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ABSTRAK 

 
Pada tanaman, ada banyak metode untuk menduga parameter genetik 

(nilai heritabilitas dan komponen ragam). Metode yang digunakan untuk 
menduga nilai tersebut tergantung dari populasi yang dimiliki oleh pemulia 
tanaman dan tujuan yang ingin dicapai. Secara garis besar metode tersebut 
meliputi: pendugaan heritabilitas menggunakan perhitungan ragam turunan; 
pendugaan heritabilitas menggunakan regresi parent-offspring; pendugaan 
heritabilitas menggunakan pendugaan komponen ragam hasil analisis ragam; 
dan pendugaan heritabilitas menggunakan rancangan persilangan. Masing-
masing metode mempunyai keunggulan dan kelemahannya.  
 
Kata kunci: heritabilitas, ragam genetik, kemajuan seleksi 
 
A. PENDAHULUAN 

Ragam genetik suatu populasi sangat penting dalam program pemuliaan, 

oleh karena itu pendugaan besarannya perlu dilakukan. Ragam yang diukur dari 

suatu populasi untuk karakter tertentu merupakan ragam fenotipe. Ragam fenotipe 

sebenarnya terdiri dari ragam genetik, ragam lingkungan serta interaksi antara 

ragam genetik dan lingkungan. Ragam genetik itu sendiri terdiri dari ragam 

genetik aditif (σ2
A), ragam genetik dominan (σ2

D) dan ragam genetik epistasis 

(σ2
I); dimana σ2

g = σ2
A + σ2

D + σ2
I. 

 Ragam genetik aditif merupakan penyebab utama kesamaan diantara 

kerabat (antara tetua dengan turunannya). Ragam ini merupakan efek rata-rata 
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gen; fungsi dari derajat dimana perubahan fenotipe, karena terjadinya seleksi. 

Ragam genetik dominan merupakan penyebab utama ketidaksamaan diantara 

kerabat. Ragam ini merupakan basis utama bagi heterosis dan kemampuan daya 

gabung (combining ability). 

Heritabilitas adalah hubungan antara ragam genotipe dengan ragam 

fenotipenya.  Hubungan ini menggambarkan seberapa jauh fenotipe yang tampak 

merupakan refleksi dari genotipe. Pada dasarnya seleksi terhadap populasi 

bersegregasi dilakukan melalui nilai-nilai besaran karakter fenotipenya. Dalam 

kaitan ini, penting diketahui peluang terseleksinya individu yang secara fenotipe 

menghasilkan turunan yang sama miripnya dengan individu terseleksi tadi. 

Misalkan dalam suatu populasi dijumpai ragam genetik tinggi untuk suatu 

karakter dan ragam fenotipenya rendah, maka dapat diramalkan bahwa turunan 

individu terseleksi akan mirip dengan dirinya untuk karakter tersebut; dan 

sebaliknya. Heritabilitas biasanya dinyatakan dalam persen (%). 

 Sesuai dengan komponen ragam genetiknya, heritablitas dibedakan 

menjadi heritabilitas dalam arti luas (broad sense heritability) dan heritablitas 

dalam arti sempit (narrow sense heritability). Heritabilitas dalam arti luas 

merupakan perbandingan antara ragam genetik total dan ragam fenotipe  

(h2
(BS) = σ2

G / σ2
P). Sedangkan heritabilitas dalam arti sempit merupakan 

perbandingan antara ragam aditif dan ragam fenotipe (h2
(NS) = σ2

A / σ2
P). 

 Umumnya heritabilitas dalam arti sempit banyak mendapatkan perhatian 

karena pengaruh aditif dari tiap alelnya diwariskan dari tetua kepada 

keturunannya. Kontribusi penampilan tidak tergantung pada adanya interaksi antar 

alel. Dalam pemuliaan tanaman, seleksi sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen 

aditif diharapkan mendapatkan kemajuan seleksi yang besar dan cepat. 

 Pada tanaman, ada banyak metode untuk menduga nilai heritabilitas dan 

komponen ragam. Heritabilitas dapat diduga dengan menggunakan cara antara 

lain dengan perhitungan ragam turunan; dengan regresi parent-offspring;  dengan 

perhitungan komponen ragam dari analisis ragam; dan dengan rancangan 

persilangan.  Metode yang digunakan untuk menduga nilai tersebut tergantung 

dari populasi yang dimiliki oleh pemulia dan tujuan yang ingin dicapai. Tulisan 
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ini akan membahas mengenai metode untuk mencari nilai heritabilitas dari 

berbagai populasi serta menduga kemajuan seleksi. 

           

B. PENDUGAAN HERITABILITAS MENGGUNAKAN PERHITUNGAN 
RAGAM TURUNAN 

 
B. 1. Menggunakan data populasi P1, P2, F1 dan F2 

 Pendugaan heritabilitas menggunakan data populasi P1, P2, F1 dan F2 

sering digunakan oleh pemulia tanaman. P1 dan P2 merupakan galur murni, 

sedangkan F1 merupakan turunan pertama dari persilangan P1 dan P2; dan F2 

merupakan turunan keduanya. Ragam fenotipe (σ2
p) diduga dari σ2

F2. Ragam 

lingkungan (σ2
E) diduga dari (σ2

p1 + σ2
p2 + σ2

F1)/3. Ragam genotipe (σ2
g) diduga 

dari σ2
p - σ2

E. Cara perhitungan adalah sebagai berikut: 

              σ2
g 

h2
(BS) =  -------- x 100% 

                     σ2
p 

 

Metode ini sering dilakukan untuk tanaman menyerbuk sendiri. 

Keunggulan metode ini adalah populasi yang digunakan tidak terlalu besar. 

Sedangkan kelemahan metode ini adalah sulit dilakukan untuk tanaman yang 

secara teknis susah penyerbukan silang buatan. Heritabilitas yang diduga 

merupakan heritabilitas dalam arti luas. 

Nilai heritabilitas dikatakan rendah apabila kurang dari 20 %; cukup tinggi 

pada 20-50%; tinggi pada lebih dari 50%. Akan tetapi nilai-nilai ini sangat 

tergantung dari metode dan populasi yang digunakan. 

   
B. 2. Metode Burton 

Pendugaan heritabilitas menggunakan data populasi F1 dan F2. F1 

merupakan turunan pertama dari persilangan P1 dan P2; dan F2 merupakan 

turunan keduanya. Ragam fenotipe (σ2
p) diduga dari σ2

F2. Ragam lingkungan (σ2
E) 

diduga dari σ2
F1. Ragam genotipe (σ2

g) diduga dari σ2
p - σ2

E. Metode ini sering 

dilakukan untuk tanaman menyerbuk sendiri. Heritabilitas yang diduga 

merupakan heritabilitas dalam arti luas. Cara perhitungan adalah sebagai berikut: 

 
              σ2

F2 - σ2
F1 
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h2
(BS) =  ------------------ x 100% 

                          σ2
F2 

 

B. 3.  Menggunakan pendugaan ragam lingkungan tidak langsung – metode 
Mahmud-Kramer (Broad Sense – per tanaman) 

 
 Kadang-kadang populasi F1 sangat sedikit diperoleh, sehingga metode ini 

sangat baik untuk diterapkan. Pendugaan heritabilitas menggunakan data populasi 

P1, P2, dan F2. P1 dan P2 merupakan galur murni, sedangkan F2 merupakan 

turunan kedua. Ragam fenotipe (σ2
p) diduga dari σ2

F2. Ragam lingkungan (σ2
E) 

diduga dari √(σ2
P1)( σ2

P2). Ragam genotipe (σ2
g) diduga dari σ2

p - σ2
E. Metode ini 

sering dilakukan untuk tanaman menyerbuk sendiri. Heritabilitas yang diduga 

merupakan heritabilitas dalam arti luas. Cara perhitungan adalah sebagai berikut: 

 
                     σ2

F2 - √ (σ2
P1)( σ2

P2) 
h2

(BS)  = ------------------------- x 100% 
                        σ2

F2 

 
B. 4. Metode Weber 

Pendugaan heritabilitas menggunakan metode ini memakai data populasi 

P1, P2, F1 dan F2. P1 dan P2 merupakan galur murni, sedangkan F1 merupakan 

turunan pertama dari persilangan P1 dan P2; dan F2 merupakan turunan 

keduanya. Ragam fenotipe (σ2
p) diduga dari σ2

F2. Ragam lingkungan (σ2
E) diduga 

dari [(σ2
P1)( σ2

P2)( σ2
F1)]1/3. Ragam genotipe (σ2

g) diduga dari σ2
p - σ2

E. Metode ini 

sering dilakukan untuk tanaman menyerbuk sendiri. Heritabilitas yang diduga 

merupakan heritabilitas dalam arti luas. Cara perhitungan adalah sebagai berikut: 

 
                    σ2

F2 -  [(σ2
P1)( σ2

P2)( σ2
F1)]1/3 

h2
(BS) = ----------------------------------- x 100% 

                              σ2
F2 

 
B. 5. Metode Kalton, Smit dan Leffel 

Pada tanaman yang membiak secara vegetatif atau tanaman hasil mutasi, 

metode ini merupakan metode alternatif yang dapat digunakan. Ragam 

lingkungan diduga menggunakan ragam antar klon (σ2
S0 = σ2

C), sedangkan ragam 
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fenotipe diduga dari turunan hasil selfing klon atau hasil mutasi dari klon (σ2
S1).  

Cara perhitungan adalah sebagai berikut: 

 

             σ2
S1 - σ2

S0 
h2

(BS) =  ------------------ x 100% 
                          σ2

S1 
 

 
B. 6. Realized Heritability 

Heritabilitas suatu karakter dapat diduga mengunakan besarnya kemajuan 

seleksi suatu populasi. Rumus yang digunakan adalah: 

h2 = R/S 

 = (xF3 - xF2)/( xSF2 + xF2) 

Dimana xF3 merupakan nilai tengah populasi F3 hasil seleksi dari F2; xF2 

merupakan nilai tengah populasi F2; xSF2 merupakan nilai tengah tanaman F2 yang 

terseleksi. 

 

B. 7. Metode Backcross-J. Warner 
 
Metode ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan heritabilitas 

dalam arti sempit. 

     2 σ2
F2 – (σ2

B1 + σ2
B2) 

h2
(NS)  = -------------------------- x 100% 

     σ2
F2 

 
dimana σ2

F2 merupakan ragam diantara tanaman populasi F2 single cross P1 x P2; 

σ2
B1 merupakan ragam diantara tanaman populasi back cross dengan tetua 1 (F1 x 

P1); σ2
B2  merupakan ragam diantara tanaman populasi back cross dengan tetua 2 

(F1 x P2); 2 σ2
F2 – (σ2

B1 + σ2
B2) merupakan komponen ragam genetik aditif (σ2

A); 

σ2
F2  merupakan ragam fenotipe. 

 
C. Pendugaan heritabilitas menggunakan regresi parent-offspring 
 

Data regresi antara tetua dengan turunannya dapat digunakan untuk 

menduga heritablitas. Heritablitas yang diperoleh merupakan heritablitas dalam 

arti sempit. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut: 
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    Cov (tetua & turunan) 
 b = --------------------------- 
      σ2

tetua 
 

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk sendiri : 
 
h2

(NS) = b x 100% 
 

Heritabilitas untuk tanaman menyerbuk silang : 
 
h2

(NS) = 2 b x 100% 
 
 
D.  PENDUGAAN HERITABILITAS MENGGUNAKAN PENDUGAAN 

KOMPONEN RAGAM HASIL ANALISIS RAGAM 
 
D. 1. Percobaan pada berbagai kombinasi lokasi dan musim 

 
Tabel 1. Anova dan Nilai Harapan Percobaan pada berbagai kombinasi 

Lokasi dan Musim 
 

No Sumber 
Keragaman 

Derajat Bebas Kuadrat 
Tengah 

Nilai Harapan 

1. Satu lokasi dalam satu musim 
 Ulangan (r-1)   
 Genotipe (G) (g-1) M2 σ2

e + r(σ2
g+σ2

gl+ σ2
gy+ σ2

gly) 
 Galat (r-1)(g-1) M1 σ2

e 
2. Satu lokasi dalam beberapa musim 
 Musim (M) (m-1)   
 Ulangan/M m(r-1)  - 
 Genotipe (G) (g-1) M3 σ2

e+r(σ2
gy+σ2

gly)+ry(σ2
g+σ2

gl) 
 Geno x msm (r-1)(m-1) M2 σ2

e+r(σ2
gy+σ2

gly) 
 Galat  Y(r-1)(g-1) M1 σ2

e 
3. Satu musim dalam beberapa lokasi 
 Lokasi (L) (l-1)  - 
 Ulangan/Lok l(r-1)  - 
 Genotipe (G) (g-1) M3 σ2

e+r(σ2
gl+σ2

gly)+ry(σ2
g+σ2

gy) 
 Geno x lok (r-1)(l-1) M2 σ2

e+r(σ2
gl+σ2

gly) 
 Galat  l(r-1)(g-1) M1 σ2

e 
4. Beberapa musim dan beberapa lokasi 
 Lokasi (L) (l-1) M9 - 
 Musim (M) (m-1) M8 - 
 L x M (l-1) (m-1) M7 - 
 Replk./LM (r-1) lm M6 - 
 Genotipe (G) (g-1) M5 σ2

e+rσ2
glm+lrσ2

gm+rmσ2
gl+lrmσ2

g 
 L x G (l-1) (g-1) M4 σ2

e + rσ2
glm + rmσ2

gl 
 M x G (m-1) (g-1) M3 σ2

e + rσ2
glm + rlσ2

gm 
 L x M x G (l-1) (m-1) (g-1) M2 σ2

e + rσ2
glm 

 Gx Rep/LM (g-1) (r-1) lm M1 σ2
e 

 



 7

 Pada percobaan satu lokasi dan satu musim, maka heritabilitas dapat 

diduga dengan perhitungan sebagai berikut:          

                      M2 – M1      
 σ2

g = ----------------  
                            r                       
 

                     σ2
g                                 

h2
(BS)  =  ------------------- x 100%  

                         σ2
g + σ2

e/r         
          
Pada percobaan beberapa lokasi dan beberapa musim, maka heritabilitas 

dapat diduga dengan perhitungan sebagai berikut:   

σ2
e  = M1   

                                                                      
                M2 – M1                           
σ2

glm  = -----------   
                          r                                            
  
                      M3 – M2          
 σ2

gm  = -----------   
                          r.l                        
 

    M4 – M2           
σ2

gl  = -------------  
                          r.m                      
 

                 M5 – (M4 + M3 – M2)       
σ2

g  = ---------------------------  
 l.r.m                                               
 

σ2
P = σ2

g + σ2
gl/l + σ2

gm/m + σ2
glm/lm + σ2

e/rlm 
  
                 σ2

g                  
h2

(BS)
 =  -------- x 100%  

                         σ2
p                     

 

 

D. 2. Burton dan DeVane untuk Genotipe yang Diperbanyak secara Klonal 

 Pada tanaman yang dibiakkan secara vegetatif, selain metode Kalton, Smit 

dan Leffel, metode Burton dan DeVane dapat digunakan. Data yang dipakai 

adalah analisis ragam seperti pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Analisis Ragam dan Nilai Harapan untuk Genotipe Diperbanyak Klonal 
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat Bebas Kuadrat 
Tengah 

Nilai Harapan 
E (MS) 

Blok (r-1)   
Klonal (c-1) M2 σ2

e + rσ2
c 

Galat (r-1)(c-1) M1 σ2
e 

 
Cara perhitungan heritabilitas adalah sebagai berikut: 
 
                 σ2

C 
h2

(BS) =  ---------------- x 100% 
                     σ2

C + σ2
e 

  

E. PENDUGAAN HERITABILITAS MENGGUNAKAN RANCANGAN 
PERSILANGAN  

 
E. 1. Rancangan Persilangan dialel 

Rancangan persilangan dialel meliputi semua atau sebagian persilangan 

single cross yang mungkin, termasuk resiprok dan selfingnya. Ada tiga 

kemungkinan silang dialel yaitu single cross tanpa resiprokal dan selfing; single 

cross dengan resiprokal; dan single cross dengan resiprokal dan selfing. Tetua 

single cross merupakan individu yang diambil secara acak dari suatu populasi. 

Ragam yang ada diantara persilangan tersebut adalah ragam half sib dan ragam 

full sib. 

Penampilan half sib famili ditentukan oleh nilai tengah semua penampilan 

persilangan dari seluruh persilangan dengan tetua yang sama. Ragam diantara 

famili-famili half sib merupakan penduga GCA (general combining ability atau 

kemampuan daya gabung umum).  

Famili full sib adalah persilangan dua tetua, karenanya jumlah full sib 

dalam dialel sama dengan jumlah single cross yang dievaluasi. Penampilan famili 

full sib adalah pendugaan SCA (specific combining ability atau kemampuan daya 

gabung khusus). 

Komponen  ragam genetik yang menyangkut kovarian half sib (Cov HS) 

dan kovarian full sib (Cov FS) tergantung dari nilai inbreeding (F) dan genotipe 

tetua yang digunakan dalam dialel. Bila tetuanya adalah tanaman F2 atau tanaman 
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S0 atau galur yang diturunkan dari populasi tersebut, dimana nilai F = 0, maka 

komponen ragam genetiknya adalah  

 Cov HS = 1/4 σ2
A + 1/16 σ2

AA + epistasis aditif tingkat tinggi 

 Cov FS = 1/2 σ2
A + 1/4 σ2

D + 1/4 σ2
AA + aditif dan dominan epistasis 

Bila diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif 

dan dominan sebagai berikut: 

 σ2
A = 4 Cov HS 

 σ2
D = 4 (Cov FS-2Cov HS) 

Bila tetuanya merupakan galur murni dari suatu populasi, dengan nilai F = 1, 

maka: 

 Cov HS = 1/2 σ2
A + 1/4 σ2

AA + epistasis aditif tingkat tinggi 

 Cov FS = σ2
A + σ2

D + σ2
AA + aditif dan dominan epistasis 

Bila diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif dan 

dominan sebagai berikut: 

 σ2
A = 2 Cov HS 

 σ2
D = Cov FS-2Cov HS. 

Anova dengan nilai harapan silang dialel untuk tetua dari galur murni dengan 

persilangan tanpa resiprokal dan selfing,dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Analisis Ragam  dan Nilai Harapan Percobaan Silang Dialel  
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat Bebas Kuadrat 
Tengah 

Nilai Harapan 
E (MS) 

Blok (r-1)   
Persilangan [n(n-1)/2]-1 M4 σ2

e + rσ2
p 

GCA (n-1) M3 σ2
e + r(Cov FS – 2 Cov HS) +  

r (n-2) Cov HS 
SCA [n(n-3]/2 M2 σ2

e + r (Cov FS-2 Cov HS) 
Galat [(r-1)(n(n-1)/2]-1  M1 σ2

e 
Total nr-1   

 

Bila tidak ada epistasis maka: 

M3 = σ2
e + r(Cov FS – 2 Cov HS) +   r (n-2) Cov HS 

      = σ2
e + r(σ2

D) +   [r (n-2)]/2 σ2
A 

M2 = σ2
e + r (Cov FS-2 Cov HS) 

      = σ2
e + r (σ2

D) 
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Dengan demikian dapat diperoleh: 

σ2
A = (M3 – M2) 2/(r(n-2)) 

σ2
D  = (M2 – M1)/r 

 

E. 2. Rancangan Noth Carolina I 

Sejak diperkenalkan oleh Comstock dan Robinson tahun 1948, rancangan 

Rancangan Noth Carolina telah digunakan oleh banyak pemulia tanaman untuk 

menduga komponen ragam genetik dalam populasi tanaman. Misalnya, 

Rancangan Noth Carolina I telah berhasil digunakan untuk menduga komponen 

ragam mentimun acar pada percobaan Wehner, 1984. Rancangan tersebut 

digunakan untuk menduga heritabilitas dari penurunan kadar gula mentimun acar.  

 
M1   M2   M3   M4 

 

 

P1 P2 P3  P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

        

 

 

 

Gambar 1. Bagan Rancangan Persilangan Noth Carolina I 

 

Materi genetik diambil dari populasi secara acak, sebagai tetua betina dan 

tetua jantan. Setiap jantan disilangkan kepada satu kelompok betina (yang sama 

jumlahnya), maka akan terbentuk Pm x Pf single cross (Pm : adalah tetua jantan;  

Pf : adalah tetua betina) sebanyak m x f single cross. Turunannya ditanam 

menggunakan rancangan acak kelompok (RAK). Ragam diantara single cross 

terdiri dari ragam diantara jantan dan ragam diantara betina dalam jantan 

(bersarang). Bagan rancangan persilangan dapat dilihat pada Gambar 1. Anova 

dari Rancangan Persilangan Noth Carolina I dapat dilihat pada Tabel 4 dan  

Tabel 5. 
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Tabel 4.  Analisis Ragam Rancangan Persilangan Noth Carolina I yang Berasal 
dari Satu Set Populasi 

 
Sumber 

Keragaman 
Derajat Bebas Kuadrat 

Tengah 
Nilai Harapan 

E (MS) 
Blok (r-1)   
Jantan (m-1) M3 σ2

e + rσ2
f/m + rfσ2

m 
Betina/Jantan m(f-1) M2 σ2

e + rσ2
f/m 

Galat (r-1)(mf-1) M1 σ2
e 

 
 
Tabel 5.  Analisis Ragam Rancangan Persilangan Noth Carolina I yang Berasal 

dari Beberapa Set Populasi pada Beberapa Musim 
 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
Tengah 

Nilai Harapan 
E (MS) 

Musim (S) (s-1)   
Set (St) (st-1)   
Rep/St st(r-1)   
S x Rep/St st(s-1)(r-1)   
Jantan/St (M/St) st(m-1) M5 σ2

e + rσ2
 sxf/m/st + rsσ2

f/m/st + rfσ2
sxm/st+ 

rfsσ2
m/st 

S x M/St st(s-1)(m-1) M4 σ2
e + rσ2

 sxf/m/st + rfσ2
sxm/st 

Betina/M/St st x m(f-1) M3 σ2
e + rσ2

 sxf/m/st + rsσ2
f/m/st 

S x Betina/M/St  M2 σ2
e + rσ2

sxf/m/st 
Galat sstmf(r-1) M1 σ2

e 
 

 Dari Tabel 4, dapat dicari nilai ragam aditif dan dominan: 

M3 = σ2
e + rσ2

f/m + rfσ2
m 

M2 = σ2
e + rσ2

f/m 

σ2
m = (M3 – M2)/rf      dimana σ2

m = Cov HS 

σ2
f/m = (M2 – M1)/r      dimana σ2

f/m = Cov FS 

 Bila tetuanya non inbred (bukan galur murni) maka F = 0 sehingga 

Cov HS = 1/4 σ2
A + 1/16 σ2

AA + epistasis aditif tingkat tinggi 

Cov FS = 1/2 σ2
A + 1/4 σ2

D + 1/4 σ2
AA + aditif dan dominan epistasis 

Bila diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif dan 

dominan sebagai berikut: 

σ2
A = 4 Cov HS = 4 (M3 – M2)/rf 

σ2
D = 4 (Cov FS-2Cov HS) = 4{(M2 – M1)/r – [1/2(σ2

A)]} 

 Bila tetuanya merupakan galur murni dari suatu populasi, dengan nilai  

F = 1, maka: 
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Cov HS = 1/2 σ2
A + 1/4 σ2

AA + epistasis aditif tingkat tinggi 

Cov FS = σ2
A + σ2

D + σ2
AA + aditif dan dominan epistasis 

Bila diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif dan 

dominan sebagai berikut: 

σ2
A = 2 Cov HS = 2 (M3 – M2)/rf 

σ2
D =  Cov FS-2Cov HS = (M2 – M1)/r – [1/2(σ2

A)] 

Asumsi yang digunakan pada rancangan persilangan Noth Carolina I 

adalah: 

1. Perilaku tanaman diploid 

2. Tidak ada efek maternal 

3. Tidak ada keterpautan 

4. Tidak ada epistasis 

 
 
E. 3. Rancangan Noth Carolina II 

 
 Pada rancangan Noth Carilian II, tetua diambil secara acak dari suatu 

populasi, satu bagian jantan dan satu bagian betina dengan jumlah sama atau tidak 

sama. Setiap tanaman jantan disilangkan dengan setiap betina, tanpa selfing.  

Rancangan persilangannya adalah faktorial (Tabel 6). Asumsi yang digunakan 

sam dengan rancangan persilangan Noth Carolina I. 

 

Tabel 6. Rancangan Persilangan Noth Carolina II 

Tetua Betina Tetua Jantan 
F1 F2 F3 F4 

M1 X  X  X   X  
M2 X X X X 
M3 X X X X  
  

Ragam diantara persilangan terdiri dari ragam jantan, ragam betina dan 

ragam interaksi antara jantan dan betina. Bila tetuanya non inbred (bukan galur 

murni) maka F = 0 sehingga Cov HSm dan Cov HSf = 1/4 σ2
A + 1/16 σ2

AA + 

epistasis aditif tingkat tinggi 
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Tabel 7. Analisis Ragam Noth Carolina II untuk Satu Lingkungan 

Sumber 
Keragaman 

Derajat Bebas Kuadrat Tengah Nilai Harapan 
E (MS) 

Blok (r-1)   
Jantan (m-1) M4 σ2

e + rσ2
fm + rfσ2

m 
Betina (f-1) M3 σ2

e + rσ2
fm + rmσ2

f 
Betina x Jantan (m-1) (f-1) M2 σ2

e + rσ2
fm  

Galat (r-1)(mf-1) M1 σ2
e 

 

 Bila diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif 

dan dominan sebagai berikut: 

σ2
A = 4 Cov HSm = 4 (M4 – M2)/rf 

       = 4 Cov HSf  = 4 (M3 – M2)/rm 

Bila tetuanya merupakan galur murni dari suatu populasi, dengan nilai F = 1, 

maka: 

Cov HS = 1/2 σ2
A + 1/4 σ2

AA + epistasis aditif tingkat tinggi 

Bila diasumsikan tidak ada epistasis, maka dapat diduga nilai ragam aditif dan 

dominan sebagai berikut: 

σ2
A  = 2 Cov HSm = 2 (M4 – M2)/rf 

        = 2 Cov HSf = 2 (M4 – M2)/rm 

σ2
D  =  Cov FS - (Cov HSm + Cov HSf) = (M2 – M1)/r  

σ2
P(FS) = (σ2

m + σ2
f)/2  + σ2

fm + (σ2
e)/(r) 

h2
(FS)  = 1/2 [(σ2

A)/ σ2
P(FS)] 

 

F. KEMAJUAN SELEKSI 
 Apabila seleksi telah dilakukan terhadap suatu populasi tanaman, 

diharapkan turunan dari tanaman terpilih akan memberikan hasil yang  lebih baik. 

Atau dengan kata lain kemajuan seleksi adalah selisih antara nilai tengah turunan 

hasil seleksi dengan nilai tengah populasi yang diseleksi (G =  xFn - xF(n-1)). 

Misalkan pada contoh 6 nilai tengah F2 dan F3 sebagai berikut: xF2 = 0.82 kg;  dan  
xF3 = 0.93 kg maka kemajuan seleksinya adalah G = 0.93 - 0.82 = 0.11. 
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Besarnya kenaikan hasil yang akan diperoleh dapat diperkirakan dengan 

menghitung kemajuan seleksi secara secara teoritis. Untuk dapat memperkirakan 

besarnya kemajuan seleksi, diperlukan pengertian secara baik tentang populasi 

beserta keragamannya dan pengetahuan tentang besarnya angka heritabilitas. 

Perkiraan itu dapat dihitung dengan rumus: 

 G = (S) (h2); jika S = (i) (σP) maka 

 G = (i) (σP) (h2) 

Dimana S merupakan diferensial seleksi yaitu selisih antara nilai tengah tanaman 

terseleksi dengan nilai tengah populasinya (x1 – x0); i merupakan intensitas 

seleksi; σP adalah simpangan baku fenotipe populasi; h2 adalah heritabilitas 

populasi tersebut. 

 Nilai intensitas seleksi (i) sangat tergantung pada jumlah individu yang 

terpilih dari populasi awal. Perbandingan antara jumlah individu yang terseleksi 

dengan jumlah individu awal dinamakan persentase seleksi. Besarnya nilai 

intensitas seleksi akan menurun seiring dengan meningkatkanya persentase 

seleksi. Untuk n seleksi dapat diperkirakan dengan rumus: 

 xn = n G + xn 

Akan tetapi perkiraan tersebut dengan asumsi model linier, jika kuadratik akan 

mempunyai pola yang berbeda. Satu siklus seleksi meliputi pembentukan populasi 

bersegregasi, pembentukan genotipe-genotipe untuk dievaluasi, evaluasi genotipe-
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genotipe, seleksi genotipe-genotipe superior dan pemanfaatan genotipe-genotipe 

terseleksi. Penyelesaian satu siklus seleksi akan bervariasi, tergantung strategi 

pada metode seleksi. 

Perkiraan kemajuan seleksi akan sangat tergantung dari nilai heritabilitas, 

simpangan baku fenotipe populasi yang diseleksi dan intensitas seleksi. Jika 

heritabilitasnya tinggi maka kemajuan seleksi yang akan diperoleh akan semakin 

baik. Pada heritabilitas dan simpangan baku fenotipe tertentu, kemajuan seleksi 

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan intensitas seleksi (melalui penurunan 

persentase seleksi). Akan tetapi persentase seleksi juga harus memperhatikan 

jumlah tanaman yang diseleksi. Persentase seleksi yang rendah akan berpotensi 

menyebabkan efek inbreeding (terutama pada tanaman menyerbuk silang).  

           
Tabel 8. Intensitas Seleksi dan Persentase Seleksi 
 

i (%) i  (%) 
3.00 0.3 1.80 9.00 
2.80 0.7 1.76 10.0 
2.64 1.0 1.60 14.0 
2.60 1.2 1.40 20.0 
2.42 2.0 1.20 28.0 
2.40 2.1 1.16 30.0 
2.20 3.6 1.00 38.0 
2.06 5.0 0.80 50.0 
2.00 5.8   
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