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ANALISIS PENGARUH UTAMA ADITIF DAN INTERAKSI 
GANDA *' 

Ahmad Ansori Mattjik 2' 

RINGKASAN 

.Inalisis ,4,\ll\ll (-lditive Main hxfect and 3fultiplicative interaction) atau LtlZG 
(Pengaruh C'tanta .iditif dun Interaksi Ganda) sudah mulai marak digunakan 
peneliti untuk rnelihat internksi, terutarna interaksi genotipa x lingkungan. 
Pada tulisan ini akan dibahas nienpenai tinjauan dari analisis G4IG sebagai 
safu cara untuk diagno.sa clan seleksr metoda diantara lirna metoda 
penanganan interaksi yang telah digunakan banyak peneliti (komposit, satu-db 
zrntuk non-aditif; kontras db-tunggal, regresi, dan sidik kornponen utanla untuk 
interaksi). Pada kesernpatan lair1 akan dibahas penerapan [YIG pada 
berhagai bidang. 

PENGANTAR 

Interaksi genotipa x lingkungan (GxE) 
sangat menarik perhatian pemulia khususnya 
dan agronom pada umumnya. Interaksi 
biasanya kompleks sehingga sukar dimengerti. 
Salah satu cara untuk memperoleh keterangan 
mengenai interaksi adalah dengan mengadakan 
percobaan uji hasil, yaitu dengan pengamatan 
terhadap hasil, biasanya diulang, untuk 
genotipa-genotipa yang ditanam pada beberapa 
lingkungan (kombinasi antara lokasi dan 
waktu). Data yang dihasilkan biasanya agak 
tercemar (noisy) dengan koefisien keragaman 
diatas 25%. 

Pemulia menggunakan data uji hasil untuk 
mengidentifikasi genotipa-genotipa harapan, 
agronom menggunakannya untuk membuat 

rekomendasi, misalnya pada petani. Tingkat 
keberhasilan untuk mencapai kedua tujuan 
tersebut akan bergantung pada dua faktor: (i) 
ketepatan dugaan hasil, dan (ii) besamya 
interaksi genotipa x lokasi, genotipa x tahun, 
dan genotipa x lokasi x tahun. Kedua faktor 
tersebut menggambarkan ketepatan dalam 
pengujian dan daya ramal antar pengujian. 
Ketepatan dalam pengujian akan berlanjut ke 
keberhasilan dalam daya ramal antar pengujian. 

Ketepatan dalam pengujian dari suatu 
model statistika dapat dilihat dari dua kriteria 
dasar yang berbeda: (a) keberhasilan total 
(postdictive success) memperhatikan kesesuai- 
an model dengan seluruh data yang ada, 
sedangkan (2) keberhasilan ramalan (predictive 
success) memperhatikan kesesuaian model 
yang dibangun dari sebagian data dan 
divalidasi dengan data lain yang tidak diikut 

I I sertakan dalam membangun model. Keduanya 
Sen Ranghian Tulisun unt~k Forum Statistiku dun 
li'ontputusj menggunakan model awal yang tidak lengkap, 

2' Stuf'Pennaiar dun Dekan ~WIPA-IPB dengan memperhatikan pengalaman empirik - b, - 
sumber yang potensial dimasukkan ke dalam 
model, atau sebagai alternatif menelaah model 
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