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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2005 di KPH Nganjuk dan KPH Kebonharjo. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui variasi genetik antar famili, mengetahui perolehan genetik 

antar famili dan menaksir nilai duga heritabilitas. 

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Berblok atau RCBD (Randomixed 

Complete Block Design) yang terdiri dari 4 blok di KPH Nganjuk dan 5 blok di KPH 

Kebonharjo, dengan jarak tanam 3x3 m, dan yang diambil sebagai perlakuan 33 famili untuk 

KPH Nganjuk dan 32 untuk KPH Kebonharjo. Setiap blok dalam satu famili ditanam 25 individu 

pohon. 

Berdasarkan analisis varians menunjukkan bahwa di KPH Nganjuk, KPH Kebonharjo dan 

kombinasi 2 lokasi adanya perbedaan sangat nyata untuk parameter tinggi dan diameter. Dari 

hasil uji DMRT untuk pertumbuhan tinggi terbaik di KPH Nganjuk diambil 5 seedlot adalah 

famili no 68 dengan rata-rata 289,19 cm, famili no 13 rata-rata 293,36 cm, klon rata-rata 286,40 

cm, famili no 95 rata-rata 284,44 cm, dan famili no 69 rata-rata 282,05 cm. Untuk pertumbuhan 

diameter terbaik adalah famili no 68 dengan rata-rata 2,62 mm, famili no 13 rata-rata 2,62 mm, 

klon rata-rata 2.60 mm, famili no 136 rata-rata 2,60 mm, dan famil no 17 rata-rata 2,59 mm. Di 

KPH Kebonharjo pertumbuhan tinggi terbaik adalah famili no 3 dengan rata-rata 189,88 cm, 

famili no 98 rata-rata 184,57 cm, famili no 18 rata-rata 175,45 cm, famili no 97 rata-rata 172,50 

cm, dan famili no 99 rata-rata 168,30 cm. Untuk pertumbuhan diameter terbaik adalah famili no 

98 dengan rata-rata 3,04 mm, famili no 3 rata-rata 2,97 mm, famili no 18 rata-rata 2,84 mm, 

famili no 99 rata-rata 2,82 mm, dan famili no 110 rata-rata 2,77 mm. Serta Kombinasi 2 lokasi 

pertumbuhan tinggi terbaik adalah famili no 136 dengan rata-rata 281,11 cm, famili no 97 rata-

rata 227,09 cm, famili no 98 rata-rata 225,56 cm, klon rata-rata 220,44 cm, dan 3famili no 3 raa-

rata 219,34 cm. Untuk pertumbuhan diameter terbaik adalah famili no 98 dengan rata-rata 2,74 

mm, famili no 3 rata-rata 2,73 mm, klon rata-rata 2,66 mm, famili no 99 rata-rata 2,64 mm, dan 

famili no 2 rata-rata 2,64 mm. Hasil perolehan genetik untuk karakter tinggi terbaik sebesar 

51,42% dan untuk karakter diameter terbaik sebesar 16,03%. 

Dari hasil penelitian ini menyarankan melakukan evaluasi yang dilengkapi parameter tinggi dan 

diameter pohon serta produktifitas benih.  

 


