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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh interaksi genotipe x musim pada hasil dan 

komponen hasil ubi bengkuang pada lingkungan pemangkasan telah dilakukan di kebun percobaan 

Faperta Unpad pada dua musim yaitu kemarau bulan februari s.d. Agustus 2006 dan musim hujan, 

November s.d. Mei 2007. Percobaan disusun dalam rancangan acak kelompok dengan 27 taraf perlakuan 

dan diulang dua kali pada dua musim. Parameter yang diamati adalah karakter hasil yaitu bobot ubi per 

tanaman (g), dan komponen hasil yaitu diameter ubi (cm), panjang ubi (cm), volume ubi (ml), biomasa 

tanaman (g), dan indeks panen (%). Data dianalisis varians gabungan, jika terdapat pengaruh nyata 

interaksi genotipe x musim, dilakukan uji Scott-Knott untuk melihat perbedaan antar genotipe dalam satu 

musim, sedangkan untuk mengetahui perbedaan bobot ubi suatu genotipe pada ke dua musim, dilakukan 

uji BNT pada taraf alpha 5%. Hasil menunjukkan bahwa terdapat pengaruh interakasi genotipe x musim 

pada karakter panjang ubi dan indeks panen. Pengaruh genotipe dan musim secara mandiri terlihat pada 

bobot ubi, volume ubi, dan biomasa tanaman. Genotipe-genotipe terbaik pada lingkungan pemangkasan di 

Jatinangor baik ditanam pada musim hujan ataupun kemarau adalah B-138/AC, B-33/J, B-26/NS, B-

56/CJ, B-58/EJ, B-23/EC040, B-10/EC550, dan B-94/ ENT. 

Kata kunci : Interaksi genotipe x musim, umbi, bengkoang 

 

PENDAHULUAN 

 Penampilan fenotipik suatu karakter selain dipengaruhi oleh faktor genetik juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan interaksi genotipe x lingkungan. Jika suatu genotipe 

ditanam pada lingkungan yang berbeda, penampilan fenotipiknya mungkin tidak akan sama. 

Perubahan penampilan relatif genotipe-genotipe pada lingkungan-lingkungan yang bervariasi 

dianggap sebagai bentuk interaksi genotipe x lingkungan (Fehr, 1987). Genotipe tanaman akan 

berinteraksi dengan lingkungan tumbuhnya dan besar kecilnya interaksi akan bergantung pada 

genotipe tanaman itu sendiri dan karakteristik lingkungannya (Baihaki, 2000).  

 Setiap faktor yang merupakan bagian dari lingkungan tanaman memiliki potensi untuk 

menyebabkan penampilan yang berbeda dan munculnya perbedaan tersebut berhubungan dengan 

adanya interaksi genotipe dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut mencakup temperatur, tipe 

tanah, tingkat kesuburan tanah, kelembaban dan berbagai praktik budidaya. Sebagai bentuk 

lingkungan yang tidak dapat diprediksi, faktor-faktor seperti curah hujan, temperatur, intensitas 

cahaya matahari dan lain-lain merupakan karakteristik dari faktor lokasi dan musim. Oleh karena 

itu, terminologi lingkungan dalam konteks interaksi genotipe x lingkungan sering dikaitkan 

dengan faktor lokasi dan musim (Fehr, 1987). 

Variasi lokasi dan musim sebagai bentuk variasi lingkungan merupakan kontributor 

utama terhadap munculnya fenomena interaksi. Variasi lokasi sebenarnya mencerminkan adanya 

variasi kesuburan tanah, iklim, distribusi curah hujan, temperatur, intensitas cahaya matahari dan 

lain-lain. Variasi musim biasanya identik dengan adanya variasi distribusi curah hujan dan 

intensitas cahaya matahari. Perbedaan curah hujan akan berimplikasi baik secara langsung 

terhadap ketersediaan air tanah ataupun secara tak langsung terhadap efisiensi dan efektivitas 

pemupukan. Selain itu, adanya perbedaan intensitas cahaya matahari akibat perbedaan musim 

akan sangat berkaitan dengan laju fotosintesis tanaman. 

 Salah satu teknik budidaya yang telah lama dikenal adalah pemangkasan (pruning). 

Pemangkasan dilakukan untuk berbagai tujuan seperti estetika, merangsang pembungaan, 

membentuk tajuk produktif, dan mengurangi daun-daun yang bersifat parasit fotosintat, yaitu 

daun yang ternaungi. Bengkuang adalah tanaman legum yang selain menghasilkan biji juga 

menghasilkan ubi akar. Bahkan ubi akar merupakan produk utama dari bengkuang yang 

diharapkan menjadi sumber pati dan protein. Biji dan ubi akar merupakan sink (limbung) 

reproduktif dan sink storage. Zamski (1996) menyatakan bahwa terdapat suatu sistem yang 

kompetitif antar sink di dalam tanaman. Kemampuan sink untuk menarik asimilat disebut dengan 

sink strength. Sink strength tiap-tiap organ sink akan berbeda berdasarkan fase pertumbuhan 

tanaman. Sink reproduktif merupakan sink yang memiliki sink strength yang paling kuat 

dibandingkan sink lainnya. Pada fase vegetatif, terjadi akumulasi pati pada bagian akar (sink 

storage) yang akhirnya akan membentuk ubi. Setelah tanaman memasuki fase reproduktif, 
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asimilat akan ditarik ke sink reproduktif (biji) (Ho, 1988). Oleh karena itu, pemangkasan sink 

reproduktif diasumsikan akan mengalihkan distribusi asimilat ke sink storage (ubi). Dengan 

demikian, hasil ubi akan meningkat. 

Secara umum karakter tanaman terbagi menjadi dua yaitu karakter kualitatif dan karakter 

kuantitatif. Karakter kualitatif adalah karakter yang dikendalikan oleh sedikit gen atau simple 

genic. Pengaruh faktor lingkungan terhadap ekspresi gen pengendali karakter ini sangat kecil. 

Sebaliknya, karakter kuantitatif dikendalikan oleh banyak gen atau poligenik, yang masing-

masing gen berkontribusi terhadap penampilan suatu karakter secara aditif. Ekspresi gen-gen 

pengendali karakter ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Baihaki, 2000). Berbagai 

karakter penting tanaman yang sangat dibutuhkan manusia dikendalikan secara kuantitatif. Hasil 

tanaman merupakan karakter kuantitatif yang sering menjadi sasaran program pemuliaan 

tanaman. Adanya variasi lingkungan baik yang disebabkan oleh lokasi ataupun musim dapat 

menimbulkan adanya efek interaksi antara genotipe x lingkungan pada karakter-karakter tersebut. 

Pada tanaman bengkuang, Zanklan (2003) melaporkan adanya interaksi genotipe x lingkungan 

untuk bobot segar ubi bengkuang P. tuberosus dan bobot bahan kering P. ahipa.  

  

BAHAN DAN METODE 

 Bahan genotipe tanaman yang digunakan dalam percobaan ini adalah 27 genotipe 

bengkuang P. erosus koleksi Laboratorium Pemuliaan Tanaman Universitas Padjadjaran 

Bandung, yang merupakan bagian dari duplikat koleksi bengkuang “the yam bean project” 

(Karuniawan, 2004). Dua puluh tujuh genotipe tersebut terbagi ke dalam empat kelompok yaitu 

kelompok asal Sumatra yang terdiri atas enam genotipe, kelompok asal Jawa terdiri atas enam 

genotipe, kelompok asal NTT terdiri atas tujuh genotipe, dan kelompok asal Amerika terdiri atas 

delapan genotipe. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan. Percobaan dilakukan dua 

kali yaitu pada musim kemarau, mulai bulan Februari 2006 sampai Juli 2006 dan musim hujan, 

mulai bulan November 2006 sampai Mei 2007. Tiap percobaan disusun dalam Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri atas 27 genotipe bengkuang dengan dua ulangan. Dua puluh tujuh 

genotipe bengkuang tersebut dibagi menjadi tiga petak yang masing-masing terdiri atas sembilan 

plot percobaan (sembilan genotipe). Setiap plot terdiri atas empat baris sehingga satu petak terdiri 

atas 36 baris. Jarak antar baris adalah 1 m sedangkan jarak antar tanaman dalam baris adalah     

30 cm. Set percobaan pada kedua musim tersebut dikondisikan sama. Perlakuan pemangkasan 

dilakukan pada saat 50 % tanaman pada dua baris tengah dalam satu plot telah berbunga. 

 Variabel yang diamati adalah bobot ubi per tanaman (g), diameter ubi (cm), panjang ubi 

(cm), volume ubi (ml), biomasa tanaman (g), dan indeks panen (%). Data dari tiap musim 

dianalisis dengan analisis varians gabungan (combined analysis of variance) dalam rancangan 

acak kelompok untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh interaksi genotipe x musim. Jika terjadi 

beda nyata, untuk mengetahui genotipe-genotipe yang berbeda pada tiap musim dilakukan uji 

gugus rata-rata Scott-Knott pada taraf alpha 5 %, sedangkan untuk mengetahui pengaruh 

sederhana musim dilakukan uji Beda Nyata Terkecil pada taraf alpha 5 % .  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil analisis varians gabungan memperlihatkan bahwa fenomena interaksi           

genotipe x musim hanya terlihat pada variabel panjang ubi dan indeks panen. Sedangkan, 

pengaruh mandiri genotipe dan musim terlihat pada bobot ubi per tanaman, volume ubi, dan 

biomasa tanaman (Tabel 1).  

 Variabilitas genetik yang luas dan variasi lingkungan yang ekstrim pada akhirnya 

merupakan faktor penentu adanya pengaruh interaksi genotipe x musim pada variasi penampilan 

karakter hasil dan komponen hasil. Dua puluh tujuh genotipe bengkuang yang dievaluasi dalam 

percobaan ini terdiri dari empat kelompok yang berasal dari wilayah dengan latar belakang 

geografis yang berbeda (Karuniawan, 2004). Pada sisi lain, kondisi musim yang secara ekstrim 

berbeda juga akan berkontribusi terhadap variasi penampilan karakter yang diamati.  

Indeks panen adalah proporsi bahan kering organ yang dipanen dengan total bahan kering 

tanaman. Perbedaan variasi indeks panen antar genotipe terlihat berbeda pada musim kemarau 

dan musim hujan pada lingkungan pemangkasan reproduktif. Perlakuan pemangkasan 

sebagaimana dilaporkan oleh Nielsen et al.(1999) dan Sorensen (1996) mampu meningkatkan 

bobot ubi secara signifikan. Mekanisme pemangkasan dalam meningkatkan bobot ubi adalah 

dengan mengubah pola partisi fotosintat (karbon) antara sink-sink alternatif. Melalui 
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pemangkasan sink reproduktif, asimilat akan diarahkan ke sink storage (ubi) dengan demikian 

indeks panen akan meningkat. Secara alami, partisi fotosintat dikendalikan oleh faktor genetik 

(Kobmann et al., 1996) sehingga variasi genotipe mungkin akan menyebabkan variasi indeks 

panen. Namun demikian, akibat pengaruh musim, kemungkinan tercekamnya tanaman pada 

musim kemarau dapat mempengaruhi pola partisi fotosintat ke organ-organ sink. Tanaman yang 

tercekam cenderung memperlihatkan rasio akar-pupus yang meningkat (Setter, 1990), atau 

dengan kata lain indeks panen akan meningkat. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata  indeks panen 

yang lebih tinggi pada musim kemarau (Tabel 2). Oleh karena itu, variasi nilai indeks panen 

berbeda antara musim hujan dan musim kemarau. 

Tabel 1.  Nilai Probabilitas Sumber Variasi Hasil Analisis Varians Gabungan 

Sumber variasi 

Karakter Hasil dan Komponen Hasil 

Bobot
1
 Diameter

2
 Panjang

2
 Volume

1
 Biomasa

1 Indeks 

Panen
3
 

Musim (M) 0,03* 0,069 0,055 0,025* 0,009** 0,055 

Blok  (Musim) 0,00** 0,001** 0,00** 0,001** 0,019* 0,010* 

Genotipe (G) 0,007** 0,141 0,063 0,014* 0,002** 0,001** 

G x M 0,089 0,174 0,004** 0,053 0,097 0,02* 
1 Data transformasi log x,   2. Data transformasi log (x+1),  3. Data transformasi Arcsin 

*  Nyata pada taraf 0,05    ** Nyata pada taraf 0,01 

  Pada musim kemarau genotipe-genotipe yang memiliki nilai indeks panen tertinggi 

adalah B-26/NS, B-10/EC550, dan B-12/ECKew. Sedangkan pada musim hujan, genotipe-

genotipe B-26/NS, B-56/CJ, B-58/EJ, B-61/EJ, B-1/EC033, B-15/EC104, B-23/EC040, B-

10/EC550, B-7/EC041, B-77/ENT, dan B-94/ENT. Dari genotipe-genotipe tersebut terlihat 

bahwa genotipe B-26/NS memperlihatkan nilai indeks panen yang stabil (Tabel 2). Sedangkan B-

10/EC550 dan B-12/ECKew, sepertinya memperlihatkan pertumbuhan pupus yang lebih dominan 

sehingga asimilat yang diarahkan ke ubi menjadi berkurang. 

 Panjang ubi merupakan salah satu unsur dimensi ubi yang sangat berkorelasi dengan 

ukuran dan bobot ubi. Variasi panjang ubi sepertinya dikendalikan oleh faktor genetik. Secara 

umum, terdapat tiga bentuk dimensi ubi dari genotipe-genotipe yang dievaluasi yaitu gasing, 

pipih, dan lonjong sehingga terdapat variasi panjang ubi pada 27 genotipe yang dievaluasi. 

Namun demikian, variasi panjang ubi menjadi berbeda antara musim kemarau dan hujan akibat 

perlakuan pemangkasan. Meningkatnya aliran asimilat ke bagian ubi berkonsekuensi pada 

berubahnya ukuran dimensi ubi dalam hal ini adalah panjang ubi. Oleh karena itu, selain faktor 

genetik, perubahan distribusi asimilat (indeks panen) akibat pemangkasan dan musim juga 

berkontribusi terhadap variasi panjang ubi. 

 Biomasa tanaman merupakan total bahan kering seluruh organ tanaman (Sitompul dan 

Guritno, 1991) termasuk bahan kering ubi. Pada Tabel 3 terlihat bahwa variasi biomasa berbeda 

dengan variasi bobot ubi. Fakta ini memperlihatkan bahwa sebagian genotipe memperlihatkan 

pertumbuhan pupus yang sangat subur sedangkan asimilat yang didistribusikan ke bagian ubi 

cenderung lebih sedikit sehingga ukuran ubi relatif lebih kecil dibandingkan genotipe lainnya. 

Sebaliknya, sebagian genotipe lain, pertumbuhan pupus dan partisi asimilat ke bagian ubi 

cenderung seimbang. Dengan kata lain, perbedaan genotipe menyebabkan kondisi dimana 

biomasa yang sama, rasio bahan kering ubi, dan bahan kering pupusnya bisa saja berbeda. 

Genotipe-genotipe terbaik dengan bobot ubi tertinggi adalah B-138/AC, B-33/J, B-26/NS,         

B-56/CJ, B-58/EJ, B-23/EC040, B-10/EC550, dan B-94/ ENT. 

 Secara tegas, musim kemarau dan musim hujan dibedakan atas kondisi curah hujan 

dimana hal ini berimplikasi pada ketersediaan air tanah. Lebih tersedianya air pada musim hujan 

sangat menentukan perubahan penampilan jika dibandingkan dengan musim kemarau. Asumsi 

cukupnya air bagi tanaman merupakan penjelasan optimalnya pertumbuhan tanaman pada musim 

hujan. Efisiensi tanaman dalam memproduksi asimilat meningkat jika kebutuhan air cukup (Taiz 

dan Zeiger, 1998). Lebih tingginya laju produksi asimilat merupakan alasan utama mengapa 

pengaruh pemangkasan terlihat jauh lebih besar dibandingkan pada musim kemarau.   

Meskipun rata-rata genotipe memperlihatkan indeks panen yang lebih tinggi pada musim 

kemarau, bobot ubi pada musim hujan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan musim kemarau. 

Selain bobot, biomasa tanaman dan volume ubi juga meningkat akibat pengaruh musim. Rata-

rata bobot ubi, biomasa, diameter ubi dan volume ubi tersaji pada Tabel 4. 
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Tabel 2. Interaksi Genotipe x Musim pada Karakter Panjang Ubi dan Indeks Panen 

No Genotipe 
Panjang Ubi (g) Indeks Panen (%) 

Kemarau Hujan Kemarau Hujan 

1. B-137/AC 10,36* A 12,875 D 58,154 E 63,5 B 

  a  a  a  a  

2. B-138/AC 11,48 A 13,685 C 76,884 B 75,5 C 

  a  a  a  a  

3. B-33/J 9,47 B 15,45 B 77,544 B 56 B 

  b  a  a  b  

4. B-31/WS 7,64 C 12,415 D 74,833 C 50,5 B 

  b  a  a  b  

5. B-26/NS 9,39 B 11,365 D 84,252 A 74 A 

  a  a  a  a  

6. B-29/WS 8,90 B 10,275 E 76,385 B 60 C 

  a  a  a  b  

7. B-39/WJ 7,70 C 14,515 B 74,702 C 70 B 

  b  a  a  a  

8. B-55/CJ 9,47 B 9,935 E 71,492 C 57,5 C 

  a  a  a  a  

9. B-56/CJ 9,06 B 12,635 D 78,350 B 48 D 

  b  a  a  b  

10. B-58/EJ 10,07 A 11,955 D 76,560 B 73 A 

  a  a  a  a  

11. B-42/WJ 10,20 A 13,84 C 76,984 B 51 C 

  b  a  a  b  

12. B-61/EJ 7,85 C 14,77 B 78,138 B 50 A 

  b  a  a  b  

13. B-1/EC 033 8,32 C 12,08 D 78,730 B 69,5 A 

  b  a  a  a  

14. B-15/EC 104 10,91 A 14,815 B 61,166 E 62,5 A 

  b  a  a  a  

15. B-23/EC 040 9,43 B 13,855 C 77,428 B 75 A 

  b  a  a  a  

16. B-10/EC 550 8,29 C 13,76 C 84,690 A 72 A 

  b  a  a  b  

17. B-12/EC Kew 8,95 B 9,19 E 85,284 A 61,5 C 

  a  a  a  b  

18. B-6/EC 533 7,94 C 16,665 A 72,037 C 55 D 

  b  a  a  b  

19. B-7/ EC 041 9,63 B 11,155 D 75,800 B 61,5 A 

  a  a  a  b  

20. B-19/EC 557 9,41 B 12,945 C 76,210 B 53,5 B 

  b  a  a  b  

21. B-74/ENT 7,87 C 15,015 B 63,029 E 54 D 

  b  a  a  ab  

22. B-77/ENT 9,31 B 13,815 C 69,367 D 76 A 

  b  a  a  a  

23. B-80/ENT 9,64 B 12,8 C 74,869 C 69 B 

  b  a  a  a  

24. B-89/ENT 9,61 B 13,22 C 74,741 C 77 D 

  b  a  a  a  

25. B-86/ENT 9,69 B 12,375 D 74,812 C 55,5 B 

  a  a  a  b  

26. B-90/ENT 8,86 C 15,63 A 73,292 C 65 D 

  b  a  a  a  

27. B-94/ENT 10,75 A 12,09 D 74,304 C 61 A 

  a  a  a  b  
Keterangan:  * Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji lanjut pada taraf nyata 

5%. Huruf besar dibaca secara Vertikal (uji Scott-Knott), dan huruf kecil secara horizontal (BNT) 
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Tabel 3 .  Pengaruh genotipe pada bobot ubi, diameter ubi, volume ubi, dan biomasa 

No Genotipe 
Karakter 

Bobot (g) Diameter (cm) Volume (ml) Biomasa (g) 

1 B-137/AC 854,5* C 12,053 A 808 C 114,510 C 

2 B-138/AC 912 A 12,500 A 859 A 133,372 A 

3 B-33/J 1144,25 A 13,915 A 1080,5 A 138,176 A 

4 B-31/WS 768,5 B 12,078 A 736 B 104,613 B 

5 B-26/NS 880 A 13,600 A 829,5 B 137,018 A 

6 B-29/WS 636,75 C 12,340 A 605 C 86,502 C 

7 B-39/WJ 748,5 C 12,448 A 722,25 C 112,954 B 

8 B-55/CJ 573 D 10,983 A 562 C 81,366 C 

9 B-56/CJ 1000 A 13,465 A 974,5 A 136,769 A 

10 B-58/EJ 1007,75 A 13,343 A 925,75 B 113,554 B 

11 B-42/WJ 790,5 B 11,788 A 748 B 128,308 A 

12 B-61/EJ 735,5 C 11,710 A 729,5 C 114,951 B 

13 B-1/EC 033 768 B 12,873 A 701,5 B 94,747 B 

14 B-15/EC 104 778 B 12,088 A 736,5 B 100,056 B 

15 B-23/EC 040 1112 A 13,075 A 1092 A 149,803 A 

16 B-10/EC 550 1134,5 A 13,813 A 1051 A 141,159 A 

17 B-12/EC Kew 627,5 C 12,063 A 561,5 C 85,179 C 

18 B-6/EC 533 489,25 D 9,743 A 471,5 D 74,822 D 

19 B-7/ EC 041 527,5 D 10,780 A 502 D 69,933 D 

20 B-19/EC 557 760,5 C 12,578 A 742 B 96,640 C 

21 B-74/ENT 592,5 D 10,750 A 565 D 85,485 D 

22 B-77/ENT 782,25 C 11,690 A 749 C 118,668 B 

23 B-80/ENT 670,5 D 11,928 A 642,5 C 81,150 C 

24 B-89/ENT 563,75 D 10,978 A 538,75 C 82,153 C 

25 B-86/ENT 583,25 D 10,740 A 569,5 C 72,752 C 

26 B-90/ENT 569,5 C 11,108 A 561 C 85,124 C 

27 B-94/ENT 973 A 12,014 A 981 A 143,083 A 

 Rata-rata 777,1574  12,090  742,3981  106,772  
Keterangan:  * Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji gugus Scott-Knott pada 

taraf nyata 5%.  

 

  Tabel 4   Pengaruh Lingkungan pada karakter hasil dan komponen hasil ubi bengkuang 

Musim 
Karakter Hasil dan Komponen Hasil 

Bobot Ubi (g) Diameter (cm) Volume (ml) Biomasa (g) 

Kemarau 422,352 b 10,354 a 389,130 b 55,057 b 

Hujan 1131,963 a 13,826 a 1095,667 a 158,486 a 

Rata-rata 777,157   12,090   742,398   106,772   

Keterangan:  * Angka yang diikuti dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji beda 

nyata terkecil (BNT) pada taraf nyata 5%.  

 

KESIMPULAN 

 Terdapat pengaruh interaksi genotipe x musim pada karakter panjang ubi dan indeks 

panen sedangkan pengaruh genotipe dan musim secara mandiri terlihat pada karakter bobot ubi, 

volume ubi, dan biomasa tanaman. Genotipe-genotipe terbaik pada lingkungan pemangkasan di 

Jatinangor baik ditanam pada musim hujan ataupun kemarau adalah B-138/AC, B-33/J, B-26/NS, 

B-56/CJ, B-58/EJ, B-23/EC040, B-10/EC550, dan B-94/ ENT. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Baihaki, A. 2000. Teknik Analisis Rancangan Pemuliaan. Kumpulan Materi Latihan teknik 

Pemuliaan dan Hibrida, Unpad Jatinangor. 

Fehr, W. R. 1987. Principles of Cultivar Development, Vol 1, Theory and Technique. Macmillan 

Publishing Co., New York. 




