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ABSTRAK 

Tanaman padi beras merah (Oryza sativa L.), merupakan sumber karbohidrat 
yang memiliki kandungan antosianin, protein, amilosa dan serat yang 
memperlancar sistem metabolisme dan meningkatkan imunitas serta memiliki 
hasil produksi padi merah lokal yang tinggi, tetapi umur panennya panjang. 
Dalam mengatasi kendala tersebut maka dilakukan perbaikan genetik tanaman 
dan peningkatkan keragaman genetik melalui perakitan varietas baru dengan 
persilangan tanaman. Persilangan ini dilakukan terhadap tiga genotipe yaitu 
kultivar Siopuk, Silopuk dan Varietas Fatmawati melalui metode persilangan 
dialel. Ketiga genotipe tersebut diseleksii berdasarkan karakter kualitatif dan 
kuantitatifnya yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menduga nilai heterosis 
pada tanaman F1 dari hasil persilangan dialell tetua padi merah lokal Sumatera 
Barat. Metode penelitian yang digunakan metode rancangan persilangan partial 
dialel. Biji F1 dan F1R dari masing-masing kombinasi persilangan dihitung 
sebagai indikator keberhasilan persilangan. Pengamatan dilakukan pada masa 
vegetatif terhadap karakter kualitatif (warna pangkal batang, warna buku, 
batang, warna stigma, dan ekor gabah) dan fase generatif pada karakter 
kuantitatif (tinggi tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan produktif, dan 
umur berbunga). Berdasarkan hasil penelitian yan telah dilakukan maka 
didapatkan adanya efek maternal yang terjadi pada tanaman F1 Sil x Sio dengan 
Sio x Sio, yang dapat dilihat pada karakter kualitatif yaitu pada ekor gabah, 
warna stigma dan warna ujung spikelet. Nilai heterosis yang dianalisis 
berdasarkan nilai mid-parent dan rata-rata tetua terbaik. pada umumnya bernilai 
negatif. Nilai heterosis berdasarkan mid-parent yang memiliki nilai positif hanya 
terdapat pada karakter tinggi tanaman.dan nilaii heterosis berdasarkan tetua 
terbaik yang bernilai positif terdapat pada karakter tinggi tanaman, umur 
berbunga dan umur panen.  

Kata kunci: efek maternal, Fatmawati, heterobeltiosis, mid-parent heterosis, padi 
merah 

PENDAHULUAN 

Beras merupaka sumber pangan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat 
Indonesia. Kebutuhan pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang sesuai 
dengan jumlah pertambahan penduduk, tetapi produktivitas dari beras tersebut 
belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Dalam mengatasi hal tersebut, 
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berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan 
memperluas areal persawahan serta penanaman varietas unggul. Berdasarkan 
bentuk warna beras, diperoleh tiga kelompok beras diantaranya beras putih, 
beras merah dan beras hitam.  

Beras merah merupakan salah sumber makanan yang kaya akan nutrisi 
yang baik untuk menunjang kesehatan tubuh manusia. Menurut Indrasari 
(2006), beras merah mengandung protein, beta karoten, antioksidan, dan zat 
besi. Serat beras merah relatif mudah diserap usus dibanding gandum, sehingga 
dapat meringankan beban usus dalam melakukan gerakan peristaltik. Nutrisi dari 
beras ini, terletak pada perikarp, tegmen (lapisan kulit) dan lapisan kulit luar 
(aleuron) yang mudah terkelupas pada saat penggilingan (Suardi, 2005). Akan 
tetapi, produktivitas beras merah masih tergolong rendah dibandingkan beras 
putih. Hal ini disebabkan karena umur panen tanaman ini masih tergolong 
panjang, sehingga masa panen dalam satu tahun hanya 1 kali. Dalam mengatasi 
hal tersebut upaya yang dapat dilakukan oleh pemulia salah satunya dengan 
melakukan perakitant varietas unggul dengan cara hibridisasi sehingga jumlah 
produksi tanaman, kandungan mineral dan gizi yang dihasilkan oleh tanaman 
tersebut lebih lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan. Hibridisasi adalah 
persilangan buatan dari dua tetua yang berbeda secara genetik. Hal ini bertujuan 
untuk menggabungkan sifat-sifat baik dari kedua tetua dan untuk menimbullkan 
dan memperluas keragaman genetik dimana dapat dilakukan seleksi untuk 
memilih sifat yang diinginkan (Swasti et al., 2007). Dalam melakukan persilangan 
buatan, terdapat beberapa metode persilangan yang dapat dilakukan, salah 
satunya dengan metode persilangan diallel. Persilangan dialel merupakan suatu 
rancangan pada persilangan dari serangkaian tetua terpilih yang digunakan 
untuk menduga ragam genetik dan kemampuan daya gabung (combining ability) 
dari tetua-tetua yang digunakan. 

Tanaman F1 yang diperoleh dari persilangan antara dua tetua tanaman 
padi diharapkan dapat menggabungkan sifat-sifat yang diharapkan yang dimiliki 
oleh kedua tetuanya, sehingga menghasilkan tanaman F1 yang lebih baik dari 
tetuanya. Sifat-sifat tanaman F1 yang lebih baik dari kedua tetuanya dikenal 
sebagai efek heterosis. Efek heterosis ini, sering dimanfaatkan dalam membentuk 
varietas hibrida F1. Efek heterosis ini terjadi akibat berhimpunnya gen-gen 
dominan yang dilandasi oleh teori heterozigositas (Makmur, 1992). Individu yang 
paling vigor adalah individu yang mempunyai jumlah alel heterozygous paling 
banyak. Menurut Virmani et al. (1981) dalam Aryana (2007), gejala heterosis dan 
daya hasil tinggi pada F1 mempunyai arti yang sangat penting dalam 
pembentukan varietas hibrida. Heterosis yang tinggi diperoleh dari tetua hibrida 
yang berbeda secara genetik dan mempunyai potensi hasil tinggi, tetapi tidak 
pada semua karakter tanaman, heterosis yang diharapkan tinggi diantaranya 
pada karakter tinggi tanaman, umur panen dan ketahanan terhadap hama dan 
penyakit kita mengharapkan heterosis yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, 
tujuan penelitian ini adalah untuk menduga efek heterosis pada tanaman F1 dan 
menduga tanaman F1 dan F1R memiliki efek maternal pada sifat kualitatif. 

BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Plastik Fakultas Pertanian, Universitas 
Andalas. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2014. Alat 
dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 pot, tanah 10 kg per 
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pot, pupuk KCl, Urea, SP36, alkohol 70%, amplop isolasi, petri dish, kamera, alat 
tulis, ajir tanaman, handsprayer, pinset, kaca pembesar, kuas, alat timbang, dan 
meteran. Material genetik yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih dari 
kultivar padi merah lokal yaitu Siopuk (PMPBUA3) asal Pasaman Barat, Silopuk 
(PMPBUA5) asal kabupaten solok, hasil koleksi  Swasti et al (2007) dan 
Fatmawati.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan persilangan dialel parsial 
yang melibatkan 1 resiprokal, dengan 3 tetua kultivar lokal padi merah sebagai 
tetua jantan dan tetua betina yaitu BMPBUA3, PMPBUA5 dan Fatmawati. Benih 
F1 yang diperoleh, kemudian ditanam dan dihitung nilai heterosisnya pada 
karakter kuantitatif yaitu tinggi tanaman, jumlah anakan total, jumlah anakan 
produktif dan umur berbunga. Sedangkan untuk karakter kualitatifnya yang 
memiliki F1 dan F1R dilakukan pengamatan efek maternal pada ekor gabah, 
warna stigma dan warna ujung spikelet. Nilai heterosis dihitung menggunakan 
dua cara yaitu (Syukur et al, 2012): 
1. Heterosis Mid-parent yaitu penampilan hibrida (F1) dibandingkan dengan 

penampilan dari rata-rata kedua tetuanya. 

                      
            

         
        

2. Heterobeltiosis (Best-parent heterosis) yaitu penampilan hibrida (F1) 
dibandingkan dengan penampilan tetua terbaiknya  rumus:  

 

                 
                

             
        

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui ada atau 
tidak pengaruh tetua betina terhadap hasil persilangan. Berdasarkan pengamatan 
hasil pengamatan yang dilakukan terhadap karakter kuantitatif pada awal masa 
generatif maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Hasil rata-rata tinggi tanaman tetua dan F1 

 
Pada grafik 1, dapat terlihat bahwa tetua silopuk memiliki tinggi tanaman 

tertinggi yaitu 150.6 dan F1 yang memiliki tinggi tanaman tertinggi adalah hasil 

79,6 

140,2 
148,4 

158,6 

96,0 

150,6 
130,5 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

Tinggi Tanaman (cm) 

tinggi tanaman



 

 

61 
 

Prosiding Seminar Nasional PERIPI 2017 Buku-1 
Bogor, 3 Oktober 2017 

Pendugaan Nilai Heterosis pada Hasil Persilangan 
Dialel Terhadap Kultivar Lokal Padi Merah 

Sumatera Barat dan Fatmawati 
Halaman 58-64 

 

persilangan antara silopuk x siopuk. Pada karakter tanaman jumlah anakan total 
dan jumlah anakan produktif terlihat bahwa hasil persilangan Silopuk x Siopuk  
dan tetua Siopuk memiliki jumlah anakan total dan jumlah anakan produksi yang 
terlihat pada grafik 2. 

 
Gambar 2. Hasil rata-rata jumlah anakan total dan jumlah anakan produktif tetua 

dan F1 
 

Berdasarkan karakter umur berbunga dan umur panen dapat terlihat 
bahwa umur berbunga yang paling cepat terlihat pada hasil persilangan antara 
Fatmawati dan Siopuk dan tetua Fatmawati. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3. 

 
Gambar 3. Hasil rata-rata umur berbunga dan umur panentetua dan F1 

 
Dari nilai rata-rata yang telah diperoleh tersebut maka dapat dihitung nilai 

heterosis dan heterobeltiosis dari masing-masing hasil persilangan yang 
dijelaskan pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Nilai mid-parent heterosis tanaman padi 

Genotipe 

Mid-parent 
heterosis 
(tinggi 

tanaman) 

Mid-parent 
heterosis 
(Jumlah 
anakan 
Total) 

Mid-parent 
heterosis (jumlah 
anakan produktif) 

Mid-parent 
heterosis 

(umur 
berbunga) 

Mid-
parent 

heterosis 
(umur 
panen) 

Fat x Sio  -35.40% -39.13% -40.20% -13.58% -16.59% 
Fat x Sil  23.80% -13.51% -5.88% -12.99% -10.34% 
Sio x Sil  5.58% -20.00% -50.20% -6.34% -6.83% 
Sil x Sio 12.80% -15.00% -8.10% -2.44% -2.01% 

 
Berdasarkan hasil yang digambarkan pada tabel diatas, nilai mid-parent 

heterosis tanaman F1 pada karakter jumlah total, jumlah anakan produktif, umur 
berbunga dan umur panen memiliki nilai heterosis negatif, sedangkan mid-parent 
heterosis tanaman F1 pada karakter tinggi tanaman memiliki nilai heterosis 
positif, hanya pada tanaman F1 Fat x sio saja yang memiliki nilai negatif. Hal ini 
sesuai dengan Virmani et al. dalam Aryana (2007) yang menjelaskan bahwa 
heterosis pada tinggi tanaman diharapkan bernilai rendah, sehingga tanaman 
yang diperoleh diharapkan memiliki tinggi tanaman yang sedang. 

 
Tabel 2. Nilai heterobeltiosis tanaman padi 

Genotipe 
Tinggi 

tanaman 
Jumlah 

anakan total 

Jumlah 
anakan 

produktif 

Umur 
berbunga 

Umur panen 

Fat x Sil   -17.08% -60.00% -50% 4.48% -9.28% 
Fat x Sio 46.04% -40.70% -36% 14.92% 7.22% 
Sio x Sil 13.72% -40.70% -44% 1.05% 1.75% 
Sil x Sio 21.53% -37.03% -32% 5.26% 7.02% 

 
Dari tabel diatas dapat kita ketahui nilai heterobelitiosis pada karakter 

jumlah anakan total dan produktif untuk semua F1 bernilai negatif, hal ini 
menunjukkan bahwa persilangan diantara kedua tetua akan menghasilkan 
keturunan yang memiliki sifat lebih rendah dibandingkan dengan tetua 
tertingginya dengan nilai tertentu pada sifat tertentu. Namun, nilai 
heterobeltiosis tanaman F1 pada karakter tinggi tanaman, umur berbunga dan 
umur panen memiliki nilai positif yang memberikan arti bahwa persilangan kedua 
tetua akan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat lebih tinggi dari tetua 
tertinggi dengan besaran tertentu. 

Jika dilihat berdasarkan karakter kualitiatif dari masing-masing tetua dan 
hasil persilangan, dapat diketahui adanya efek maternal yang dijelaskan pada 
Tabel 3.  
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Tabel 3. Karakter kualitatif tetua dan F1 

Tetua 
Warna 
pangkal 
batang 

Warna 
buku 

batang 
Warna stigma 

Warna ujung 
spikelet 

Ekor 
gabah 

Fatmawati hijau tua hijau putih hijau tidak ada 
Siopuk hijau 

keunguan 
hijau putih hijau ada 

Silopuk hijau hijau ungu 
kehitaman 

merah 
keunguan 

tidak ada 

F1 
Warna 
pangkal 
batang 

Warna 
buku 

batang 
Warna stigma 

Warna ujung 
spikelet 

Ekor 
gabah 

Fat x Sil hijau  hijau putih hijau tidak ada 
Fat x Sio hijau tua hijau putih hijau tidak ada 
Sio x Sil hijau hijau putih hijau ada 
Sil x Sio hijau 

keunguan 
hijau ungu 

kehitaman 
merah 
keunguan 

tidak ada 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa adanya efek maternal 

yang terjadi antara persilangan Sio x Sil dengan Sil x Sio pada karakter kualitatif 
warna stigma, warna ujung spikelet dan ekor gabah, yang menjelaskan bahwa 
tetua betina memberikan pengaruh terhadap hasil persilangannya.  

KESIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
adanya efek maternal yang terjadi pada tanaman F1 Sil x Sio dengan Sio x Sio, 
yang dapat dilihat pada karakter kualitatif yaitu pada ekor gabah, warna stigma 
dan warna ujung spikelet.  Nilai heterosis mid-parent dan heterobeltiosis yang 
diperoleh pada umumnya bernilai negatif. Nilai heterobeltiosis yang positif 
terdapat pada karakter tinggi tanaman, umur berbunga dan panen yang 
menandakan persilangan diantara kedua tetua akan menghasilkan keturunan 
yang memiliki sifat lebih rendah dibandingkan dengan tetua tertingginya dengan 
nilai tertentu pada sifat tertentu. Sedangkan nilai mid-parent heterosis yang 
positif hanya terdapat pada karakter tinggi tanaman yang menandakan 
persilangan kedua tetua akan menghasilkan keturunan yang memiliki sifat lebih 
tinggi dari tetua tertinggi dengan besaran tertentu. 
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