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Macam Mating DesignMacam Mating Design

�� Mating Design I Mating Design I �� 2 faktor, nested 2 faktor, nested 
(tersarang) (tersarang) 

�� Mating Design II Mating Design II �� 2 faktor, faktorial2 faktor, faktorial
�� Mating Design III Mating Design III ��

�� Full faktorialFull faktorial
�� MixedMixed
�� Full nestedFull nested

�� Dialel MatingDialel Mating
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Apakah nested design?Apakah nested design?

Rancangan penelitian minimal 2 faktorRancangan penelitian minimal 2 faktor
Faktor A mempunyai keragaman yang Faktor A mempunyai keragaman yang 
bebasbebas
Faktor B tidak mempunyai keragaman Faktor B tidak mempunyai keragaman Faktor B tidak mempunyai keragaman Faktor B tidak mempunyai keragaman 
bebas, namun keragamannya terletak di bebas, namun keragamannya terletak di 
dalam faktor A.dalam faktor A.
Pelaksanaan faktor B dilakukan di dalam Pelaksanaan faktor B dilakukan di dalam 
AA



Apakah nested design?Apakah nested design?

BesarnyaBesarnya keragamankeragaman faktorfaktor B B akanakan sangatsangat
tergantungtergantung padapada faktorfaktor A, A, sehinggasehingga tidaktidak
mungkinmungkin adaada interaksiinteraksi ABAB
PenulisannyaPenulisannya B/A B/A atauatau B B tersarangtersarangPenulisannyaPenulisannya B/A B/A atauatau B B tersarangtersarang
(nested) (nested) padapada AA
ContohContoh lain : lain : penelitianpenelitian multi multi lokasilokasi��
ulanganulangan akanakan tersarangtersarang dalamdalam lokasilokasi.  .  
TidakTidak adaada interaksiinteraksi antaraantara ulanganulangan dengandengan
lokasilokasi
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Pengertian dan TujuanPengertian dan Tujuan

Disebut juga rancangan I, Design I, north carolina Disebut juga rancangan I, Design I, north carolina 
I atau I atau nested mating design.nested mating design.
Disebut nested mating design, karena tanaman Disebut nested mating design, karena tanaman 
betina disilangkan dalam posisi tersarang dalam betina disilangkan dalam posisi tersarang dalam betina disilangkan dalam posisi tersarang dalam betina disilangkan dalam posisi tersarang dalam 
tanaman jantan.  tanaman jantan.  
Keragaman yang ditimbulkan oleh tanaman betina Keragaman yang ditimbulkan oleh tanaman betina 
adalah keragaman di dalam tanaman jantanadalah keragaman di dalam tanaman jantan
Tujuan utama Tujuan utama �� menduga varian genetik aditif menduga varian genetik aditif 
dari populasi F2, namun dapat digunakan untuk dari populasi F2, namun dapat digunakan untuk 
menduga varian dominanmenduga varian dominan



Bahan persilanganBahan persilangan

Bahan yang digunakan adalah tanaman (jagung) Bahan yang digunakan adalah tanaman (jagung) 
populasi F2. populasi F2. 
Mengapa F2????Mengapa F2????
–– Ingat : hasil persilangan F1, setelah Ingat : hasil persilangan F1, setelah –– Ingat : hasil persilangan F1, setelah Ingat : hasil persilangan F1, setelah 

disegregasikan dihasilkan F2.disegregasikan dihasilkan F2.
–– Sebelum dilakukan penanganan terhadap F2 Sebelum dilakukan penanganan terhadap F2 

harus diketahui dulu potensi genetiknya agar harus diketahui dulu potensi genetiknya agar 
dapat ditentukan cara (metode) seleksinya.  dapat ditentukan cara (metode) seleksinya.  
Informasi genetik yang paling diperlukan Informasi genetik yang paling diperlukan 
adalah varian genetiknyaadalah varian genetiknya



Bahan persilanganBahan persilangan

Varian Varian genetikgenetik yang yang akanakan didapatdidapat adalahadalah
varianvarian genetikgenetik aditifaditif atauatau dominandominan daridari
populasipopulasi F2F2
BerdasarkanBerdasarkan varianvarian genetikgenetik tersebuttersebut, , akanakanBerdasarkanBerdasarkan varianvarian genetikgenetik tersebuttersebut, , akanakan
dapatdapat direkomendasikandirekomendasikan program program 
pemuliaanpemuliaan ((seleksiseleksi) ) berikutnyaberikutnya



PelaksanaanPelaksanaan

�� Disiapkan secara acak tanaman yang Disiapkan secara acak tanaman yang 
akan digunakan sebagai jantan sebanyak akan digunakan sebagai jantan sebanyak 
m (sekitar 100 tanaman)m (sekitar 100 tanaman)



Perancangan bagan persilanganPerancangan bagan persilangan
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Terdapat 100 jantan



PelaksanaanPelaksanaan

�� Disiapkan secara acak tanaman yang Disiapkan secara acak tanaman yang 
akan digunakan sebagai jantan sebanyak akan digunakan sebagai jantan sebanyak 
m (sekitar 100 tanaman)m (sekitar 100 tanaman)

�� Disiapkan secara acak 4 tanaman betina Disiapkan secara acak 4 tanaman betina �� Disiapkan secara acak 4 tanaman betina Disiapkan secara acak 4 tanaman betina 
yang akan diserbuki oleh 1 jantan, yang akan diserbuki oleh 1 jantan, 
sehingga semuanya 400 tanaman betina sehingga semuanya 400 tanaman betina 



Perancangan bagan persilanganPerancangan bagan persilangan
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Dalam satu tongkol � Hubungan HS

Female nested on male



PelaksanaanPelaksanaan
�� Disiapkan secara acak tanaman yang Disiapkan secara acak tanaman yang 

akan digunakan sebagai jantan sebanyak akan digunakan sebagai jantan sebanyak 
m (sekitar 100 tanaman)m (sekitar 100 tanaman)

�� Disiapkan secara acak 4 tanaman betina Disiapkan secara acak 4 tanaman betina �� Disiapkan secara acak 4 tanaman betina Disiapkan secara acak 4 tanaman betina 
yang akan diserbuki oleh 1 jantan, yang akan diserbuki oleh 1 jantan, 
sehingga semuanya 400 tanaman betinasehingga semuanya 400 tanaman betina

�� Setiap tanaman jantan disilangkan dengan Setiap tanaman jantan disilangkan dengan 
(4) betina (4) betina �� 1 jantan menyilangi 4 betina, 1 jantan menyilangi 4 betina, 
ssehingga terdapat 400 tongkol keturunanehingga terdapat 400 tongkol keturunan



Perancangan bagan persilanganPerancangan bagan persilangan

�� �� 22 33 44
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Dalam satu tongkol � Hubungan HS

Female nested on male Denah di lapang ..



Contoh penempatan di lapangContoh penempatan di lapang
untuk mempermudah, biasanya dijadikan 3untuk mempermudah, biasanya dijadikan 3--4 set4 set

m m m m m m mmmm …………

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

…………

…………
F F F F FF F F FF

…………

m m m m m m mmmm …………

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

…………

…………



PengujianPengujian

�� Dari persilangan …….Dari persilangan …….
�� Setiap tanaman jantan disilangkan dengan Setiap tanaman jantan disilangkan dengan 

(4) betina (4) betina �� 1 jantan menyilangi 4 betina, 1 jantan menyilangi 4 betina, 
ssehingga terdapat 400 tongkol keturunanehingga terdapat 400 tongkol keturunanssehingga terdapat 400 tongkol keturunanehingga terdapat 400 tongkol keturunan

�� Hasil persilangan (400 genotip) ditanam di Hasil persilangan (400 genotip) ditanam di 
lapang dan di atur menurut Rancangan lapang dan di atur menurut Rancangan 
Acak Kelompok dan diulang 3 kaliAcak Kelompok dan diulang 3 kali



Dari persilanganDari persilangan�� dihasilkan 400 genotipe keturunan dihasilkan 400 genotipe keturunan 
Semua genotipe tersebut diuji di lapang menggunakan Semua genotipe tersebut diuji di lapang menggunakan 
RAKRAK

I. G1 G2 G3 G4 G5 G6    ……. G400

II. G1 G2 G3 G4 G5 G6    ……. G400

III. G1 G2 G3 G4 G5 G6    ……. G400

Pengamatan dilakukan terhadap rata-rata plot

Misal ; panjang tongkol, jumlah baris biji

Hasil pengamatan ��� ANOVA



Dari persilanganDari persilangan

�� BetinaBetina nested (nested (tersarangtersarang) ) padapada jantanjantan ��

sehinggasehingga disebutdisebut Nested Mating DesignNested Mating Design
�� TerbentukTerbentuk 2 2 hubunganhubungan kekerabatankekerabatan
�� TerdapatTerdapat hubunganhubungan kekerabatankekerabatan�� TerdapatTerdapat hubunganhubungan kekerabatankekerabatan

�� SaudaraSaudara sekandungsekandung dalamdalam jantanjantan �� ��²²f/mf/m

�� SaudaraSaudara seayahseayah ��²²m  m  

�� BaikBaik untukuntuk mendugamenduga ��²²aa



Dari hasil persilangan ….Dari hasil persilangan ….

�� Dalam tiap tongkol  akan ada hubungan Dalam tiap tongkol  akan ada hubungan 
kekerabatankekerabatan saudara seayahsaudara seayah--seibu (Full seibu (Full 
Sib = FS).  Sib = FS).  

�� Besarnya kovarian FS = Besarnya kovarian FS = (1/2(1/2��²² + 1/4+ 1/4��²² ) ) �� Besarnya kovarian FS = Besarnya kovarian FS = (1/2(1/2��²²a a + 1/4+ 1/4��²²dd) ) 
�� Dalam 4 betina Dalam 4 betina �� saudara seayah (Half Sib saudara seayah (Half Sib 

= HS) dan merupakan varian jantan = HS) dan merupakan varian jantan ��²²mm.  .  
Besarnya kovarian HS =Besarnya kovarian HS =¼ ¼ ��²²mm = = ¼ ¼ ��²²aa



Nilai kovarian kerabatNilai kovarian kerabat

�� Varian jantan Varian jantan ��²²mm akan = kovarian betina dalam akan = kovarian betina dalam 
jantan jantan 
�� CovCovf/mf/m = Cov HS yang besarnya = ¼ = Cov HS yang besarnya = ¼ ��²²aa

�� Pada masingPada masing--masing tongkol  ada keragaman masing tongkol  ada keragaman �� Pada masingPada masing--masing tongkol  ada keragaman masing tongkol  ada keragaman 
FS atau varian betina dalam jantan FS atau varian betina dalam jantan 
�� ��²²f/mf/m = Cov FS = Cov FS -- Cov HS Cov HS 

= (1/2= (1/2��²²a a + 1/4+ 1/4��²²dd) ) –– 1/41/4��²²aa

= ¼ (= ¼ (��²²aa + + ��²²dd))



Data hasil pengamatan (mis: panjang tongkol)Data hasil pengamatan (mis: panjang tongkol)
disusun tanpa setdisusun tanpa set

GenotipGenotip Ulangan Ulangan 
11

Ulangan Ulangan 
22

Ulangan Ulangan 
33

TotalTotal

G1 (m1f1)G1 (m1f1) 2525 2626 2828
G2 (m1f2)G2 (m1f2) 2323 2525 2626
G3 (m1f3)G3 (m1f3)G3 (m1f3)G3 (m1f3)

G4 (m1f4)G4 (m1f4) Dst……Dst……
G5 (m2f1)G5 (m2f1)

…….…….

G400 (m100f4)G400 (m100f4)

TotalTotal



Anova, misal panjang tongkolAnova, misal panjang tongkol
�� bentuk standar tanpa setbentuk standar tanpa set

SKSK dbdb JKJK KTKT TKTTKT
BlokBlok rr--11
GenotipGenotip fmfm--11
JantanJantan mm--11 JKJKmm KTKTmm ��²²ee+ r+ r��²²f/mf/m+ rf+ rf��²²mm
Betina/JantanBetina/Jantan (f(f--1)m 1)m JKJKf/mf/m KTKTf/mf/m ��²²ee + r+ r��²²f/mf/m
GalatGalat (r(r--1)(fm1)(fm--1)1) JKJKee KTKTee ��²²ee (= (= ��²²mfr)mfr)
TotalTotal rfmrfm--11 JKJKtt

Nilai TKT (taksiran kuadrat tengah) adalah penduga dari 
nilai KT, sehingga besarnya TKT = KT dan besarnya ��² ² 
dapat diduga  dapat diduga  



Dari tabel tersebut …..Dari tabel tersebut …..

�� r r ��²²f/mf/m = KT= KTf/mf/m -- KTKTee
�� Dan Dan ��²²mm == KTKTmm –– KTKTee ––(KT(KTf/mf/m –– KTKTee))

rfrf
== KTKTmm –– KTKTf/mf/m = ¼= ¼��²²aa

rfrfrfrf
�� Maka Maka ��²²aa == 4 (KT4 (KTmm –– KTKTf/mf/m))

rfrf

�� Sesuai dengan tujuan dilakukan rancangan Sesuai dengan tujuan dilakukan rancangan 
persilangan adalah untuk menduga varian persilangan adalah untuk menduga varian 
genetik, maka dari rancangan I telah didapatkan genetik, maka dari rancangan I telah didapatkan 
varian genetik aditifvarian genetik aditif



Perhatikan…Perhatikan…
�� Agar varian bernilai positip, maka secara teori Agar varian bernilai positip, maka secara teori 

KTKTmm>KT>KTf/mf/m>KT>KTee, namun hal ini kadang, namun hal ini kadang--
kadang tidak tercapaikadang tidak tercapai..

�� Cara mengatasi adalah dengan memperbesar Cara mengatasi adalah dengan memperbesar 
persilanganpersilangan�� lebih dari 100 persilanganlebih dari 100 persilanganpersilanganpersilangan�� lebih dari 100 persilanganlebih dari 100 persilangan

�� Design I hanya tepat untuk menduga Design I hanya tepat untuk menduga ��²²aa saja, saja, 
namun apabila diinginkan, namun apabila diinginkan, ��²²dd juga dapat diduga juga dapat diduga 
dari tabel anova tersebutdari tabel anova tersebut

�� Berdasarkan Berdasarkan ��²²aa yang diperoleh, yang diperoleh, �� dapat dapat 
dikembangkan  untuk menduga heritabilitas arti dikembangkan  untuk menduga heritabilitas arti 
sempitsempit




