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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari karakter
vegetatif dan generatif terhadap karakter hasil lada perdu melalui penggunaan analisis lintas.
Pelaksanaannya dilakukan di KP. Pakuwon pada ketinggian tempat 450 m dpl dengan jenis tanah Latosol
dan tipe iklim C, mulai bulan Pebruari sampai Maret 2009. Metode yang digunakan adalah dengan cara
mengamati secara langsung terhadap 40 contoh tanaman lada perdu dari populasi sebanyak 688 tanaman
yang ditanam pada bulan Juli 2007 dengan jarak tanam 1.25 x 1.25 m bujur sangkar. Contoh tanaman
dipilih secara acak sederhana, dan peubah yang diukur adalah : (A) tinggi tanaman, (B) lebar tajuk, (C)
jumlah cabang primer, (D) jumlah cabang skunder, (E) jumlah tandan/cabang, (F) jumlah tandan panen, (G)
berat basah biji/pohon, dan (H) berat kering biji/pohon. Data yang terkumpul dianalisis dengan korelasi yang
dilanjutkan dengan analisis lintas dan seleksi variable dengan metode stepwise. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : (1) Terdapat tiga karakter penting yang berpengaruh positif terhadap berat kering biji
lada perdu, yaitu tinggi tanaman, jumlah tandan panen , dan berat basah biji, dan (2) untuk tujuan produksi
biji kering yang tinggi, maka seleksi pada tahap dini dapat dilakukan terhadap karakter tinggi tanaman.
Kata Kunci : Piper nigrum, lada perdu, analisis korelasi, analisis lintas

ABSTRACT
Path Analysis Of Several Characters Of Dwarf Pepper At Pakuwon Experimantal Station
The experiment was conducted at Pakuwon Eperimental Station with latitude about 450 m above
sea level, Latosol type of soil, and C type of climate, starting from February until March 2009. This
experiment aimed to investigate direct effect of vegetative and generative characters on yield of dwarf
pepper by using path analysis. Direct observation on 40 samples of plant selected with simple random
sampling from 688 plant population of dwarf pepper that planted in July 2007 with 1.25 x 1.25 m square
distance. The parameters observed were : (A) height of plant, (B) wide of canopy, (C) number of primary
branch, (D) number of secondary branch, (E) number of bunch/branch, (F) number of bunch harvested, (G)
fresh weight of seed/plant, and (H) dry weight of seed/plant. Data collected were analyzed by correlation
and path analysis with selection variable by stepwise method. Result showed that: (1) there are three
important characters which positive effect to dry weight of seed, namely, height of plant, number of bunch
harvested and fresh weight of seed, and (2) for high production of dry weight of seed, selection at early
stage can be done on height of plant.
Keywords : Piper nigrum, dwarf pepper, correlation analysis, path analysis

PENDAHULUAN
Tanaman lada merupakan salah
satu tanaman yang memegang peranan
penting bagi perekonomian Indonesia.
Perkebunan lada di Indonesia sebagian
besar merupakan perkebunan rakyat
dengan ciri pemilikan lahan yang sempit,
lokasi yang terpencar, terbatasnya
modal, sarana/prasarana minim, serta
pengetahuan dan keterampilan yang
kurang
untuk
mengembangkan
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usahanya (Saefudin dan Pranowo,
2007). Luas areal pertanaman lada di
Indonesia tahun 2003 sebesar 204.000
hektar, dan terjadi penurunan pada
tahun 2004 hingga menjadi 201.000
hektar. Pada tahun 2005 dan 2006
menurun lagi hingga menjadi masingmasing 192.000 dan 191.000 hektar.
Sejalan dengan penurunan luas areal,
terjadi juga penurunan produksi dari
90.740 ton pada tahun 2003 menjadi
77.008 ton tahun 2004, 78.328 ton tahun
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2005, dan 79.636 ton tahun 2006
(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2006).
Tanaman lada merupakan salah
satu jenis tanaman tahunan yang baru
menghasilkan dengan baik setelah
beberapa tahun di lapangan. Kondisi
semacam ini relatif sulit untuk dapat
menilai potensi hasilnya secara lebih dini
karena harus menunggu tanaman
menghasilkan. Salah satu pendekatan
yang bisa dilakukan yaitu dengan cara
mengetahui
hubungan
keterkaitan
antara hasil tanaman dengan karakterkarakter vegetatif atau generatif yang
muncul lebih awal.
Studi dasar yang umum dan
sering
digunakan
untuk
tujuan
memperoleh informasi tentang ada
tidaknya
suatu
keterkaitan
atau
hubungan antara satu variabel dengan
variabel lainnya adalah studi korelasi.
Sedangkan Analisis lintasan (path
analysis) adalah merupakan salah satu
analisis hubungan sebab-akibat dan
merupakan analisis lanjutan dari studi
korelasi dan regresi. Tujuan utama
analisis
lintasan
adalah
untuk
mengetahui pengaruh langsung dan
tidak langsung dari satu variabel
terhadap variabel lainnya.
Dalam
bidang pertanian, analisis ini sering
digunakan pada bermacam-macam
komoditas tanaman sebagai salah satu
metoda seleksi karakter (Gaspersz,
1998).
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh langsung dan
tidak langsung dari karakter vegetatif
dan generatif terhadap karakter hasil
lada perdu melalui penggunaan analisis
lintas.
Hasilnya diharapkan dapat
digunakan sebagai salah satu metode
seleksi tanaman secara lebih dini
sehingga
tidak
harus
menunggu
tanaman menghasilkan.
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BAHAN DAN METODA
Penelitian ini dilakukan di KP.
Pakuwon pada ketinggian tempat 450 m
dpl dengan jenis tanah Latosol dan tipe
iklim C, mulai bulan Pebruari sampai
dengan Maret 2009.
Penelitian
dilakukan dengan cara pengamatan
langsung terhadap 40 contoh tanaman
lada yang terdiri dari empat varietas
unggul yang telah dilepas ( Nuryani et
al., 1992 ; Hamid et al., 1991) yang
ditanam pada bulan Juli 2007 dengan
jarak tanam 1.25 x 1.25 m bujur
sangkar. Contoh tanaman dipilih secara
acak sederhana dari populasi sebanyak
688 tanaman. Pengamatan dilakukan
terhadap 8 karakter yang terdiri dari : (A)
tinggi tanaman, (B) lebar tajuk, (C)
jumlah cabang primer, (D) jumlah
cabang
skunder,
(E)
jumlah
tandan/cabang, (F) jumlah tandan
panen, (G) berat basah biji/pohon, dan
(H) berat kering biji/pohon. Analisis data
dilakukan melalui analisis korelasi yang
dilanjutkan dengan analisis lintas secara
bertahap dengan seleksi variabel bebas
secara stepwise. Tahap I, analisis lintas
dilakukan terhadap karaker (H) sebagai
variabel tak bebas dengan karakter (A)
sampai (G) secara serempak sebagai
variabel bebas.
Tahap II, analisis
terhadap karakter (G) sebagai variabel
tak bebas dengan karakter (A) sampai
(F) sebagai variabel bebas. Tahap III,
antara karakter (E) dan (F) masingmasing sebagai variabel tak bebas
dengan karakter (A) sampai (D) sebagai
variabel bebas. Analisis data ini
dilakukan dengan bantuan software
statistik SPSS versi 11.5.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Korelasi
Berdasarkan pada hasil analisis
korelasi ternyata terdapat beberapa
karakter yang saling berkorelasi secara
nyata (Tabel 1). Karakter tinggi tanaman
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berkorelasi positif secara nyata dengan
karakter lebar tajuk (0,33*), lebar tajuk
berkorelasi positif nyata dengan jumlah
cabang primer (0,51**), jumlah cabang
skunder berkorelasi positif nyata dengan
jumlah tandan/cabang (0,33*), dan
jumlah tandan panen berkorelasi positif

nyata dengan berat basah biji (0,88**).
Sedangkan yang berkorelasi positif
nyata dengan karakter hasil berat biji
kering masing-masing adalah karakter
jumlah tandan panen (0,75**) dan berat
basah biji (0,90**).

Tabel 1. Nilai korelasi antar karakter
Kode
karakter

A

B

A

-

B
C

C

D

E

F

G

0,33*

0,28

0,18

-0,72

-0,19

-0,09

0,14

-

0,51**

0,14

-0,14

-0,01

-0,04

-0,31

-

0,16

-0,10

-0,22

-0,26

-0,25

-

0,33*

0,08

0,10

0,13

-

-0,21

-0,11

-0,07

-

0,88**

0,75**

-

0,90**

D
E
F
G
H

H

-

Keterangan : A = tinggi tanaman, B = lebar tajuk, C = jumlah cab primer, D = jumlah cab sekunder, E =
jumlah tandan/cabang, F= jumlah tandan panen, G = berat basah biji, H = berat kering biji *
dan ** masing-masing nyata pada taraf 5 dan 1%.

Nilai-nilai korelasi di atas hanya
merupakan
keterkaitan
data-data
pengamatan saja dan tidak selamanya
mencerminkan pengaruh dari satu
variabel terhadap variabel lainnya. Oleh
karena itu, perlu dilakukan analisis lintas
secara bertahap dengan menempatkan
karakter yang menjadi “akibat” sebagai
variabel tak bebas dan karakter
“penyebab” sebagai variabel bebas.
Melalui analisis lintasan ini akan dapat
diketahui variabel yang berpengaruh
langsung maupun tidak langsung.
Garson (2008) ; Anonim (2008) ; Hair et
al.,
(1998)
;
Gaspersz
(1992),
mengemukakan bahwa nilai korelasi
hanya
menyatakan
hubungan
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keterkaitan antara dua variabel tanpa
adanya
pengaruh
variabel
lain.
Selanjutnya dikemukakan juga bahwa
nilai pengaruh langsung itu adalah
merupakan nilai koefisien regresi yang
telah dibakukan, atau lebih dikenal
dengan sebutan nilai koefisien beta.
Analisis Lintasan Tahap I
Hasil analisis lintasan tahap 1
yang menganalisis karakter berat kering
biji sebagai variable tak bebas dengan
semua
karakter
lainnya
secara
serempak, menunjukkan bahwa hanya
ada karakter yang terseleksi secara
stepwise, yaitu karakter tinggi tanaman
dan karakter berat basah biji (Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap berat kering biji
Karakter

Pengaruh langsung

Pengaruh tidak
langsung

Tinggi tanaman
Berat basah biji

0,23**
0,92**

-0,09
-0,02

Nilai korelasi
0,14
0,90**

Keterangan : ** nyata pada taraf 1%

Karakter
tinggi
tanaman
berpengaruh langsung secara positif
signifikan (0,23**) terhadap berat kering
biji, walaupun nilai korelasinya tidak
signifikan (0,14).
Nilai korelasi ini
merupakan nilai penjumlahan antara
pengaruh langsung dengan pengaruh
tidak langsung. Di lain pihak, karakter
berat basah biji berpengaruh langsung
secara
positif
signifikan
(0,92**)
terhadap berat kering biji, demikian juga
dengan nilai korelasinya (0,90**). Atas
dasar hasil analisis ini, maka dapat
diambil kesimpulan sementara bahwa
seleksi terhadap hasil biji kering

tanaman lada perdu dapat dilakukan
terhadap karakter tinggi tanaman dan
berat basah biji. Namun demikian,
karena karakter berat basah biji juga
merupakan karakter hasil yang baru
diketahui setelah tanaman menghasilkan, maka perlu dilakukan analisis
lintasan tahap berikutnya.
Analisis Lintasan Tahap II
Hasil analisis lintasan tahap 2,
yang menganalisis karakter berat basah
biji dengan karakter lainnya sebagai
“penyebab” disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap berat basah biji
Karakter

Pengaruh
langsung

Pengaruh tidak
langsung

Nilai korelasi

Jumlah tandan
panen

0,87**

-0,12

0,75**

Keterangan : ** nyata pada taraf 1%

Berdasarkan pada hasil analisis
lintasan tahap II ini dapat dketahui
bahwa karakter jumlah tandan panen
berpengaruh langsung secara positif
signifikan (0.87**) terhadap karakter
berat basah biji, demikian juga nilai
korelasinya (0.75**).
Implikasinya
adalah bahwa seleksi terhadap hasil
lada perdu dapat juga dilakukan
terhadap karakter jumlah tandan panen.
Namun demikian, sama halnya dengan
kondisi di atas bahwa karakter jumlah
tandan panen merupakan karakter
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generatif yang muncul kemudian setelah
tanaman mulai berbunga sehingga
seleksinya tidak dapat dilakukan secara
lebih dini.
Oleh karena itu, perlu
dilakukan
analisis
lintasan
tahap
berikutnya antara karakter jumlah
tandan panen dengan karakter-karakter
vegetatif (tinggi tanaman, lebar tajuk,
jumlah cabang primer, dan jumlah
cabang skunder) dengan tujuan agar
diperoleh karakter yang berpengaruh
langsung sehingga seleksinya dapat
dilakukan lebih dini.
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Analisis Lintasan Tahap III
Berdasarkan
hasil
analisis
lintasan tahap III, ternyata tidak
diperoleh satu pun karakter vegetatif
(tinggi tanaman, lebar tajuk, jumlah
cabang primer, dan jumlah cabang
skunder) yang berpengaruh terhadap
karakter jumlah tandan panen.
Implikasi
Berdasarkan pada ketiga hasil
analisis lintasan dapat diketahui bahwa
karakter hasil biji kering lada perdu
dipengaruhi langsung secara positif oleh
karakter tinggi tanaman dan berat basah
biji. Selanjutnya karakter berat basah
biji dipengaruhi langsung secara positif
oleh karakter jumlah tandan panen.
Karakter tinggi tanaman termasuk ke
dalam karakter vegetatif sehingga
seleksi produksi tinggi lada perdu dapat
dilakukan secara lebih dini melalui
karakter ini. Berbeda halnya dengan
karakter jumlah tandan panen yang
merupakan karakter generatif dan
munculnya pada stadia lebih lanjut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan,
maka
dapat
diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat tiga karakter penting yang
berpengaruh positif terhadap berat
kering biji lada perdu, yaitu tinggi
tanaman, jumlah tandan panen ,
dan berat basah biji.
2. Untuk tujuan produksi biji kering
yang tinggi, seleksi pada tahap
lebih dini dapat dilakukan terhadap
karakter tinggi tanaman.
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