persiapan  
 

Alat-alat yang harus disiapkan untuk melakukan kastrasi dan penyerbukan 

silang antara lain: gunting kecil, pisau kecil yang tajam, pinset dengan ujung yang 

runcing, jarum yang panjang dan lurus, alkohol (75-85%) atau spiritus dalam botol 

kecil yang berguna untuk mensterilkan alat-alat, wadah untuk tempat benang sari, 

kuas untuk meletakkan serbuk sari di atas kepala putik, sikat kecil untuk 

mengeluarkan serbuk sari dari benang sari, dan kaca pembesar sebagai alat untuk 

memeriksa kebersihan kepala putik. Kantong dari kain, kelambu, kantong plastik 

yang telah diberi lubang-Iubang kecil untuk pertukaran udara atau isolatif bisa 

digunakan untuk membungkus bunga sebelum dan sesudah dilakukan 

penyerbukan, yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran bunga.  

 

Selain itu perIu dipersiapkan label kertas tebal dan kedap air. Label-label 

tersebut diberi nomor urut dengan alat tulis yang tintanya tidak luntur terkena air. 

Pada penyerbukan silang antara jenis-jenis tertentu, sebaiknya kertas label memiliki 

warna tertentu untuk membedakan jenisnya, contohnya untuk persilangan M X N 

warna labelnya hijau, untuk M X O wama labelnya merah, untuk P X N wamanya 

putih dan seterusnya dengan warna lain. 

  

b. Kastrasi  
 

Kegiatan membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan 

diemaskulasi dari kotoran, serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak digunakan 

serta organ tanaman lain yang mengganggu kegiatan persilangan disebut kastrasi. 

Tindakan membuang mahkota dan kelopak juga termasuk kegiatan kastrasi. 

Umumnya tindakan kastrasi menggunakan gunting, pisau atau pinset. 

  

c. Emaskulasi  
 

Tindakan membuang alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina, sebelum 

bunga mekar atau sebelum terjadinya penyerbukan sendiri disebut emaskulasi. 

Emaskulasi terutama dilaksanakan pada tanaman berumah satu yang hermaprodit 

dan fertil. Proses emaskulasi bergantung pada morfologi bunganya.  

 

Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan pada saat melakukan 

emaskulasi, yakni secara mekanis, fisik dan kimia, serta sterilitas serbuk sari.  
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(1) Secara mekanis  

 

Secara mekanis emaskulasi dilakukan dengan mengambil tepung sari 

menggunakan alat seperti penjepit. Pengambilannya dilakukan sebelum serbuk sari 

luruh atau rontok. Kepala sari bunga yang semakin kecil akan membutuhkan alat 

yang semakin kecil atau lancip. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan 

emaskulasi secara mekanis yaitu gunting kecil, kantung kertas, dan label. Gunting 

berfungsi untuk memotong ujung bunga agar kepala sari dapat diambil. Kantung 

berfungsi sebagai penyungkup bunga yang telah diambil kepala sarinya, sedangkan 

label berfungsi memberikan nomor atau catatan lain yang dibutuhkan pada proses 

pemuliaan. Serbuk sari diambil sebelum bunga mekar. Waktu terbukanya mahkota 

bunga berbeda-beda pada setiap tanaman dan dipengaruhi faktor lingkungan. Pada 

tanaman padi misalnya, mahkota bunga membuka secara normal antara jam 8 – 10 

pagi. Pada tanaman tebu biasanya mahkota membuka sempurna antara jam 5 – 6 

pagi. Selain itu, beberapa tanaman menunjukkan warna tertentu sebelum membuka, 

contohnya pada tanaman kapas bunga berwarna putih atau kuning, tetapi setelah 

terjadi penyerbukan, warnanya berangsur-berangsur berubah menjadi merah.  

 

(2) Secara fisik dan kimia  

 

Penggunaan emaskulasi secara fisik dan kimia biasanya dilaksanakan jika 

emaskulasi dengan cara mekanis sulit dilaksanakan. Contohnya pada tanaman yang 

memiliki bunga kecil-kecil seperti sorghum dan rumput-rumputan. Hal ini 

menyebabkan proses pembuangan stamen menggunakan gunting menjadi sangat 

sulit dilakukan sehingga proses emaskulasi perlu dilakukan dengan menggunakan 

air panas.  

Emaskulasi menggunakan air panas dapat dilakukan dengan cara 

mencelupkan bunga ke dalam air hangat yang memiliki temperatur tertentu, 

biasanya antara 43⁰ – 53⁰C selama 1 - 10 menit. Tetapi cara ini tidak praktis. Hal 

yang sama dapat digunakan yaitu dengan mencelupkannya ke dalam air dingin atau 

alkohol. Emaskulasi secara fisik bisa juga dilakukan memakai metode pompa hisap 

(sucking method). Teknik tersebut mudah dilakukan pada tanaman padi karena 

resiko kerusakan kepala putik (stigma) menjadi kecil, pecahnya anter serta 

terjadinya proses penyerbukan sendiri juga sangat kecil. 

 

Teknik pelaksanaannya yaitu ujung bunga dibuka dengan gunting, kemudian 

antera dihisap keluar menggunakan pompa alat hisap. Sedangkan emaskulasi secara 

kimia bisa dilakukan dengan bahan kima seperti GA3, sodium dichloroasetat, ethrel, 

2,4-D, dan NAA. Bahan-bahan kimia tersebut apabila disemprotkan pada bunga 

yang masih kuncup pada konsentrasi tertentu akan mengakibatkan terbentuk 

mandul jantan pada tanaman. Kemudian menggunakan alkohol 57% selama 10 

menit bisa mematikan serbuk sari pada tanaman lucerne. 

 

(3) Sterilitas serbuk sari  

 

Tanaman yang memiliki serbuk sari steril, bisa dipakai langsung sebagai 

induk pada persilangan tanpa melalui proses emaskulasi. Kelebihan cara tersebut 
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yaitu persilangan bisa dimanfaatkan secara massal dengan menanam tanaman 

sumber serbuk sari disekitarnya. Cara ini bisa dipakai pada program pemuliaan 

untuk menghasilkan varietas hibrida pada tanaman menyerbuk sendiri secara besar-

besaran. 

 

d. Isolasi 

 

Tindakan isolasi dilakukan supaya bunga yang telah diemaskulasi tidak 

terserbuki oleh serbuk sari asing. Sehingga baik bunga jantan maupun bunga betina 

harus disungkup dengan kantong. Kantong bisa berupa kantong dari kertas tahan 

air, kain, plastik dan lain-sebagainya. Ukuran kantong disesuaikan dengan ukuran 

bunga tanaman yang digunakan dalam proses pemuliaan tanaman.  

 

Selain itu, kantong yang dipakai harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) 

kuat dan tahan terhadap hujan lebat dan panas matahari, (ii) tidak mengganggu 

respirasi bunga yang dibungkus, dan (iii) jika terkena air tidak cepat kering. 

Kegiatan isolasi ini tidak hanya dilakukan saat selesai melakukan emaskulasi, tetapi 

bisa juga dilakukan setelah selesai melakukan penyerbukan. Tujuan isolasi setelah 

selesai penyerbukan yaitu agar serbuk sari tanaman lain tidak masuk ke bunga hasil 

penyerbukan tadi. Usahakan kantong bisa terpasang dengan baik dan tidak mudah 

lepas. 

 

e. Pengumpulan Serbuk Sari 

 

Pengumpulan serbuk sari dari pohon tetua jantan bisa dimulai beberapa jam 

sebelum kuncup-kuncup bunga tersebut mekar. Jika pohon tetua betina letaknya 

berada jauh dari pohon jantan, maka proses pengangkutan kuncup-kuncup bunga 

tetua jantan ke tetua betina akan memerlukan waktu lama. Sehingga supaya kuncup 

bunga tersebut tidak cepat layu dan tahan lama dalam kondisi segar, sebaiknya 

kuncup bunga tersebut dipetik dan diangkut pada pagi hari sebelum terbt matahari 

atau pada sore hari setelah terbenam matahari. 

 

f. Penyerbukan 

 

Setelah tahapan-tahapan di atas selesai dilaksanakan, maka dilakukan 

penyerbukan buatan. Penyerbukan buatan dilakukan antara tanaman yang memiliki 

perbedaan genetik yang diinginkan oleh pemulia. Pelaksanaannya terdiri atas 

pengumpulan pollen (serbuk sari) yang viabel atau anter dari tanaman tetua jantan 

yang sehat, kemudian diserbukkan ke stigma tetua betina yang telah dilakukan 

proses emaskulasi. 

 

Teknik penyerbukan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: (i) dengan 

penggunaan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril. Alat-alat tersebut dimasukkan 

dalam kumpulan polen, selanjutnya ditempelkan ke kepala putik tanaman. Untuk 

tanaman yang jumlah polennya banyak dan umur berbunga antara tanaman yang 

akan disilangkan sama, maka polen bisa diambil dari tabung polen dengan 
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menggunakan pinset, (ii) mengguncangkan bunga jantan di atas bunga betina agar 

polen jantan jatuh ke kepala putik.  

 

Keberhasilan penyerbukan bergantung pada keahlian pemulianya dan 

tanaman yang disilangkan. Seorang pemulia yang lebih berpengalaman akan sangat 

menentukan keberhasilan persilangan. Semakin berpengalaman seorang pemulia, 

maka tingkat keberhasilan persilangannya juga semakin tinggi. Selain itu, jenis 

tanaman yang disilangkan juga mempengaruhi keberhasilan persilangan, ada 

tanaman yang sulit untuk disilangkan secara buatan tetapi ada yang mudah.  

 

g. Pelabelan 

 

Ukuran dan bentuk label berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi tanaman 

dan umumnya label dibuat dari kertas tahan air. Umumnya, pada label berisi 

informasi tentang nomor yang membedakan tanaman satu dengan tanaman lainnya, 

waktu emaskulasi, waktu penyerbukan, nama tetua jantan dan tetua betina, dan 

kode pemulia atau yang menyilangkannya. 

 

 
Gambar 20. Tahapan persilangan pada tanaman padi. (A,B) tanaman padi yang siap 

disilangkan, (C) kastrasi, (D,E,F) emaskulasi, (G) pengambilan polen, 

(H) hasil pengambilan polen, (I) penyerbukan, (J) pelabelan, (K) 

penyungkupan/isolasi, (L) hasil persilangan 
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5. Rangkuman 

 

Hibridisasi (persilangan) adalah proses penyerbukan silang antar tetua yang 

susunan genetiknya berbeda. Kegiatan ini merupakan langkah awal pada program 

pemuliaan tanaman. 

 

Terdapat beberapa jenis persilangan (hibridisasi) berdasarkan 

pengelompokkan tanaman yang digunakan, yaitu hibridisasi intravarietas, 

hibridisasi intervarietas, hibridisasi interspesifik, dan hibridisasi intergenerik.  

 

Beberapa prinsip yang dianjurkan untuk dipahami, agar pemilihan spesies 

kerabat liarnya menjadi efisien. Dalam memilih kerabat liar sebagai tetua dalam 

persilangan kerabat jauh, kriteria yang relevan untuk digunakan 

 

Selain itu ada beberapa faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan 

hibridisasi buatan yaitu (1) pemilihan tetua dalam hubungannya dengan tujuan 

dilakukannya persilangan, (2) pengetahuan tentang morfologi dan metode 

reproduksi tanaman, (3) waktu tanaman bunga, dan (4) keadaan cuaca saat 

penyerbukan. 

 

Pengetahuan tentang morfologi dan metode reproduksi tanaman terbagi atas 

dua yaitu tanaman menyerbuk sendiri dan tanaman menyerbuk silang. Dengan 

mengetahui organ reproduksi dari tanaman tersebut, maka kita dapat menduga tipe 

penyerbukannya.  

 

Ada beberapa karakteristik yang dapat dijadikan acuan untuk menduga tipe 

penyerbukan tanaman yaitu (i) ciri struktur bunga pada tanaman menyerbuk sendiri 

yang terdiri dari bunga tidak membuka, waktu antesis dan reseptif bersamaan atau 

berdekatan, butir polen luruh sebelum bunga mekar, stamen dan pistil ditutupi oleh 

bagian bunga walaupun bunga telah mekar, dan pistil memanjang segera setelah 

polen masak; dan (ii) ciri struktur bunga pada tanaman menyerbuk silang yang 

terdiri dari secara morfologi bunganya mempunyai struktur tertentu, waktu antesis 

dan reseptifnya berbeda, inkompatibilitas atau ketidaksesuaian alat kelamin, serta 

adanya bunga monoecious dan dioecious. 

 

Kemudian dalam persilangan terdapat beberapa kegiatan yang harus 

dilakukan yaitu persiapan, kastrasi, emaskulasi, isolasi, pengumpulan serbuk sari, 

penyerbukan dan pelabelan.  

 

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam melakukan emaskulasi, 

yakni secara mekanis, fisik dan kimia, serta sterilitas serbuk sari.  

 

Sementara itu, pada teknik penyerbukan dapat dilakukan dengan dua cara, 

yakni: (i) menggunakan kuas, pinset, atau tusuk gigi yang steril dan (ii) 

mengguncangkan bunga jantan di atas bunga betina, sehingga polen jantan jatuh ke 

kepala putik. 
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6. Diskusi 

 

1) Jelaskan jenis-jenis persilangan! 

2) Jelaskan faktor-faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan hibridisasi 

buatan! 

3) Jelaskan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam proses persilangan! 
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SELEKSI 

 

 

 

1. Pendahuluan  

 

Seleksi merupakan kegiatan memilih atau memisahkan tanaman dari suatu 

populasi campuran berdasarkan atas penampilannya dengan tujuan untuk 

memperbaiki varietas tanaman yang telah ada atau membentuk varietas baru 

dengan sifat yang dikehendaki. Tujuan seleksi yaitu untuk memilih fenotipe tertentu 

yang dikehendaki sebagai usaha untuk memperoleh genotipe yang lebih baik. 

 

Secara garis besar terdapat dua metode seleksi yaitu seleksi alam dan seleksi 

buatan. Seleksi buatan terbagi lagi menjadi empat metode seleksi yaitu seleksi 

massa, seleksi keturunan atau galur, seleksi lini murni, dan seleksi klon. Pemilihan 

metode seleksi yang akan digunakan bergantung pada macam varietas yang 

diinginkan, sifat yang diinginkan, dan cara penyerbukan tanaman. 

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi seleksi yaitu dengan memanfaatkan marka (penanda) seleksi sebagai 

parameter pengamatan untuk seleksi. Misalkan seleksi untuk ketahanan terhadap 

serangga pengganggu pada komoditi tertentu dapat didekati dengan menggunakan 

marka seleksi berupa kepadatan bulu (trikoma) pada buah. Marka seleksi ditentukan 

dengan memilih penanda yang paling mudah dan paling awal yang dapat diamati, 

tetapi harus representatif untuk menunjukkan karakter sesungguhnya. 

 

Respon seleksi atau kemajuan genetik dari suatu kegiatan seleksi merupakan 

salah satu parameter yang dapat diukur dari kegiatan seleksi. Semakin besar 

kemajuan genetik, maka peluang untuk mendapat hasil yang lebih baik akan 

semakin besar dan semakin cepat. Kemajuan genetik diperoleh dengan menghitung 

selisih antara rerata tanaman dari biji hasil seleksi dengan rerata tanaman populasi 

BAB VI 
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awal. Respon seleksi akan menurun dari generasi seleksi satu ke generasi seleksi 

berikutnya. Pada generasi seleksi yang sudah sangat lanjut, nilai respon seleksi akan 

menjadi sangat kecil sehingga kegiatan seleksi tidak menguntungkan lagi untuk 

dilanjutkan.  

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode seleksi secara garis 

besar yang telah digunakan pemulia dalam proses pemuliaan tanaman. 

 

2. Seleksi Alam 

 

Sesuai dengan namanya, proses ini terjadi secara alami. Proses seleksi ini 

terjadi di alam tanpa campur tangan manusia. Berdasarkan prinsip Darwin, 

“Survival of the fittest” atau bisa kita artikan dengan “yang mampu bertahan hidup 

adalah yang paling kuat” maka tanaman yang mampu bertahan melalui kesulitan 

alam lebih istimewa dan yang lebih lemah akan musnah.  

 

Jadi, alam itu sendiri yang memilih organisme yang paling cocok. Oleh sebab 

itu seleksi alam menyukai karakter-karakter penting ini untuk kelangsungan hidup 

suatu spesies. Pada akhirnya tekanan pada seleksi mengakibatkan munculnya 

banyak perbedaan antara spesies dan subspesies. Seleksi alam telah membentuk 

tanaman budidaya dan 'ekotipe' pada tanaman. 

 

3. Seleksi Buatan 

 

Seleksi buatan dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan suatu individu 

tanaman tertentu untuk tujuan memiliki tanaman yang lebih baik dari populasi 

campuran di mana individu memiliki perbedaan karakter. Di sini agen yang 

memilih adalah manusia. Manusia mengeksploitasi variasi yang ada di antara 

spesies dan memilih beberapa tanaman dengan kualitas yang lebih baik dari 

populasi campuran dan mencoba untuk menyebarkannya.  

 

Terdapat empat jenis seleksi buatan yaitu sebagai berikut: 

 

a. Seleksi Massa 

 

Seleksi massa dapat dibedakan menjadi dua yaitu seleksi massa positif dan 

seleksi massa negatif. Seleksi massa positif dilaksanakan dengan cara memilih 

tanaman-tanaman yang baik fenotipenya dari populasi tanaman yang ada. 

Tanaman-tanaman yang sudah terpilih ini hasilnya disimpan tersendiri untuk 

ditanam pada generasi berikutnya. Tanaman yang tidak terpilih biasanya dipanen 

untuk keperluan konsumsi. Dalam hal ini, orang beranggapan bahwa tanaman-

tanaman dengan fenotipe yang baik akan memberi keturunan yang baik juga. Jadi 

dasar pemilihannya adalah fenotipe tanaman.  

 

Sedangkan pelaksanaan seleksi massa negatif adalah dengan menyingkirkan 

tanaman dari suatu populasi yang tipenya menyimpang dari tujuan seleksi, 

tanaman-tanaman yang lemah, yang sakit juga disingkirkan. Tanaman yang 
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ditinggalkan merupakan tanaman-tanarnan yang sesuai dengan tujuan seleksi dan 

hasilnya nanti digunakan untuk bahan perbanyakan pada generasi selanjutnya.  

 

Sebenarnya seleksi massa tidak dapat merubah atau membawa perubahan 

genotipe populasi tanaman tetapi hanya dapat menyingkirkan tipe-tipe yang 

berbeda yang ada di dalam populasi tersebut. Perbedaan tipe yang terjadi ini 

mungkin karena disebabkan adanya heterozigositas ataupun variabilitas tanaman. 

Semakin besar variabilitas populasi yang ada, maka akan semakin baik hasil seleksi 

massa. Oleh karena itu seleksi massa dapat diterapkan pada sembarang tanaman 

yang mempunyai sejumlah sifat heterozigot, biasanya kelompok tanaman allogam. 

Tetapi seleksi massa dapat pula diterapkan pada kelompok tanaman autogam 

dengan alasan sebagai berikut: 

 

(a). Populasi tanaman autogam tersebut terjadi secara alamiah, dan merupakan 

populasi tanaman yang tidak benar-benar homozigot disebabkan karena 

sejumlah anggotanya masih melakukan penyerbukan silang. Hal tersebut 

akan menciptakan sifat heterozigositas.  

 

(b). Populasi tanaman autogam tersebut berupa populasi lini-lini murni yang 

tidak berkembang secara baik.  

 

Dalam prakteknya memang seleksi massa jarang dipakai pada tanaman 

menyerbuk sendiri dan ternyata lebih efektif jika digunakan pada kelompok 

tanaman menyerbuk silang, seperti pada tipe-tipe tanaman berikut:  

 

a. Tipe tanaman alamiah yaitu jenis-jenis tanaman yang masih liar. 

b. Tanaman-tanaman lokal atau varietas lokal yang umumnya ditanam oleh 

para petani.  

c. Material tanaman yang diintroduksi.  

d. Campuran berbagai macam varietas.  

e. Sembarang tanaman yang dengan berbagai usaha yang pernah dilakukan 

tidak mengalami perbaikan mutu.  

 

Prosedur dari pelaksanaan seleksi massa yaitu bahwa tanaman yang dipilih 

adalah tanaman yang paling kuat dari populasi campuran. Tanaman ini digerus 

bersama dan diperoleh campuran benih. Campuran benih ini merupakan massa dan 

oleh karena itu seleksi ini dikenal sebagai seleksi massa. 

 

Campuran benih yang diperoleh ditanam untuk meningkatkan tanaman baru 

yang telah mengalami seleksi yang dilakukan dengan cara yang sama di tahun 

berikutnya. Proses seleksi ini dilanjutkan sampai tanaman menunjukkan 

keseragaman karakter yang diinginkan dan membentuk varietas baru. 

 

Prosedur umum untuk mengembangkan varietas baru melalui seleksi massa 

adalah sebagai berikut: 
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 Langkah 1: benih tanaman yang diinginkan dengan fenotipe yang sama dipilih, 

dipanen, dan dicampur (Tahun ke-I). 

 Langkah 2: benih yang dipilih dalam 1 tahun pertama ditanam di petak-petak 

terisolasi dengan varietas standar sebagai pembanding yang memiliki karakter 

terbaik dipilih dan yang lainnya dibuang (Tahun ke-II). 

 Langkah 3: pengujian hasil utama dilakukan untuk menentukan karakter yang 

diinginkan dan adaptasi dibandingkan dengan varietas standar sebagai kontrol 

(Tahun ke III-V). 

 Langkah 4: uji coba pada benih terpilih dilakukan pada bentuk percobaan stasiun 

penelitian atau pembudidayaan regional selama tiga tahun berturut-turut untuk 

menentukan kemampuan beradaptasi galur tersebut di berbagai daerah. Pada 

tahun kedelapan varietas diproduksi, diberi nama dan didistribusikan (Tahun ke 

VI-VIII). 

 

Terdapat beberapa kekebihan seleksi massa yaitu:  

 

a. Amat sederhana, mudah pelaksanaannya dan cepat untuk memperbaiki 

mutu tanaman.  

b. Merupakan cara memperbaiki mutu varietas lokal dengan cepat untuk 

memenuhi kebutuhan petani, dan merupakan langkah pertama dalam 

perbaikan mutu tanaman.  

 

Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan-kekurangan seleksi massa yaitu:  

 

a. Perbaikan sifat hanya bersifat sementara saja karena adanya faktor 

heterozigositas, pemilihannya berdasarkan kenampakan saja, bukan secara 

genetis, dan tidak ada kontrol dalam persilangan.  

b. Kurang baik jika tujuannya meningkatkan produksi karena perhatian hanya 

tercurah pada sifat-sifat induk saja sedangkan sifat ayah diabaikan, fluktuasi 

produksi sangat bergantung pada faktor-faktor luar fenotipe, tidak bisa 

dibedakan sifat baik tanaman yang terpilih tersebut karena akibat fenotipe 

atau genotipe, dan persilangan yang tidak terkontrol sehingga bunga 

diserbuki baik oleh pollen yang superior maupun inferior. 

 

b. Seleksi Keturunan atau Galur 

 

Umumnya seleksi keturunan/galur digunakan dalam penyerbukan silang dan 

tanaman yang sering melakukan penyerbukan silang. Keturunan/galur dapat 

didefinisikan sebagai suatu individu organisme baru yang dihasilkan dari proses 

reproduksi seksual atau aseksual. 

 

Seleksi galur merupakan prosedur seleksi dimana tanaman unggul dipilih dari 

populasi heterogen berdasarkan performa keturunannya. Dengan kata lain, seleksi 

primer yang mengacu pada seleksi tanaman dari populasi yang beragam 

berdasarkan uji keturunannya. 
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Pengujian nilai genotipe suatu individu berdasarkan performa keturunannya 

disebut seleksi keturunan. Pengujian tersebut mengevaluasi nilai pemuliaan 

tanaman hangus dengan kinerja keturunannya. Pada tahun 1856, seorang pria 

Prancis Louis Leveaue de Vilmorin menggunakan uji keturunan untuk 

meningkatkan kandungan gula dalam bit gula liar, oleh karena itu disebut juga 

prinsip Vilmorin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Metode ear to row pada seleksi keturunan 

 

TAHUN I 

ORIGINAL 

POPULATION 

(i) tanaman yang dipilih 
berdasarkan fenotipe 

(ii) biji yang diserbuki secara 
terbuka dari setiap 
tanaman dipanen secara 
terpisah 

Siklus 

Seleksi 

Pertama 

TAHUN II 

(i) baris keturunan kecil 
ditumbuhkan dari 
tanaman yang dipilih 

(ii) Diidentifikasi keturunan 
yang superior 

(iii) Secara fenotipe, tanaman 
superior dipilih dari 
keturunan superior 

(iv) Tanaman dibiarkan 
melakukan penyerbukan 
terbuka, biji dipanen 
secara terpisah 

Siklus 

Seleksi 

Kedua 

TAHUN III 
Sama seperti pada tahun 

kedua 
Siklus 
Seleksi 
Ketiga 

Dapat diulang 

satu kali atau 

lebih 

Uji Coba Hasil 
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Terdapat beberapa Langkah prosedur dalam seleksi keturunan yaitu sebagai 

berikut: 

 

 Langkah 1: 50-100 tanaman dipilih berdasarkan fenotipe superiornya dan 

dibiarkan melakukan penyerbukan terbuka. Benih dari setiap tanaman dipanen 

secara terpisah (Tahun ke-I). 

 Langkah 2: 10-50 benih dari setiap tanaman yang dipilih ditanam di baris 

keturunan yang terpisah. Baris-baris ini dievaluasi dan yang lebih unggul 

diidentifikasi. Tanaman dibiarkan melakukan penyerbukan terbuka dan biji 

dipanen secara terpisah (Tahun ke-II). 

 Langkah 3: sama seperti pada tahun ketiga, dapat diulang satu kali atau lebih, 

benih dilepaskan untuk uji coba hasil (Tahun ke-III). 

 

Terdapat beberapa kelebihan seleksi massa yaitu sebagai berikut: 

 

(a). Metode ini sangat sederhana dan gampang. 

(b). Dalam mengidentifikasi genotipe unggul, metode ini lebih efektif daripada 

seleksi massa karena didasarkan pada uji keturunan dan bukan pada fenotipe 

individu tanaman. 

(c). Perkawinan sedarah dapat dihindari apabila dipilih jumlah yang cukup besar 

dan keturunan yang beragam. 

 

Selain terdapat kelebihan pada seleksi keturunan ini, terdapat pula beberapa 

kekurangannya yaitu sebagai berikut: 

 

(a). Tidak ada kontrol terhadap penyerbukan yang berlebihan. Tanaman dibiarkan 

melakukan penyerbukan secara terbuka. 

(b). Metode seleksi keturunan tertentu rumit. 

(c). Apabila keturunan dari masing-masing tanaman diuji secara terpisah, akan 

membutuhkan banyak lahan yang secara praktis tidak memungkinkan. 

 

c. Seleksi Lini Murni 

 

Seleksi ini dapat didefinisikan sebagai proses mengisolasi individu 

homozigot yang diinginkan dari populasi campuran dan menyilangkannya tanpa 

kontaminasi untuk dilepaskan sebagai varietas baru. 

 

Metode seleksi lini murni telah dikembangkan dari karya klasik W.L. 

Johanssen (1903), seorang ahli botani Denmark, dan umumnya digunakan untuk 

memperbaiki tanaman yang menyerbuk sendiri. Dia melakukan percobaan pada 

Varietas Princess pada kacang (Phaseolus vulgaris) dan mengajukan teori lini 

murni. Dia awalnya menyarankan istilah lini murni dan mendefinisikannya sebagai 

keturunan dari organisme tunggal yang membuahi diri dengan komposisi faktorial 

yang homogen. 

 

Secara sederhana seleksi lini murni dapat didefinisikan sebagai sekelompok 

tanaman yang semuanya diperoleh dari satu tanaman homozigot yang melakukan 
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pembuahan sendiri. Atau bisa juga didefinisikan sebagai strain yang terdiri dari 

keturunan dari satu individu homozigot yang membuahi sendiri.  

Johanssen (1903) mengisolasi 19 galur yang berbeda berdasarkan bobot biji 

(biji besar dan kecil) dari biji asli varietas Princess dan menanamnya secara terpisah 

(Kacang yang melakukan penyerbukan sendiri; biji pada kelompok asli adalah 

homozigot, untuk gen yang mempengaruhi bobot biji. Seleksi dalam kelompok biji 

campuran asli efektif dalam mengisolasi galur-galur yang berbeda secara genetik). 

 

Benih yang diperoleh dari tanaman ini dianalisis ukuran dan bobotnya. Dia 

menemukan bahwa benih yang diperoleh dari setiap tanaman bervariasi dalam 

ukuran dan bobot tetapi rata-rata tetua berbiji besar menghasilkan keturunan dengan 

biji yang lebih berat dan tetua berbiji kecil menghasilkan tanaman dengan biji yang 

lebih kecil dan lebih ringan. Dia mengamati bahwa galur murni menghasilkan biji 

dengan berat rata-rata 0,64 g. 

 

 

 
 

Gambar 22. Seleksi galur murni pada kacang. Eksperimen menunjukkan bahwa 

populasi campuran dari tanaman menyerbuk sendiri dapat dipisahkan 

menjadi galur murni yang secara inheren berbeda, tetapi seleksi lebih 

lanjut dengan galur murni tidak efektif dalam mengubah genotipe 

galur tersebut. 

 

Lini murni lainnya menghasilkan biji dengan bobot rata-rata 0,35 g. Bobot 

benih rata-rata dari keturunan kacang yang dipilih dari Galur Murni No. 1 serupa 

dengan galur induknya. Demikian pula, keturunan dari benih yang dipilih dari Galur 

Murni No. 19 serupa dengan galur induknya dalam bobot biji rata-rata. 

 

Berdasarkan eksperimennya, Johanssen menyimpulkan bahwa: 

 

Campuran banyak kacang 

Seleksi acak untuk 
ukuran kacang 
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(a). Seleksi dengan biji kacang asli cukup efektif karena tanaman memiliki 

keragaman genetik. 

(b). Pemuliaan yang dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan 

homozigositas. 

(c). Variasi pada lini murni dihasilkan hanya dari faktor lingkungan. 

(d). Seleksi di dalam lini murni tidak efektif karena semua tanaman dalam lini 

murni memiliki genotipe yang sama persis. 

 

Umumnya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu varietas melalui 

seleksi galur murni pada tanaman penyerbukan silang adalah 10 sampai 11 tahun. 

Adapun prosedur dalam seleksi galur/lini murni adalah sebagai berikut: 

 

 Langkah 1: Pada saat panen sejumlah besar tanaman tunggal (200-1000) dipilih 

dari populasi campuran. Produk dari individu tanaman dipetik, dipisahkan dan 

diberi nomor (Tahun ke-I). 

 Langkah 2: kemudian, 20 hingga 50 benih individu tanaman ditanam di baris 

individu untuk pengamatan. Baris yang rusak (seperti kerentanan penyakit) 

dibuang dan yang lebih unggul, yaitu, baris keturunan yang diinginkan 

digabungkan bersama dan hasil komposit dari setiap baris ini menjadi galur 

eksperimental (Tahun ke-II). 

 Langkah 3: uji produksi awal dilakukan dengan mengulangi langkah II. 

Keturunan yang diinginkan dipilih pada pengamatan visual akhir dan biji 

dikumpulkan secara terpisah (Tahun ke-III). 

 Langkah 4: tanaman terpilih dari langkah III diuji di plot yang lebih besar dengan 

melakukan pemeriksaan standar di plot ulangan (Ini adalah uji coba utama) 

(Tahun  ke-IV sampai VI). 

 Langkah 5: biji yang dipilih pada langkah IV diperbanyak (Tahun ke VII). 

 Langkah 6: biji galur unggul dikirim ke petani progresif di berbagai daerah untuk 

pengujian produksi di daerah tersebut. Berdasarkan hasilnya, satu atau dua galur 

dipilih, diberi nama, diperbanyak dan didistribusikan kepada petani untuk 

budidaya secara umum di tahun-tahun berikutnya (Tahun ke-VIII sampai X). 

 

Terdapat beberapa kelebihan pada seleksi galur/lini murni tersebut, yaitu 

sebagai berikut: 

 

(a). Metode ini merupakan satu-satunya metode untuk meningkatkan varietas lokal 

tanaman menyerbuk sendiri. Genotipe terbaik untuk hasil, ketahanan terhadap 

penyakit, ketahanan terhadap serangga, kualitas, dan lain sebagainya dapat 

diisolasi dari populasi heterogen atau campuran dari varietas lama. 

(b). Cara ini lebih mudah daripada hibridisasi (emaskulasi dan pindah silang). 

(c). Varietas yang dikembangkan dengan metode ini sangat luar biasa dalam 

penampilan dan hasil, oleh karena itu menjadi lebih menarik. 

(d). Metode ini juga digunakan baik pada tanaman dengan penyerbukan sendiri 

maupun penyerbukan silang untuk produksi galur murni dan inbreed. 
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Sementara itu terdapat beberapa kekurangan dari metode ini, yaitu sebagai 

berikut: 

 

(a). Metode ini merupakan proses yang sangat panjang dan melelahkan. 

(b). Metode ini dapat diterapkan pada tanaman yang menyerbuk sendiri. Tetapi 

tidak dapat digunakan untuk pengembangan varietas pada tanaman 

penyerbukan silang. 

(c). Metode ini hanya dapat mengisolasi genotipe unggul dari populasi campuran. 

Sehingga tidak dapat mengembangkan genotipe baru. 

(d). Sangat homozigositas dapat mengakibatkan hasil yang rendah dan karakter lain 

yang tidak diinginkan. 

(e). Karena tingkat homozigositas yang tinggi, variasi antar varietas juga terbatas. 

Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi mereka terhadap berbagai kondisi 

lingkungan juga buruk. 

 

d. Seleksi Klon 

 

Varietas yang diperbanyak secara vegetatif dari satu tanaman disebut klon. 

Selain itu, keturunan dari satu tanaman yang diperoleh dengan reproduksi aseksual 

atau semua keturunan vegetatif dari satu tanaman juga disebut klon. 

 

Klon dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu dengan komposisi 

genotipe serupa yang dapat dilacak melalui reproduksi aseksual ke zigot nenek 

moyang (tetua). Seleksi yang diinginkan dari populasi campuran tanaman yang 

diperbanyak secara vegetatif dikenal sebagai seleksi klon. 

 

Bisa juga dikatakan bahwa seleksi klon adalah seleksi dan perbanyakan 

variasi yang diinginkan antara klon maupun di dalam klon. Seleksi klon umumnya 

dapat dilakukan pada spesies yang tidak berbunga atau spesies yang tidak baik 

dalam menghasilkan biji atau hanya dalam kondisi khusus. 

 

Secara umum, spesies ini dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai 

berikut: 

 

(a). Spesies yang tidak berbunga: Bawang putih, jahe, sirih, dll. 

(b). Spesies dengan pengaturan biji rendah: Tebu, kentang, ubi jalar, dll. 

(c). Spesies pembungaan dan pembentukan biji normal: Jeruk, mangga, pir, apel 

persik, lengkeng, dan banyak tanaman hias (untuk menjaga keseimbangan 

heterozigot, reproduksi vegetatif sangat penting). 

(d). Spesies apomiksis: Agave, Bawang, Lilium, Allium, Jasminum, Mawar, 

Bryophyllum, dll. (Tidak ada biji yang dihasilkan saat apomiksis terjadi). 

 

Adapun karakter dari klon tersebut yaitu sebagai berikut: 

 

(a). Semua individu klon identik secara genotipe dan fenotipe. 

(b). Secara genetik, semua anggota klon adalah homogen dan heterozigot. 

(c). Klon stabil seperti lini murni. 
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(d). Sebuah klon juga diperbanyak secara vegetatif pada generasi mendatang. 

(e). Mutasi adalah satu-satunya cara untuk menciptakan variabilitas. 

 

Kemudian terdapat beberapa prosedur dalam seleksi klon yaitu sebagai 

berikut: 

 

(a). Pemilihan klon dilakukan dari populasi campuran tanaman yang diperbanyak 

secara vegetatif. Tetapi unit seleksi berbeda dari tanaman ke tanaman misalnya, 

 

 Pemotongan Batang: Tebu, sirih, lada hitam, rumput pakan ternak, beberapa 

tanaman hias dan tanaman pagar. 

 Cangkok dan tunas: Mangga, jeruk, apel, banyak pohon buah-buahan, 

mawar, dan banyak tanaman hias. 

 Umbi: Kentang. 

 Anakan: Pisang, lidah buaya, agave, Krisan. 

 Bulb: Bawang merah, bawang putih, tulip, lili. 

 Sulur: Oxalis, rumput Doob. 

 Stolon: Mint, Mentha, dll. 

 Rimpang dan Umbi: Jahe, Ganja, Kunyit, Colocasia, dll. 

 Akar dan stek akar: Ubi jalar, Dahlia, Asparagus, mangga jahe dll.  

 

 

Terdapat skema seleksi klon berdasarkan tahun yaitu sebagai berikut: 

 

 Langkah 1: dari populasi campuran tanaman yang diperbanyak secara vegetatif, 

beberapa hingga ratusan tanaman unggul dipilih berdasarkan produksi, 

kematangan, tinggi tanaman, ketahanan terhadap penyakit, hari berbunga, dll 

(Tahun ke-I). 

 Langkah 2: klon dari tanaman yang dipilih ditanam secara terpisah. Klon unggul 

dipilih berdasarkan karakter morfologi (Tahun ke-II). 

Langkah 3: klon terpilih ditanam bersama dengan pemeriksaan standar dan 

dilakukan uji coba hasil awal. Beberapa klon yang luar biasa dipilih berdasarkan 

uji coba ini (Tahun ke-III). 

 Langkah 4: klon terpilih pada langkah 3 dilanjutkan ke uji hasil multi-lokasi. 

Klon unggul diidentifikasi untuk perilisan varietas baru (Tahun ke-IV sampai 

VI). 

 

Varietas yang dihasilkan stabil dengan memiliki semua karakter asli dari klon 

induknya. Adapun langkah-langkah dalam seleksi klon dapat dilihat pada Gambar 

23 berikut. 
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Terdapat beberapa kelebihan pada seleksi klon tersebut, yaitu sebagai berikut: 

 

 

TAHUN I 

CAMPURAN KLON 

beberapa hingga ratusan 

tanaman unggul dipilih 

TAHUN II (i) Klon-klon dari tanaman 
terpilih ditanam terpisah 

(ii) Dipilih klon yang 
diinginkan 

TAHUN III (i) Percobaan hasil awal 
dengan pemeriksaan 
standard 

(ii) Seleksi untuk kualitas, 
ketahanan penyakit, dll.  

(iii) Beberapa klon unggul 
dipilih 

 

 

PERBANYAKAN 

BIBIT 

KLON DARI 
TANAMAN 

TERPILIH 

PERCOBAAN 

HASIL AWAL 

TAHUN IV - VI 

PERCOBAAN 
HASIL 

MULTILOKASI 

(v) Percobaan hasil 
multilokasi dengan 
pemeriksaan standard 

(vi) Diidentifikasi klon 
terbaik untuk dilepas 
sebagai varietas baru 

 

 

(i) Klon terbaik dilepas 
sebagai varietas baru 

(ii) Perbanyakan bibit 
untuk distribusi dimulai 

 

 

TAHUN VII 

Gambar 23. Prosedur seleksi klon pada tanaman dengan perkembangbiakan aseksual.  
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(a). Metode seleksi ini adalah satu-satunya metode untuk meningkatkan tanaman 

klon. 

(b). Metode seleksi ini menawarkan kesempatan untuk mengeksploitasi mutasi 

yang diinginkan di bagian somatik tanaman. 

(c). Metode seleksi ini juga membantu menghilangkan jenis yang tidak produktif 

dan tidak diinginkan. 

(d). Metode ini sangat membantu dalam melestarikan kekuatan hibrida selama 

beberapa generasi. 

(e). Varietas stabil seperti galur murni dan mudah dipelihara karena tidak ada 

bahaya kerusakan akibat segregasi dan rekombinasi. 

 

Selain itu juga terdapat kekurangan pada metode seleksi klon ini, yaitu 

sebagai berikut: 

 

(a). Dalam metode ini tidak ada variabilitas genetik baru yang dapat diciptakan. 

(b). Metode ini hanya dapat diterapkan pada tanaman yang diperbanyak secara 

vegetatif. 

 

4. Rangkuman 

 

Seleksi merupakan kegiatan memilih atau memisahkan tanaman dari suatu 

populasi campuran berdasarkan atas penampilannya dengan tujuan untuk 

memperbaiki varietas tanaman yang telah ada atau membentuk varietas baru 

dengan sifat yang dikehendaki. Tujuan seleksi yaitu untuk memilih fenotipe tertentu 

yang dikehendaki sebagai usaha untuk memperoleh genotipe yang lebih baik. 

 

Secara garis besar terdapat dua metode seleksi yaitu seleksi alam dan seleksi 

buatan. Seleksi buatan terbagi atas empat metode seleksi yaitu seleksi massa, 

seleksi keturunan atau galur, seleksi lini murni, dan seleksi klon. Pemilihan seleksi 

bisa dilakukan berdasarkan tipe perkembangbiakan tanaman. 

 

5. Diskusi 

 

1) Jelaskan defenisi seleksi dalam pemuliaan tanaman! 

2) Jelaskan perbedaan seleksi alam dan buatan secara garis besar! 

3) Dari keempat jenis seleksi buatan, jelaskan kegunaannya masing-masing 

pada jenis penyerbukan apa! 
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