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ABSTRAK 

Informasi efek daya gabung dan nilai heterosis kombinasi persilangan galur-galur potensial jagung 

diperlukan dalam menentukan galur tetua superior dalam pembentukan kultivar hibrida. Sepuluh galur 

potensial DR UNPAD koleksi Maize Development Group Laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas 

Pertanian Universitas Padjadjaran, telah disilangkan berdasarkan metode dialel dan dievaluasi F1-nya 

untuk mengetahui efek daya gabung dan nilai heterosis karakter komponen daya hasilnya. Evaluasi 45 

kombinasi F1 disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan tiga ulangan, di lokasi 

Kebun Percobaan Ciparanje UPP SDA Hayati, Pedca Utara Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 

Jatinangor dari bulan Maret 2006 sampai bulan Februari 2007. Analisis Daya Gabung Umum (DGU) dan 

Daya Gabung Khusus (DGK) dilakukan dengan menggunakan metode Griffing (1956). Berdasarkan 

evaluasi DGU berhasil diidentifikasi galur tetua jagung DR UNPAD yang potensial untuk tetua hibrida, 

yaitu: galur DR #8, #4, #2, dan #6. Berdasarkan analisis DGK dan heterosis telah berhasil diidentifikasi 

sepuluh hibrida terbaik berturut-turut yaitu hibrida #6 x #9, hibrida #4 x #6, hibrida #6 x #7, hibrida #5 x 

#6, hibrida #1 x #6, hibrida #5 x #8, hibrida #2 x #3, hibrida #2 x # 10, hibrida #4 x #10, dan hibrida #3 x 

#8.  

Kata kunci : Daya gabung, heterosis, jagung, diallel 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan jagung dunia selalu meningkat. Permintaan jagung tumbuh rata-rata sebesar 

3.5 % per tahun atau meningkat sebesar 87 % dari tahun 1995 sampai 2020 di kawasan Asia 

Timur dan Asia Tenggara (Subandi et al., 2003). Walaupun produktivitas jagung secara nasional 

mengalami peningkatan yaitu mencapai 2.87 ton per hektar, tetapi jumlah tersebut masih rendah 

jika dibandingkan dengan kebutuhan dalam negeri (Subandi et al., 2003). Selama kurun waktu 

1991-2000 tingkat pertumbuhan kebutuhan jagung nasional mencapai 6.40 % per tahun, dengan 

pertumbuhan produksi jagung dalam negeri adalah lebih rendah yaitu 5.95 % per tahun. Hal ini 

mengakibatkan peningkatan impor jagung. Pada tahun 2007 ini, diperkirakan kebutuhan jagung 

tahun 2007 sekitar 13 juta ton. Kebutuhan industri mencapai 2.9 juta ton dan pabrik pakan sekitar 

5.6 juta ton. 

Kebutuhan jagung dalam negeri yang cukup tinggi dapat diimbangi dengan usaha 

pertanian terpadu untuk meningkatkan produksi jagung domestik. Upaya tersebut dapat 

terlaksana dengan baik apabila ditunjang oleh tersedianya varietas hibrida jagung berdaya hasil 

tinggi, stabil, toleran terhadap lingkungan yang ekstrim dan adaptif terhadap lingkungan dimana 

kultivar unggul tersebut dibudidayakan. Jenis ini diketahui dapat memberikan hasil yang lebih 

tinggi yaitu 11 ton per hektar dibandingkan kultivar bersari bebas hanya 5 ton per hektar. 

Kultivar hibrida yang digunakan selain memiliki kelebihan di atas, harus memiliki 

ketahanan terhadap patogen bulai dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Kedua karakter 

terakhir tersebut merupakan persyaratan utama dalam pelepasan kultivar hibrida baru karena 

penyakit bulai merupakan penyakit utama jagung di Indonesia, dan umumnya jagung yang 

dihasilkan di Indonesia memiliki kandungan protein di bawah standar FAO sebesar 4 %. 

Jagung yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan tahan penyakit bulai terdapat 

pada jagung DR UNPAD. Jagung DR ini memiliki dua asam amino yang penting yaitu lysine dan 

tryptophan dibandingkan jagung biasa. Tingginya kandungan protein pada jagung DR ini 

dikarenakan adanya gen opaque-2 pada endosperm biji. Gen opaque-2 mengatur ekspresi lysine 

dan trypthopan menjadi dua kali lipat dibandingkan dengan jagung non QPM (Ruswandi et al., 

2003). Selain itu, Jagung DR ini memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai dimana penggunaan 

kultivar tahan bulai merupakan cara yang terbaik untuk mengendalikan patogen bulai tersebut.  

Tim Pemuliaan Jagung Laboratorium Pemuliaan Tanaman Universitas Padjadjaran telah 

merakit beberapa galur jagung DR. Galur- galur tersebut berasal dari persilangan antara tetua 

yang tahan bulai dan tetua yang memiliki kandungan protein tinggi (Ruswandi et al., 2005).  

Berdasarkan analisis testcross, didapat 10 galur yang memiliki nilai Daya Gabung Umum (DGU) 

rata–rata tertinggi pada semua karakter yang diamati, yaitu  galur # 1 sampai dengan galur # 10.  

Galur-galur tersebut kemudian dianalisis daya gabungnya, baik daya gabung umum (DGU) 

maupun daya gabung khusus (DGK) nya maupun heterosisnya untuk menentukan tetua terbaik 

maupun pasangan persilangan terbaik dalam pembentukan hibrida. Informasi yang diperoleh dari 
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penelitian ini akan berguna untuk kegiatan pemuliaan jagung selanjutnya, yaitu dalam 

menentukan pasangan tetua yang berpotensi untuk memperoleh kultivar hibrida yang memiliki 

karakter hasil yang tinggi sehingga dapat dilepas ke masyarakat luas. 

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilakukan dua tahap, yaitu pembentukan hibrida dan evaluasi hibrida. 

Pembentukan F1 dilakukan sekitar bulan Maret sampai bulan Juli 2006 melalui persilangan dialel 

mengikuti Griffing (Singh & Chaudary, 1977). Dalam percobaan ini menggunakan sepuluh 

genotipe jagung DR, sehingga diperoleh empat puluh lima kombinasi persilangan yang hasilnya 

akan dievaluasi pada musim tanam ke dua.  

Rancangan percobaan yang digunakan pada evaluasi hibrida adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan empat puluh lima genotipe hasil persilangan pada musim tanam 

pertama yang diulang 3 kali. Karakter yang dianalisis adalah bobot biji per tanaman (g), bobot 

biji per plot (g), dan bobot per hektar (kg).  

Daya gabung karakter hasil diestimasi mengikuti metode Griffing (Bos, 1990) dengan 

rumus sebagai berikut : 

Efek DGU (gi) = 2Y..][nYi.
2)(nn 

1



 

Efek DGK (Sij) = Yij - ..Y
2)-1)(n-(n

2
Y.j)(Yi.

2n

1



 

Heterosis karakter yang diamati diestimasi berdasarkan Fehr (1987), yaitu : 

1. High-Parent Heterosis (Heterobeltiosis), yang dihitung berdasarkan penampilan tetua terbaik 

(HP), dengan rumus sebagai berikut : 

HPH (%) = %100
HP

HPF1 






 
 

2. Mid-Parent Heterosis, yang dihitung berdasarkan penampilan rata-rata tetuanya (MP), 

dengan rumus sebagai berikut : 

MPH (%) = %100
MP

MPF1 






 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis DGU,diperoleh genotipe-genotipe yang baik untuk karakter tertentu. 

Nilai estimasi DGU dapat dilihat pada Tabel 1. DGU yang besar dan positif menunjukan bahwa 

genotipe tetua mempunyai daya gabung yang baik, sedangkan nilai DGU negatif berarti genotipe 

tetua tersebut mempunyai daya gabung yang lebih rendah dibandingkan dengan tetua yang 

lainnya pada karakter tertentu. Menurut Welsh (1981), populasi yang sudah diidentifikasikan 

memiliki DGU tinggi, berpeluang memiliki DGK yang tinggi pula. Hal ini memberikan peluang 

untuk menghasilkan tetua-tetua superior yang akan digunakan dalam pembentukan kultivar 

hibrida. 

Tabel 1. DGU Karakter Komponen Hasil 10 Genotipe Jagung DR Berdasarkan Analisis Dialel 

Genotipe 

DGU untuk karakter 

Bobot biji per  

tanaman (g)  

Bobot giji per plot  

(g) 

Bobot per hektar  

(kg) 

DR#1 1.08 -136.62 -678.06 

DR#2 -9.33 177.29 113.48 

DR#3 -18.80 -334.25 -1208.73 

DR#4 0.30 148.58 639.90 

DR#5 -16.41 -153.75 -552.79 

DR#6 15.25 142.87 1300.52 

DR#7 -8.78 -276.33 -1248.77 

DR#8 44.29 550.25 2537.57 

DR#9 -4.47 -19.75 -544.91 

DR#10 -3.12 -98.29 -358.19 
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Berdasarkan analisis DGU untuk karakter yang diamati, genotipe DR#8 bersama-sama 

dengan genotipe DR#6 merupakan penggabung terbaik untuk karakter bobot biji per tanaman 

dengan DGU masing-masing yaitu 44.29 dan 15.25. Penggabung terburuk untuk karakter ini 

adalah genotipe DR#3 dan DR#5 dengan DGU masing-masing yaitu –18.80 dan –16.41. 

Pada karakter bobot biji per plot, genotipe DR#8 yang diikuti oleh genotipe DR#2 

merupakan penggabung terbaik dengan DGU untuk masing-masing adalah 550.25 dan 177.29. 

Genotipe DR#3 yang diikuti oleh genotipe DR#7 merupakan penggabung terburuk untuk 

karakter bobot biji per plot ini dengan DGU untuk masing-masing yaitu –334.25 dan –276.33. 

Berdasarkan analisis DGU karakter bobot per hektar, genotipe DR#8 merupakan 

penggabung terbaik dengan nilai DGU sebesar 2537.574 yang diikuti oleh genotipe DR#6 

dengan nilai DGU sebesar 1300.521. Sedangkan genotipe DR#7 merupakan penggabung 

terburuk untuk karakter ini dengan nilai DGU sebesar –1248.777 yang diikuti oleh genotipe 

DR#3 dengan nilai DGU sebesar –1208.731. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terlihat bahwa genotipe #8 merupakan penggabung 

terbaik untuk semua karakter, diikuti oleh genotipe DR#6, dan DR#4. Genotipe DR#3 merupakan 

penggabung terburuk untuk semua karakter yang diamati, yang diikuti oleh genotipe DR#7 yang 

merupakan penggabung yang buruk untuk karakter bobot biji per plot, dan bobot per hektar.  

Analisis yang komprehensif tentang potensi galur-galur DR tersebut yang meliputi ketahanan 

terhadap hama dan penyakit sedang dilakukan. 

Hasil analisis DGK ditampilkan pada Tabel 2. berdasarkan hasil tersebut, terdapat hibrida 

yang memiliki DGK yang baik untuk beberapa karakter komponen hasil dan hasil yang diamati. 

Nilai DGK yang positif besar menunjukan adanya kesesuaian alil-alil genotipe-genotipe yang 

terlibat dalam persilangan untuk menampilkan karakter tertentu secara optimal, sebaliknya nilai 

DGK negatif menunjukkan genotipe-genotipe yang terlibat dalam persilangan tersebut kurang 

memiliki kemampuan menggabungkan alil-alil pengendali karakter tersebut secara optimal. 

Hibrida #1 x #8 dan #4 x #6, bersama-sama memberikan nilai DGK yang tinggi untuk 

bobot biji per tanaman berturut- turut sebesar 84.938 dan 66.751. Sementara itu, nilai DGK 

terendah ditunjukan oleh hibrida #5 x #7 sebesar –48.517 yang diikuti oleh hibrida #6 x #8 

sebesar –47.307. 

Nilai DGK terbesar untuk hasil biji per plot, ditunjukan oleh hibrida #5 x #8 yang diikuti 

oleh hibrida #3 x #9 dengan nilai DGK berturut-turut sebesar 1083.426 dan 1082.593. Nilai DGK 

terendah untuk karakter ini ditampilkan oleh hibrida #5 x #7 yaitu-1079.657 yang diikuti oleh 

hibrida #6 x #8 yaitu -1041.199. 

Berdasarkan estimasi DGK karakter hasil per hektar, hibrida #3 x #5 memiliki nilai 

tertinggi yaitu 3664.822 walaupun pada karakter-karakter lain hibrida ini tidak menunjukan nilai 

DGK yang tinggi. Begitu juga dengan hibrida #6 x #9, pada karakter ini menunjukan nilai DGK 

yang tinggi yaitu 2378.296 padahal pada karakter lain hibrida ini tidak menunjukan nilai yang 

tinggi. Hibrida #5 x #7 merupakan hibrida yang memberikan nilai DGK terendah pada karakter 

ini yaitu –3009.528 yang diikuti oleh hibrida #1 x #5 yaitu –2890.823.  

Berdasarkan semua karakter yang diamati pada hibrida hasil persilangan dialel ini, 

tampak bahwa hibrida yang memiliki efek DGK yang tinggi melibatkan tetua-tetua yang 

mempunyai efek DGU yang tinggi pula. Berdasarkan nilai DGK yang lebih tinggi dibandingkan 

nilai DGU-nya, dapat disimpulkan bahwa varians dominan lebih penting dibandingkan dengan 

varians aditif pada semua karakter yang diamati. Hal ini dapat dilihat dari hibrida #5 x #8 untuk 

karakter bobot biji per plot, dan hibrida #1 x #8 untuk karakter bobot biji per tanaman. Hal 

tersebut di atas sesuai dengan pendapat Welsh (1981), bahwa populasi yang telah teridentifikasi 

memiliki nilai DGU yang tinggi, sering berpeluang memiliki nilai DGK yang tinggi pula.  

Pada percobaan ini, terdapat genotipe dengan nilai DGU negatif tetapi mampu 

menghasilkan nilai DGK yang positif (tinggi). Hibrida tersebut  yaitu hibrida #3 x #9, hibrida #2 

x #3, hibrida #3 x #5, hibrida #3 x #7, hibrida #3 x #8, hibrida #4 x #6, hibrida #5 x #6, hibrida 

#6 x #7, dan hibrida #6 x #9. Menurut Maurya dan Singh (1977), hibrida terbaik kemungkinan 

besar diperoleh dari persilangan dua genotipe yang mempunyai nilai DGU yang besar, namun 

persilangan antara dua penggabung umum yang baik belum tentu memiliki nilai DGK yang baik. 

Terkadang, tetua yang memiliki efek DGU rendah bahkan negatif dapat menghasilkan hibrida 

dengan efek DGK yang tinggi. Hal ini mungkin terjadi karena adanya interaksi gen-gen yang 

sesuai yang disumbangkan oleh tetua-tetua yang terlibat dalam persilangan tersebut.  

Dari hasil persilangan dialel sepuluh genotipe tetua jagung QPM-DMR yang dilakukan, 

menunjukan bahwa heterosis terjadi pada semua karakter komponen hasil dan hasil yang diamati, 

baik terhadap nilai tetua tertinggi (HP) maupun terhadap nilai rata-rata tetuanya (MP). Nilai 
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persentase HP dan MP dari karakter komponen hasil dan hasil yang dievaluasi ditampilkan pada 

Tabel 3. 

Tabel 2. DGK Karakter Komponen Hibrida Hasil Keturunan 10 Galur Jagung DR Berdasarkan 

Analisis Dialel 

# Hibrida 
DGK untuk karakter 

Bobot biji per  

tanaman (g)  

Bobot giji per plot  

(g) 

Bobot per hektar  

(kg) 

1 #1 x #2 -3.202 -311.074 -892.572 

2 #1 x #3 24.437 543.134 2268.884 

3 #1 x #4 -16.048 81.968 -112.174 

4 #1 x #5 -28.675 -561.366 -2890.823 

5 #1 x #6 3.669 909.676 1810.870 

6 #1 x #7 -30.649 -235.782 -1711.120 

7 #1 x #8 84.938 -320.366 -176.852 

8 #1 x #9  -30.914 -419.032 214.157 

9 #1 x #10  -3.556 312.843 1489.630 

10 #2 x #3 22.154 679.218 1612.712 

11 #2 x #4  -11.642 -244.282 766.475 

12 #2 x #5 19.152 -198.616 187.846 

13 #2 x #6 -7.748 -111.241 -1516.296 

14 #2 x #7 11.368 431.634 230.448 

15 #2 x #8 -28.923 -76.616 -741.276 

16 #2 x #9 -20.009 -470.282 -1419.759 

17 #2 x #10 18.850 301.259 1772.421 

18 #3 x #4 24.863 459.259 155.400 

19 #3 x #5 16.002 380.593 3664.822 

20 #3 x #7 54.618 764.176 966.501 

21 #3 x #8 6.072 197.926 1839.367 

22 #3 x #9 24.175 1082.593 -766.344 

23 #3 x #10  -16.945 -232.199 -1374.630 

24 #4 x #5 -11.427 -531.907 -1563.624 

25 #4 x #6 66.751 850.468 1930.429 

26 #4 x #7 -37.523 -550.657 -616.961 

27 #4 x #8 1.754 473.759 218.987 

28 #4 x #9 27.723 228.093 819.409 

29 #4 x #10 -44.452 -766.699 -1597.941 

30 #5 x #6 23.590 979.134 1472.636 

31 #5 x #7 -48.517 -1079.657 -3009.528 

32 #5 x #8 13.659 1083.426 1402.262 

33 #5 x #9 -12.127 -587.241 -182.222 

34 #5 x #10 28.343 515.634 918.632 

35 #6 x #7 46.116 709.384 1933.856 

36 #6 x #8 -47.307 -1041.199 312.867 

37 #6 x #9 31.384 962.468 2378.296 

38 #6 x #10 38.920 616.009 44.055 

39 #7 x #8 -9.170 -285.657 93.454 

40 #7 x #9 21.688 164.009 1944.079 

41 #7 x #10 -7.931 82.551 169.270 

42 #8 x #9 -24.857 -81.241 -2257.493 

43 #8 x #10 3.834 49.968 -691.315 

44 #9 x #10 -17.063 -879.366 -730.122 
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Tabel 3.  Heterosis Komponen Hasil Hibrida Hasil Persilangan 10 Galur Jagung DR Berdasarkan 

Analisis Dialel 

# Hibrida 

 Heterosis % 

 

Bobot biji per  

tanaman (g)  

Bobot giji per 

plot (g) 

Bobot per hektar  

(kg) 

1 #1 x #2 MPH 29.975 208.450 0.489 

  HPH 12.636 108.921 5.899 

2 #1 x #3 MPH 54.471 181.344 32.483 

  HPH 39.824 80.123 45.799 

3 #1 x #4 MPH -2.938 142.392 15.303 

  HPH -28.321 49.204 16.710 

4 #1 x #5 MPH -18.745 115.511 -36.276 

  HPH -38.500 37.443 -29.651 

5 #1 x #6 MPH 39.447 213.380 63.574 

  HPH 11.392 96.514 79.618 

6 #1 x #7 MPH -20.253 83.876 -31.485 

  HPH -41.581 11.217 -27.596 

7 #1 x #8 MPH 126.326 172.120 45.975 

  HPH 81.231 72.396 52.918 

8 #1 x #9 MPH 24.747 140.692 12.634 

  HPH 20.060 54.714 25.909 

9 #1 x #10 MPH 16.959 136.683 32.100 

  HPH -7.742 45.027 43.476 

10 #2 x #3 MPH 22.650 123.044 42.092 

  HPH 29.103 99.710 48.079 

11 #2 x #4 MPH -16.764 80.141 46.198 

  HPH -31.307 47.762 40.702 

12 #2 x #5 MPH -4.133 87.272 30.021 

  HPH -18.480 66.377 35.903 

13 #2 x #6 MPH 7.763 96.462 31.820 

  HPH -2.200 68.626 37.086 

14 #2 x #7 MPH -9.776 79.924 15.488 

  HPH -26.270 43.154 15.791 

15 #2 x #8 MPH 13.561 123.055 57.297 

  HPH 3.363 95.510 56.406 

16 #2 x #9 MPH 6.599 84.303 5.230 

  HPH 20.531 66.356 11.312 

17 #2 x #10 MPH 11.278 90.250 56.574 

  HPH -0.528 55.608 61.136 

18 #3 x #4 MPH 3.392 70.664 21.893 

  HPH -17.876 55.648 12.931 

19 #3 x #5 MPH -8.486 70.774 71.908 

  HPH -25.235 69.272 72.401 

20 #3 x #7 MPH 14.481 57.152 9.933 

  HPH -9.905 37.329 5.927 

21 #3 x #8 MPH 37.010 90.227 83.835 

  HPH 19.354 85.687 75.732 

22 #3 x #9 MPH 43.811 110.583 -1.697 

  HPH 53.971 112.511 -0.277 

23 #3 x #10 MPH -15.652 31.966 -11.266 

  HPH -27.764 19.036 -12.330 

24 #4 x #5 MPH -32.297 37.669 5.687 

    HPH -29.688 50.898 15.153 

25 #4 x #6 MPH 33.315 95.667 87.971 

  HPH 50.176 105.428 103.731 

26 #4 x #7 MPH -44.601 15.664 5.480 

  HPH -45.290 10.251 10.068 

27 #4 x #8 MPH 13.769 101.457 73.255 

  HPH 28.620 117.132 79.237 
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28 #4 x #9 MPH 19.631 75.365 44.347 

  HPH 75.797 96.038 59.235 

29 #4 x #10 MPH -39.230 18.666 6.689 

  HPH -32.819 17.228 14.387 

30 #5 x #6 MPH 4.377 106.585 76.904 

  HPH 12.900 98.578 76.046 

31 #5 x #7 MPH -56.665 -5.519 -43.715 

  HPH -58.716 -16.804 -45.914 

32 #5 x #8 MPH 15.721 133.451 87.861 

  HPH 25.606 129.871 79.093 

33 #5 x #9 MPH -13.364 43.871 19.831 

  HPH 21.302 46.500 21.211 

34 #5 x #10 MPH -4.985 66.652 38.189 

  HPH 0.923 51.525 36.149 

35 #6 x #7 MPH 15.254 65.553 65.947 

  HPH 2.476 51.074 60.213 

36 #6 x #8 MPH 6.901 50.287 99.239 

    HPH 7.247 54.204 90.824 

37 #6 x #9 MPH 52.090 115.038 94.481 

  HPH 93.727 128.334 97.695 

38 #6 x #10 MPH 28.492 75.302 53.777 

  HPH 26.340 65.418 52.238 

39 #7 x #8 MPH 1.239 47.824 49.538 

  HPH 16.082 68.044 48.305 

40 #7 x #9 MPH 7.902 47.648 38.401 

  HPH 61.229 74.364 45.996 

41 #7 x #10 MPH -25.341 27.283 9.503 

  HPH -16.312 32.078 12.391 

42 #8 x #9 MPH 32.034 93.423 30.430 

  HPH 67.523 100.130 38.801 

43 #8 x #10 MPH 25.189 73.357 55.028 

  HPH 22.704 59.866 60.484 

44 #9 x #10 MPH -0.543 20.920 12.055 

    HPH -19.214 7.394 9.176 

 

Bobot biji per tanaman memiliki MP dan HP heterosis yang berkisar berturut-turut dari    

–56.66 % sampai 126.32 % dan –58.71 % sampai 93.72 %. Hibrida #1 x #8 memiliki nilai MP 

tertinggi, sementara hibrida #6 x #9 memiliki nilai HP tertinggi. Sebaliknya hibrida #5 x #7 

memiliki nilai heterosis terendah. 

Pada karakter bobot biji per plot, hibrida #1 x #6 memiliki nilai MP tertinggi dan hibrida 

#5 x #8 memiliki nilai HP tertinggi, sedangkan hibrida #5 x #7 memberikan nilai terendah untuk 

MP dan HP. Kisaran nilai heterosis untuk seluruh hibrida pada karakter ini adalah –5.519 % 

sampai 213.380 % untuk MP dan –16.804 % sampai 129.871 % untuk HP. 

Hibrida #6 x #8, #6 x #9, dan hibrida #4 x #6 memperlihatkan nilai heterosis tertinggi 

untuk karakter bobot per hektar, sedangkan yang memperlihatkan nilai heterosis terendah untuk 

karakter ini adalah hibrida #5 x #7. Kisaran nilai MP dan HP untuk karakter bobot per hektar ini 

berkisar berturut-turut adalah –43.715 % sampai 99.239 % dan –45.914 % sampai 103.731 %.  

Tingginya nilai heterosis pada ketiga hibrida tersebut ditunjang oleh nilai DGK yang tinggi untuk 

masing-masing karakter tersebut. Nilai heterosis yang rendah ini pun ditunjang oleh nilai DGK 

yang rendah pula untuk masing-masing karakter tersebut.  

Pada penelitian ini, estimasi heterosis yang tinggi ditampilkan oleh hibrida dengan nilai 

DGK yang tinggi. Sebaliknya, heterosis yang rendah juga ditampilkan oleh hibrida dengan nilai 

DGK rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sprague dan Tatum (1942), bahwa DGK berperan 

besar dalam peningkatan heterosis.  

Tingginya nilai heterosis pada hibrida yang dievaluasi disebabkan karena hibrida yang 

terbentuk berasal dari persilangan antara galur yang memiliki latar belakang genetik yang 

berbeda. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ruswandi et al. (2005).  

Persilangan antara galur- galur jagung yang memiliki latar belakang genetik yang berbeda seperti 
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galur tahan bulai (DMR), yaitu Nei 9008, P 345, Ki 3, dan MR 10, dengan galur berprotein tinggi 

(QPM) menghasilkan hibrida silang tunggal yang memiliki nilai heterosis yang tinggi.   

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan evaluasi DGU berhasil diidentifikasi galur tetua jagung DR UNPAD yang 

potensial untuk tetua hibrida, yaitu: galur DR #8, #4, #2, dan #6. Berdasarkan analisis DGK dan 

heterosis telah berhasil diidentifikasi sepuluh hibrida terbaik berturut-turut yaitu hibrida #6 x #9, 

hibrida #4 x #6, hibrida #6 x #7, hibrida #5 x #6, hibrida #1 x #6, hibrida #5 x #8, hibrida #2 x 

#3, hibrida #2 x # 10, hibrida #4 x #10, dan hibrida #3 x #8. Disarankan untuk melakukan uji 

multilokasi untuk 10 kombinasi persilangan terbaik. Perlu dikembangkan teknik mandul jantan 

untuk genotipe tertentu yang terpilih sebagai tetua persilangan, sehingga memudahkan 

pelaksanaan persilangan buatan. 
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