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Abstract 

The objectives of this research were to evaluate the growth variation, estimate the 

genetic parameters and assign the best families in teak progeny test. This plantation was 

established in 2005 at Perum Perhutani of KPH Ngawi and KPH Cepu, using randomized 

complete block design (RCBD), with 30 families, 4 treeplots, and 10 blocks as replication. 

The initial spacing was 6m x 2m. The growth during 10 years induced competition among 

trees and indicated that this stand should be rogued in order to optimize the growth 

potential. Roguing should be carried out based on the genetic evaluation.  The result 

showed significant effect of planting site, parent trees, and blocks mainly to diameter growth 

and stem form. Site of Cepu resulted better teak growth in compare to Ngawi. The diameter 

growth and stem form traits were strongly inherited in family level, with heritability value 

(h
2

f) of  0.887 and 0.781, respectively. While in individual level both traits showed low 

heritability value (h
2

f) of 0.294 and 0.091, respectively. On the contrary, height traits showed 

no significant differences. It indicated that the genetic selection should be examined based 

mainly on diameter traits. If the family would be selected with low (50%) intensity, diameter 

growth and stem form would increase with estimated genetic gain of 4.83% and 3.93%, 

respectively. However, the estimated genetic gain of both traits would increase dramatically 

into 10.69% and 8.7% with more intensive selection using the 10% of best families. 

Keywords: teak, progeny test, heritability, genetic gain 
 

Pendahuluan 

Jati telah dikenal dan dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1842 dengan 

sentra pengembangan di pulau Jawa (Sumarna, 2003). Pada akhir abad ke-19 Jati mulai 

dikembangkan secara luas (650.000 ha) di pulau Jawa dan terus bertambah menjadi 

785.000 ha pada tahun 1929. Saat ini luas hutan Jati di Jawa yang berada pada areal 

Perum Perhutani mencapai 1.074.274 ha, dengan total produksi berkisar antara 400.000 

– 700.000 m3 per tahun. Kayu Jati yang diproduksi Perum Perhutani belum mampu 

mengimbangi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Menurut Iskak (2005), kebutuhan 

kayu Jati mencapai 2,4 juta m3 sementara produksinya hanya sebesar 361.152 m3 

sehingga terdapat kekurangan pasokan sebesar ± 2 juta m3. 
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Nilai ekonomi kayu Jati yang tinggi disertai dengan munculnya berbagai macam 

produk berbahan dasar kayu Jati menyebabkan permintaan kayu Jati terus mengalami 

peningkatan yang tidak diimbangi oleh produktivitas hutan tanaman Jati yang rendah 

dengan umur rotasi tebangan yang panjang. Permasalahan lain yang berdampak pada 

rendahnya produktivitas hutan tanaman Jati adalah masih minimnya sumber benih 

unggul. Dampak dari penggunaaan benih yang kurang berkualitas adalah kayu yang 

dihasilkan memiliki kualitas yang rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran produk 

kayu Jati yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang rendah sehingga pada akhirnya 

akan memiliki nilai jual yang rendah di pasaran. 

Menyikapi permasalahan tersebut maka langkah yang ditempuh untuk 

meningkatkan produktivitas jati adalah dengan penerapan intensifikasi pengelolaan 

hutan Jati melalui silvikultur intensif. Salah satu unsur pendukung silvikultur intensif 

adalah penggunaan bibit unggul dari hasil pemuliaan. Metode yang lazim dilakukan 

untuk menetapkan sumber benih unggul ialah dengan menguji terlebih dahulu keturunan 

dari pohon-pohon plus yang sudah diseleksi berdasarkan keunggulan fenotipenya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variasi pertumbuhan dari masing- masing 

famili, menaksir parameter genetik pada setiap parameter pengamatan dan menetapkan 

famili-famili terbaik sebagai penghasil benih unggul yang dapat meningkatkan 

produktivitas hutan Jati. 

Metode 

Waktu dan Lokasi Penelitian 

Pengambilan data pertumbuhan dilaksanakan pada bulan April hingga 

Agustus 2015. Lokasi penelitian terdapat di Petak 25b RPH Begal, BKPH Begal, KPH 

Ngawi dan Petak 1071 RPH Temengeng, BKPH Pasarsore, KPH Cepu. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pertanaman uji keturunan Jati half-sib umur 

10 tahun yang ditanam pada tahun 2005, merupakan kerjasama penelitan antara 

Fakultas Kehutanan UGM dan Perum Perhutani.  

Prosedur 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

Berblok (Randomized Complete Block Design) dengan 30 famili, setiap famili terdiri 

dari 4 treeplot, dan 10 blok sebagai ulangan. Pertumbuhan tinggi tanaman dan 

diameter batang diukur secara sensus terhadap semua tanaman di 10 blok pada lokasi 
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penelitian, kemudian ditabulasi besama-sama dengan data pertumbuhan dan dianalisis 

menggunakan program SAS  9,0. 

Analisis 

Hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan dihitung menggunakan analisis 

varians untuk mengetahui signifikansinya. Analisis varians adalah untuk multilokasi (2 

tapak) dengan 4 treeplot (Tabel 1). Model linear yang digunakan menurut Hardiyanto, 

(2010) ditampilkan sebagai berikut: 

Yijk = µ + Ri + Fj +  εijk  

 

Keterangan     : 

Yijk  :  Pengamatan pada Individu pohon ke-k, dari famili ke J dalam blok ke -i 

µ :  Rerata umum 

Ri :  Pengukuran blok ke –i 

Fj :  Pengukuran famili ke -j  

εijk    : error random 

 

Tabel 1. Analisis Varians Uji Keturunan Satu Lokasi (1pohon/treeplot) 

Sumber 

Variasi 
db Kuadrat 

rerata 
Kuadrat rerata harapan 

Blok r-1 KRR 
σ

2
E + n σ

2
FR + nf σ

2
R 

Famili f-1 KRF 
σ

2
E + n σ

2
FR + nr σ

2
F 

Dalam plot nf(r-1) KRE 
σ

2
E 

Keterangan : 

f : Jumlah famili 

r :  Jumlah blok 

n :  Jumlah individu pohon per plot  

σ
2
E :  Komponen varians di dalam plot  

σ
2
R :  Komponen varians blok 

 

Untuk mengetahui pengaruh faktor genetik terhadap penampilan suatu pohon 

(fenotipe) ditaksir dari besarnya nilai heritabilitas, yang diukur dengan menggunakan 

komponen varians dari hasil analisis varians. Heritabilitas yang dihitung adalah 

heritabilitas untuk half-sib. Menggunakan rumus taksiran heritabilitas sebagai berikut 

(Zobel dan Talbert, 1984): 
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2 

2 

h2f  = σ2
f
 /[ σ2e/ nb +σ2 ] = σ2 /[RK /koef. σ2f] 

 

Keterangan : 

h
2
f : Heritabilitas famili 

σ2
f : Komponen varians famili 

σ2
fb : Komponen varians interaksi famili blok 

σ2
e : Komponen varians  

error b : Jumlah blok per lokasi 

n : Jumlah pohon per plot 

KRf : Rerata kuadrat famili 

Koef. σ2
f : Koefisien komponen varians famili 

 

1. Taksiran nilai heritabilitas famili (h2f) 

 

h
2
f  = 

σ f
 

σ2
f + (σ2

e/ nr) + (σ2
fr/r) 

 

2. Taksiran nilai heritabilitas individu (h2i) 

 

h
2
i = 

4 σ f
 

σ2
f + σ2

e + σ2
fr 

Keterangan : 

h2f : heritabilitas famili  

h2i : heritabilitas individu 

σ2
f : komponen varians famili 

σ2
fr : komponen varians interaksi famili replikasi 

σ2
e : komponen varians galat 

r : rerata harmonik jumlah replikasi 

n : rerata harmonik jumlah pohon tiap plot 
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Pendugaan besarnya perolehan genetik pada uji keturunan yang sering 

digunakan para pemulia untuk mengekspresikan respon terhadap seleksi dan perolehan 

genetik dengan menggunakan rumus (Zobel dan Talbert, 1984; Cotteril dan Dean, 1990) 

sebagai berikut : 

G = h
2 

S = h
2 

I σp 

Keterangan : 

G : perolehan genetik  

S : diferensial seleksi  

h
2  

: heritabilitas 

σp : standar deviasi fenotipe 

I  : intensitas seleksi (tabel intensitas seleksi menurut Becker, 1992) 

Hasil dan Pembahasan 

Variasi Genetik Pertumbuhan 

Variasi merupakan hal yang penting dalam program pemuliaan pohon. Informasi 

mengenai variabilitas yang terjadi pada berbagai sifat yang ditampilkan oleh pohon 

dapat diketahui dengan melakukan analisis varians terhadap sifat-sifat yang di ukur. 

Sifat-sifat yang diukur dalam penelitian ini adalah sifat pertumbuhan tinggi dan 

diameter pohon. Menurut Na’iem (2004), faktor yang menyebabkan terjadinya variasi 

antara pohon adalah perbedaan genetik antar pohon, perbedaan lingkungan tempat 

tumbuh pohon dan interaksi antara keduanya. 

Analisis varians yang dilakukan terhadap sifat-sifat yang diukur dapat dilihat pada 

Tabel 2 sebagai berikut: 

Tabel 2. Analisis varians uji keturunan jati 
Sumber variasi db Rerata Kuadrat            F Hitung                    Pr>F 

  

DBH Tinggi Bentuk 

batang 

DBH Tinggi Bentuk 

batang 

DBH Tinggi Bentuk 

batang 

Tapak 1 3133,64 643,79 19,00 384,39 0,64 8,12 <,0001 0,4258 0,0045 

Blok (tapak) 18 90,8975 1101,41 7,11 11,15 1,09 3,04 <,0001 0,3616 <,0001 

Famili 29 188,71 1081,76 13,98 23,15 1,07 5,97 <,0001 0,3726 <,0001 

Interaksi tapak * famili 29 21,76 1075,29 2,49 2,67 1,06 1,07 <,0001 0,3812 0,3743 

Interaksi blok * famili 

(tapak) 

509 16,62 1090,63 3,17 2,04 1,08 1,35 <,0001 0,1928 0,0002 
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Hasil analisis varians (Tabel 2) menunjukkan bahwa baik tapak, blok, famili maupun 

interaksinya berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan diameter batang dan bentuk 

batang. Hal  ini menjelaskan bahwa diameter batang dan bentuk batang lebih responsif 

dibandingkan dengan tinggi tanaman. Tapak di Cepu menunjukkan pertumbuhan yang 

lebih baik (rerata DBH 21,34 cm, dan bentuk batang 3,72) dibandingkan dengan Ngawi 

(rerata DBH 18,2 cm, dan bentuk batang 3,49). Famili dengan pertumbuhan terbaik 

adalah nomor 29 (DBH 25,3 cm di Ngawi dan  30,56 cm di Cepu) dan 30 (DBH 25,3 

cm di Ngawi dan  30,61 cm di Cepu). Dibandingkan dengan nilai rerata DBH tegakan 

kedua famili ini memiliki pertumbuhan yang jauh lebih baik. Hasil ini ternyata 

konsisten jika dibandingkan dengan plot pertanaman baik uji klon maupun uji keturunan 

di tempat lain yang melibatkan kedua famili ini. Signifikannya faktor blok menunjukkan 

bahwa rancangan penelitian yang menempatkan blok dalam penelitian telah disesuaikan 

dengan perbedaan lingkungan yang berbeda-beda.  

Heritabilitas 

Heritabilitas merupakan proporsi variasi dalam populasi yang disebabkan oleh 

perbedaan genetik diantara individu atau perbandingan antara varians total juga disebut 

sebagai parameter yang mengkuantifikasikan seberapa besar suatu sifat dikendaikan 

oleh faktor genetik (Hardiyanto, 2010). Menurut Wright (1976) serta Zobel dan Talbert 

(1984), heritabilitas diartikan sebagai pembandingan antara besarnya varians genetik 

dengan varians total di dalam suatu populasi, yang merupakan hasil penjumlahan antara 

varians genetik dengan varians lingkungan. 

Sifat bentuk diameter batang dan bentuk batang diwariskan sangat kuat seperti 

ditunjukkan dalam Tabel 3, sedangkan sifat tinggi batang cenderung lebih dipengaruhi 

oleh tapak/lingkungan. Dengan nilai heritabilitas yang sangat tinggi pada tingkat famili, 

maka seleksi di masa depan dapat dilakukan berdasarkan fenotipe atau seleksi massa. 

Hal ini memudahkan pelaksanan lapangan di dalam melakukan seleksi karena tidak 

memerlukan perhitungan dan analisis yang rumit, terutama berdasarkan pengamatan 

diameter batang saja. Terlebih di Perhutani saat ini sudah lazim untuk melaksanakan 

inventarisasi tegakan dengan hanya berdasarkan pengukuran diameter batang pohon 

(DBH) tanpa mengamati tingginya. Selanjutnya untuk mengetahui potensi tegakan 

dilakukan perhitungan berdasarkan tabel volume yang berlaku. 
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Tabel 3. Heritabilitas famili dan individu uji keturunan jati 

Uraian 

Heritabilitas ( % ) 

Tinggi DBH Bentuk Batang 

  Heritabilitas Famili ( h
2
f ) 0,000 0,887 0,781 

  Heritabilitas Individui ( h
2
i ) 0,000 0,294 0,091 

 

Taksiran heritabilitas hanya berlaku bagi suatu populasi tertentu dan terdapat 

pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat waktu tertentu Menurut (Hardiyanto, 

2010). Nilai heritabilitas parameter pertumbuhan diameter yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan parameter pertumbuhan tinggi dan bentuk batang kayu 

mengindikasikan bahwa gen yang berperan terhadap pertumbuhan diameter lebih besar 

diwariskan dari pada pertumbuhan tinggi dan bentuk batang. 

Mengacu pada Cotteril dan Dean (1990), yang menyatakan bahwa nilai 

heritabilitas individu (h²i) ≤ 0,1 berarti rendah; 0,1 – 0,3 berarti moderat/sedang; > 0,3 

berarti tinggi, sedangkan untuk nilai heritabilitas famili (h²f) ≤ 0,4 berarti rendah, 0,4- 

0,6 berarti moderat/sedang; lebih dari 0,6 berarti tinggi, dengan demikian heritabilitas 

individu untuk sifat tinggi, diameter dan bentuk batang pada lokasi KPH Ngawi 

termasuk dalam kategori tinggi sedangkan heritabilitas famili termasuk dalam kategori 

sedang sampai tinggi. Taksiran nilai heritabilitas yang dihasilkan dengan kategori 

moderat / sampai tinggi untuk heritabilitas famili dan kategori tinggi untuk heritabilitas 

individu menggambarkan bahwa pewarisan sifat yang dicerminakan pada pertumbuhan 

yang ditampilkan lebih besar pada individu daripada famili. 

Menurut hasil penelitian Widiarto, (2000) yang mengevaluasi tanaman yang 

sama dengan tanaman yang diteliti dengan waktu dan lokasi yang berbeda, pada umur 1 

tahun dinyatakan bahwa nilai heritabilitas tinggi dan diameter tanaman uji keturunan 

Jati umur 1 tahun di KPH Bojonegoro BKPH Dander sebesar 0,235 dan 0,245. Busroni 

(2000), terhadap famili dan lokasi yang sama dengan waktu penelitian yang berbeda 

menemukan bahwa heritabilitas tanaman uji keturunan Jati umur 1 tahun di KPH Ngawi 

adalah sebesar 0,465 untuk sifat tinggi dan 0,388 untuk sifat diameter. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perbedaan tempat dan lokasi penelitian akan berpengaruh 

terhadap taksiran nilai heritabilitas. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh 

Hadiyan (2008) dengan mengevaluasi tanaman yang sama pada umur 5 dan 10 tahun di 

lokasi KPH Ciamis, BKPH Banjar Utara, RPH Gadung, Petak 44b megemukakan 
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bahwa terdapat perbedaan taksiran nilai heritabilitas pada dua kelas umur yang berbeda, 

baik taksiran nilai heritabilitas individu maupun taksiran nilai heritabilitas famili. Hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa pada umur 5 tahun taksiran nilai heritabilitas individu 

untuk parameter tinggi sebesar 0,05, dan diameter 0,11, sedangkan pada umur 10 tahun 

sebesar 0,11 untuk parameter tinggi dan 0,14 untuk diameter. Taksiran nilai heritabilitas 

famili juga berbeda pada 2 kelas umur yang dievaluasi, namun demikian hanya nilai 

heritabilitas famili pada parameter tinggi kelas umur 5 tahun (0,22) yang lebih renadah 

jika dibandingkan dengan nilai heritabilitas  pada umur 10 tahun (0,25), sedangkan nilai 

heritabilitas untuk diameter dan volume pada umur 5 tahun lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan umur 10 tahun. Hasil ini lebih memperjelas bahwa perbedaan 

waktu penelitian, umur tanaman dan lokasi pengujian akan berpengaruh terhadap 

taksiran nilai heritabilitas. 

Seleksi dan Perolehan Genetik 

Perolehan genetik merupakan indikator yang penting dalam kegiatan seleksi 

karena merupakan dasar penentu efektifitas seleksi. Semakin tinggi perolehan genetik 

menggambarkan semakin efektif kegiatan seleksi tersebut diterapkan (Santoso, 1995). 

Perhitungan perolehan genetik terhadap lebih dari 2 sifat akan sulit dilakukan jika 

secara genetik, korelasi yang dihasilkan bersifat negatif atau bersifat positif dengan nilai 

korelasi yang rendah. Mengantisipasi hal ini maka, kegiatan seleksi yang akan 

dilakukan dapat didasarkan pada nilai indeks seleksi, mengingat indeks seleksi 

merupakan metode yang menggabungkan semua informasi dalam satu indeks. Indeks 

seleksi dapat dihitung dengan megalikan komponen matriks genetik aditif pada masing-

masing sifat dengan standar deviasi dari indeks dan intensitas seleksi. 

Semua famili yang diuji di dalam pertanaman uji keturunan ini materi 

genetiknya berasal dari pohon plus. Untuk nomor 1-28 berasal dari kebun benih klon, 

sedangkan nomor 29-30 hasil pembiakan vegetatif dari kebun pangkas. Uji keturunan 

ini membuktikan bahwa sekalipun semua berasal dari pohon plus, masih 

memungkinkan terjadinya variasi yang muncul pada keturunan pohon plus yang diuji. 

Peluang peningkatan genetik dapat ditingkatkan berdasarkan perhitungan prediksi 

peningkatan genetik (estimated genetic gain) seperti diuraikan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Peningkatan genetik DBH dan bentuk batang 

 Peningatan genetik (%) untuk setiap pilihan intensitas seleksi 

Sifat 10% 20% 30% 40% 50% 

DBH  10,69 8,55 7,086 5,92 4,83 

Bentuk batang   8,70 6,96 5,77 4,82 3,93 

 

Apabila seleksi dilakukan dengan intensitas yang lemah (50%) terutama untuk 

mempertahankan keragaman genetik, maka perbaikan bisa ditingkatkan masing-masing 

4,83% (untuk diameter batang) dan 3,93% (untuk benutk batang). Di lain pihak, bila 

intensitas seleksi ditingkatkan hingga disisakan 10% terbaik, maka akan terjadi 

peningkatan pertumbuhan diameter batang sebesar 10,69% dan perbaikan bentuk batang 

sebesar 8,7%. Untuk hutan produksi tentu harus diambil keputusan yang hati-hati agar 

produktivitas dapat dicapai setinggi mungkin tapi tetap dengan menjaga variabilitas 

genetik terutama untuk menjaga viabilitas genetiknya, agar dapat beradaptasi dengan 

baik dengan kondisi lingkungan yangh dinamis. Di samping sebagai penghasil benih 

unggul, famili-famili terbaik hasil seleksi juga dapat dijadikan sebagai materi untuk 

pembuatan bank klon, kebun benih klon, dan sebagai populasi dasar untuk pembuatan 

kebun benih generasi kedua dengan menambahkan materi baru (infusi) jika diperlukan 

agar potensi keragaman meningkat kembali. 

 Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa secara umum nilai perolehan genetik 

berdasarkan persentase maupun satuan ukur pada indeks seleksi lebih rendah jika 

dibandingkan dengan seleksi masing-masing sifat. Hal ini disebabkan karena pada 

seleksi masing-masing sifat, famili yang menempati ranking paling atas adalah famili-

famili yang paling baik berdasarkan sifat yang diseleksi tanpa dipengaruhi oleh sifat lain 

dengan proses seleksi dilakukan secara terpisah antara sifat, sedangkan dengan indeks 

seleksi, ranking yang dihasilkan adalah merupakan gabungan dari ketiga sifat sekaligus 

dan antara sifat saling dipengaruhi, selain itu pada ranking masing-masing sifat famili 

yang terbaik untuk satu sifat belum tentu famili tersebut terbaik juga untuk sifat yang 

lainnya, hal ini yang berdampak pada perolehan genetik berdasarkan indeks seleksi. 

Ranking Famili 

Dalam program pemuliaan, ranking famili merupakan faktor yang sangat 

penting, hal ini disebabkan karena ranking famili merupakan ukuran kinerja dari famili 

yang diuji pada kegiatan uji keturunan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar 
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dalam kegiatan seleksi serta pengembangan program pemuliaan lebih lanjut. Secara 

umum ranking famili biasanya didasarkan atas sifat yang diinginkan, misalnya : Tinggi, 

diameter, berat jenis, produksi getah, tipe percabangan bentuk batang dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini sifat yang diteliti adalah sifat tinggi, diameter dan bentuk batang. 

sedangkan 10 ranking famili terbaik di lokasi KPH Ngawi dan KPH Cepu berdasarkan 

sifat yang di amati ditampilkan pada Tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 5. Sepuluh Ranking Famili Terbaik Berdasarkan Masing-masing parameter 

Ranking Famili/ Sifat 

Tinggi Diameter Bentuk batang 

1 6 146 518 

2 90 6 117 

3 10 91 PR 

4 106 151 90 

5 146 125 36 

6 150 10 83 

7 114 94 94 

8 71 153 513 

9 91 60 67 

10 7 121 146 

Penentuan  ranking  famili  dalam  program  pemuliaan  akan  lebih  mudah 

dilakukan apabila didasarkan pada satu sifat, namun demikian apabila didasarkan atas 

banyak sifat pemulia akan dihadapkan dengan kenyataan bahwa ranking famili yang 

terbaik pada satu sifat tidak selamanya yang terbaik pada sifat yang lainnya, (Purwanta 

2012). Hal ini terlihat pada 10 ranking famili terbaik pada Tabel 5, dengan famili - 

famili terbaik untuk sifat tinggi dan diameter (famili nomor 6, 10, 91) tidak yang terbaik 

berdasarkan sifat bentuk batang. Hal yang demikian akan mengakibatkan kesulitan 

dalam menentukan ranking famili apabila ketiga sifat tersebut akan di seleksi secara 

bersamaan. Metode seleksi yang dapat digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu 

sifat adalah dengan metode indeks seleksi. Metode ini banyak digunakan dalam 

program pemuliaan pohon hutan yang mengkombinasikan informasi semua karakter 

dalam satu indeks. 

Berdasarkan pada ranking famili yang dihasilkan maka famili - famili terbaik 

yang telah diperoleh nantinya akan dikonversi menjadi kebun benih semai di masa yang 

akan datang. Jumlah famili terbaik yang akan dipertahankan sebagai sumber benih 

semai tergantung pada intensitas seleksi yang diterapkan. Apabila yang diprioritaskan 

adalah produktivitas maka seleksi akan didasarkan pada ranking masing-masing sifat 
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dan jika famili-famili yang dipertahankan telah mempertimbangkan kualitas maka 

seleksi yang diterapkan akan berdasarkan indeks seleksi. Di samping sebagai penghasil 

benih unggul famili-famili terbaik hasil seleksi juga dapat dijadikan sebagai materi 

untuk pembuatan bank klon, kebun benih klon, dan sebagai populasi dasar untuk 

pembuatan kebun benih generasi kedua dengan menambahkan materi baru (infusi) jika 

diperlukan agar potensi keragaman meningkat kembali. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Hasil analisis varians faktor famili yang signifikan tehadap parameter pertumbuhan 

dan bentuk batang di setiap lokasi menggambarkan variasi pertumbuhan dan bentuk 

batang yang tinggi di antara famili. 

2. Nilai heritabilitas famili termasuk dalam kategori sedang sampai tinggi dan 

heritabilitas individu termasuk dalam kategori tinggi untuk semua sifat. Perolehan 

genetik berdasarkan seleksi masing-masing sifat lebih tinggi dari perolehan genetik 

indeks seleksi. 

3. Famili-famili terbaik yang masuk dalam 10 ranking teratas pada seleksi masing- 

masing sifat berbeda berdasarkan lokasi dan sifat yang diteliti.  
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