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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang ditampilkan pada bab ini terdiri dari hasil 

pengamatan selintas dan pengamatan utama. Pengamatan selintas terdiri dari 

curah hujan, suhu udara, serangan hama, dan penyakit pada tanaman gandum. 

Sedangkan komponen pangamatan utama dalam penelitian ini terdiri dari dua 

kompenen yaitu komponen pertumbuhan dan komponen hasil. Komponen 

pertumbuhan tanaman gandum yang dijadikan sebagai parameter pengamatan 

meliputi tinggi tanaman, umur berbunga, jumlah tanaman per rumpun, persentase 

kematian tanaman, dan umur panen. Sementara itu kompenen hasil meliputi 

parameter panjang malai, jumlah spikelet per malai, jumlah biji per malai, bobot 

1000 biji, bobot biji per  m
2
, bobot biji per petak neto, dan bobot 1 liter biji.  

4.1. Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas merupakan pengamatan yang hasilnya tidak diuji 

secara statistik. Data pengamatan selintas digunakan untuk mendukung data 

pengamatan utama. Pengamatan selintas yang dilakukan pada penelitian ini 

meliputi curah hujan, suhu, dan hama penyakit. 

4.1.1. Curah Hujan dan Suhu Udara 

Data curah hujan dan suhu udara bulanan mulai bulan Maret hingga 

bulan Juli tahun 2015, diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) Semarang yang berlokasi di jalan Siliwangi No. 291 

Semarang. Data di tampilkan pada tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Data Curah Hujan dan Suhu di Kecamatan Tuntang Bulan Maret 

sampai Juli Tahun 2015 

Bulan Maret April Mei Juni Juli Rerata Total 

Curah Hujan (mm) 290 217 149 17 0 134,6 673 

Suhu Udara (
o
C) 25,6 26 26,8 27,1 26,7 26,44 

 Sumber : BMKG Semarang Semarang (2016) 

Jumlah curah hujan bulanan selama pelaksanaan penelitian gandum ini 

antara 0 mm - 290 mm. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa, curah hujan 
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selama penelitian ini kriterianya dari sangat rendah sampai menengah. Menurut 

BMKG Semarang (2016) kriteria curah hujan per bulan 1 mm – 100 mm (rendah), 

101  mm – 300 mm (menengah), 301 mm – 400 mm (tinggi), dan >401 mm 

tergolong sangat tinggi. Total curah hujan dari bulan Maret 2015 – bulan Juli 

2015 adalah 673 mm. Simanjuntak (2002) menyatakan bahwa, tanaman gandum 

dapat tumbuh dengan baik pada curah hujan 350 mm - 1250 mm selama siklus 

hidupnya. Ini berarti curah hujan selama penelitian ini mendukung pertumbuhan 

yang baik pada tanaman gandum. 

Rerata suhu udara selama penelitian dari bulan Maret sampai bulan Juli 

2015 antara 25,6 
o
C – 27,1 

o
C. Menurut Fisher dan Goldsworthy (1992) tanaman 

gandum akan tumbuh dan menghasilkan dengan optimal pada suhu sekitar 10 
o
C – 

25 
o
C. Hal ini berarti untuk penelitian pertumbuhan gandum kurang tumbuh 

optimal pada lahan dataran menengah karena suhu udara yang melebihi batas 

optimal untuk pertumbuhannya.  

4.1.2. Hama dan Penyakit 

Hama dan penyakit yang ditemukan dan menyerang tanaman gandum 

dalam penelitian ini adalah hama belalang, ordo: Orthoptera famili: Acrididae, 

hama beluk dan penyakit fungi/cendawan. Belalang menyerang tanaman gandum 

pada saat Peralihan dari akhir fase vegetatif ke fase generatif. Belalang menyerang 

tanaman gandum dengan cara memakan daun tanaman sehingga hal ini dapat 

menyebabkan perkembangan gandum untuk menghasilkan malai kurang optimal, 

akan tetapi serangan belalang ini tidak menimbulkan kematian pada tanaman 

gandum. Penelitian Saputro (2015) dengan judul “Hama dan Penyakit Pada 13 

Genotip dan Empat Varietas Tanaman Gandum (Triticum aestivum L.) di Dataran 

Menengah Tropis” menyatakan bahwa persentase serangan hama belalang pada 

tanaman gandum antara 11,4% - 39,6%. Serangan hama belalang yang terdapat 

pada tanaman gandum terlihat cukup banyak, maka dilakukan pengendalian 

dengan menyemprotkan racun atau insektisida bermerek dagang Curacron 500 

EC (Emulsifiable Concentrate/cairan pekat) yang mengandung bahan aktif 

Profenofos. Insektisida dengan bahan aktif Profenofos merupakan racun kontak 

sehingga dapat mematikan hama dalam waktu yang cepat. Penyemprotan hama 

belalang dilakukan sebanyak dua kali penyemprotan yaitu pada saat tanaman 
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gandum berumur 45 Hari Setelah Tanam (HST) dan tanaman gandum berumur 53 

HST. Hal ini dikarenakan hama belalang merupakan salah satu hama yang 

memiliki sayap sehingga sangat cepat berpindah tempat ke lokasi yang lebih aman 

atau ke lokasi yang tidak membahayakan dirinya.  

 

Gambar 4.1. Daun Gandum yang Terserang Hama Belalang 

 

Gambar 4.2. Hama Belalang 

Berdasarkan pengamatan dari 18 genotip tanaman gandum tersebut, secara 

fisik serangan hama yang berat terdapat pada fenotip gandum G-1, dimana daun 

tanaman gandum pada fenotip G-1 sebagian besar hanya terlihat tulang daunnya 

saja (Gambar 4.1 dan 4.2). Menurut Embriani (2014) gejala serangan yang 

ditimbulkan oleh hama belalang adalah terdapat robekan pada daun, dan pada 

serangan yang hebat dapat terlihat tinggal tulang-tulang daunnya saja. Sedangkan 

serangan hama belalang yang secara penampilan relatif ringan terdapat pada 

gandum G-10 yang ditandai dengan bekas serangannya di permukaan daun 
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gandum, sedangkan pada genotip lainnya serangan hama belalang relatif agak 

ringan. Banyak atau sedikitnya serangan hama belalang pada penelitian ini diduga 

dipengaruhi oleh faktor genetik. 

 

Gambar 4.3. G-3 yang Terserang Fungi dan Hama Beluk  

 

Gambar 4.4. Tanaman G-10 yang Tidak Terserang Fungi dan Hama 

Menurut penelitian Saputro (2015), penyakit yang menyerang tanaman 

gandum pada penelitian ini adalah fungi atau cendawan. Pertumbuhan fungi ini 

dipengaruhi oleh kelembaban udara antara 97% - 98% dan suhu antara 20
0
C – 

30
0
C (Semangun, 2004). Fungi yang menyerang tanaman gandum ini disebabkan 

oleh curah hujan yang cukup tinggi pada pertengahan bulan April sampai awal 
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bulan Mei 2015, drainase yang kurang baik pada lahan penelitian tanaman 

gandum, dan tanah yang liat sehingga menyebabkan fungi berkembang dengan 

cepat pada lahan yang diteliti. Dengan adanya serangan fungi pada tanaman 

gandum dapat menyebabkan kematian pada tanaman sehingga berakibat pada 

penurunan kualitas hasil dan hasil produksinya.  

Secara fisik atau penampilan di lapangan genotip gandum yang relatif 

rentan terhadap fungi dan hama beluk yaitu pada G-14, G-3, G-7, Guri-5, dan 

Dewata (Gambar 4.3).  Sedangkan perlakuan G-12, G-10, G-15, G-9, G-5, Guri-3, 

dan G-13 serangan fungi dan beluk relatif sedikit (Gambar 4.4). Hal ini di lihat 

dari persentase kematian tanaman.  

4.2. Pengamatan Utama 

Pengamatan utama yang dilakukan pada penelitian ini dipilah menjadi dua 

sub-bab yaitu komponen pertumbuhan dan komponen hasil. Komponen 

pertumbuhan terdiri dari umur berbunga, tinggi tanaman, jumlah tanaman per 

rumpun, persentase kematian tanaman, dan umur panen. Sedangkan komponen 

hasil terdiri dari panjang malai, jumlah spikelet per malai, jumlah biji per malai, 

bobot 1000 biji, bobot biji per m
2
, bobot 1 liter biji, dan bobot biji per petak neto. 

Menurut Allard dan Bradsaw (1964) penampilan dari suatu tanaman akan 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: faktor genetik (G), faktor lingkungan (L), dan 

faktor interaksi genetik terhadap lingkungan hidupnya. Interaksi genotip dan 

lingkungannya merupakan perbedaan yang tidak tetap diantara genotip-genotip 

yang ditanam di tempat yang berbeda. 

4.2.1. Komponen Pertumbuhan Tanaman Gandum 

Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran (massa, panjang) secara 

kuantitatif yang dihasilkan dari pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversibel 

atau tidak dapat kembali (Salisbury dan Ross, 1995). Hasil analisis pertumbuhan 

tanaman gandum tertera pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Hasil Analisis Umur Berbunga, Umur Panen. Tinggi Tanaman, 

dan Jumlah Tanaman per Rumpun, dan Kematian Tanaman. 

Perlakuan 

Variabel 

Umur 

Berbunga 

(Hari) 

Umur 

Panen 

(Hari) 

Tinggi 

Tanaman (cm) 

Jumlah 

Tanaman 

per 

Rumpun 

Kematian 

Tanaman 

(%) 

G-1 50 cd 102 c 56,6 abcd 3 a 20,84 ab 

G-2 55 d 101 c 57,9 abcde 3 a 17,20 ab 

G-3 51 cd 101 c 58,9 abcde 4 a 28,13 b 

G-4 56 de 101 c 66,3 def 4 a 14,42 ab 

G-5 53 cd 97 b 60,9 bcde 3 a 12,30 ab 

G-6 53 cd 97 b 57,5 abcde 3 a 14,46 ab 

G-7 60 e 105 d 60,1 bcde 4 a 27,67 b 

G-8 59 de 105 d 56,5 abcd 4 a 21,69 ab 

G-9 67 f 112 e 66,9 def 5 a 7,97 ab 

G-10 45 bc 93 a 69,1 ef 5 a 13,88 ab 

G-11 40 a 93 a 47,1 a 3 a 24,88 ab 

G-12 49 bc 93 a 49,5 ab 4 a 5,64 a 

G-13 50 cd 93 a 53,9 abc 4 a 13,44 ab 

G-14 64 ef 105 d 65,8 cdef 4 a 29,03 b 

G-15 51 cd 97 b 66,3 def 5 a 16,66 ab 

Dewata 50 cd 102 c 64,2 cdef 4 a 25,93 ab 

Guri-3 68 f 112 e 73,3 f 4 a 13,20 ab 

Guri-5 67 f 105 d 63,4 cdef 3 a 27,19 b 

Keterangan: - Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata antar 

perlakuan sedangkan angka diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata antar perlakuan. 

 - Pada variabel Persentase Kematian Tanamana, data dalam wujud angka sebelum 

ditransformasi diikuti huruf sebagai hasil analisis setelah ditransformasi. 

4.2.1.1. Umur Berbunga 

Penentuan umur berbunga tanaman gandum dihitung saat tanaman gandum 

50% telah mengeluarkan malai. Hasil analisis sidik ragam (ANOVA) 

menggunakan BNJ dengan taraf kepercayaan 95 % membuktikan bahwa fenotip 

dari 18 genotip gandum yang diteliti menunjukkan perbedaan nyata. Penelitian 

Budiarti (2005) mengelompokkan umur berbunga tanaman gandum menjadi tiga 

kelompok yaitu: 1) berumur pendek 48 HST – 54 HST, 2) berumur sedang 55 

HST – 61 HST, 3) dan berumur panjang ≥ 62 HST. Dalam penelitian ini genotip 

gandum yang termasuk dalam kelompok umur berbunga pendek terdapat pada 

perlakuan G-11, G-10, G-12, G-13, Dewata, G-1, G-3, G-15, G-5 dan G-6, 
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kelompok umur berbunga sedang terdapat pada perlakuan G-2, G-4, G-8, dan G-

7, sedangkan umur berbunga lama atau panjang terdapat pada perlakuan G-14, G-

9, Guri-5 dan Guri-3. Cepat dan lamanya umur berbunga tanaman gandum lebih 

di pengaruhi oleh faktor genetik itu sendiri. Faktor lain yang juga mempengaruhi 

cepat atau lamanya umur berbunga tanaman gandum yaitu suhu udara dan curah 

hujan (lihat Tabel 4.1). Dimana suhu udara pada penelitian ini melebihi batas 

optimum untuk pertumbuhan gandum, yang mana suhu optimumnya yaitu 10
o
C – 

25
o
C. Hal ini memungkinkan waktu umur berbunga dan waktu umur panen akan 

lebih cepat. Hal ini sesuai penelitian Malik (2011) yang menyatakan bahwa, 

gandum yang tumbuh pada dataran rendah siap panen apabila tanaman telah 

berumur ± 90 hari, dataran menengah ±107 hari, dan dataran tinggi ± 112 hari. 

Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan abiotik seperti suhu udara. 

Hasil penelitian dari 18 genotip gandum ini memperlihatkan bahwa, 

varietas Guri-3 dan varietas Guri-5 yang digunakan sebagai kontrol atau 

pembanding umur berbunganya lebih lama dari perlakuan gandum G-11, G-10, G-

12, dan G-13. Semakin cepat umur berbunga tanaman gandum maka akan 

semakin cepat juga umur panen (lihat Tabel 4.2. kolom umur panen) dari tanaman 

gandum, sehingga waktu budidaya tanaman gandum akan lebih cepat.  

4.2.1.2. Umur Panen Gandum 

Hasil analisis variabel umur panen juga menunjukkan perbedaan nyata 

antar perlakuan. Umur panen gandum pada penelitian ini berkisar 93 HST – 112 

HST. Daradjat  dan  Purnawati  (1994) mengklasifikasikan umur panen gandum 

menjadi genjah (75-85 hari),  sedang (86-96  hari), dalam (97-107 hari), dan 

sangat dalam (>108 hari). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada penelitian ini 

tidak terdapat genotip gandum introduksi yang berumur genjah, berumur sedang 

terdapat pada gandum G-10, G-11, G-12 dan G-13, berumur dalam terdapat pada 

gandum G-5, G-6, G-15, G-2, G-3, G-4, G-1, Dewata, G-7, G-14, Guri-5 dan G-8, 

sedangkan yang berumur sangat dalam terdapat pada gandum G-9 dan Guri-3.  

Umur panen dipengaruhi oleh faktor genetik  dari genotip itu sendiri. 

Namun Rawson et al (1996) menyatakan bahwa suhu udara yang terlalu tinggi  

mengakibatkan meningkatnya aktivitas respirasi dan pemasakan bulir yang  

terlalu cepat. Hal ini akan berdampak pada turunnya kualitas dan kuantitas biji 
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gandum yang dihasilkan. Selain itu faktor ketinggian tempat juga mempengaruhi 

cepat atau lamanya umur panen gandum. Dimana pada lahan dataran tinggi umur 

panen gandum akan lebih lama dari lahan dataran menengah karena lahan pada 

dataran tinggi kelembaban udaranya akan lebih tinggi dari lahan dataran 

menengah. Hal ini didukung oleh penelitian Malik (2011) yang menyatakakan 

bahwa, gandum yang tumbuh pada dataran rendah siap panen apabila tanaman 

telah berumur ± 90 hari, dataran menengah ±107 hari, dan dataran tinggi ± 112 

hari. 

4.2.1.3. Tinggi Tanaman Gandum 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat 50% biji gandum masak 

susu yang dilakukan dengan cara mengukur batang gandum dari permukaan tanah 

sampai ujung malai (tidak termasuk rambut gandum). Hamdani et el (2002) 

mengelompokan tinggi tanaman menjadi tiga kategori yaitu: 1) kategori rendah 

35,2 cm – 45,5 cm, 2) kategori sedang 46,9 cm – 48 cm, dan 3) kategori tinggi 

≥51,7 cm. Sesuai pernyataan Hamdani et el (2002) maka tinggi tanaman dari 18 

genotip yang diteliti pada penelitian ini ternyata tidak terdapat genotip gandum 

yang termasuk dalam kategori rendah, yang tergolong dalam kategori sedang 

terdapat pada G-11, sedangkan 17 genotip gandum lainnya termasuk dalam 

kategori tinggi. Perbedaan tinggi tanaman antar genotip ini dipengaruhi oleh 

faktor genetiknya. Hal ini sesuai pernyataan Khrishnamoorthy (1981) yang 

menyatakan potensi genetik merupakan faktor dalam yang menentukan tinggi 

tanaman. 

Widyawati (2013) menyatakan rata-rata tinggi tanaman yang optimal 

misalnya varietas Dewata yang ditanam di lahan dataran tinggi adalah 60 cm. 

Pada penelitian ini, tinggi tanaman untuk varietas Dewata yaitu 64,2 cm sehingga 

dapat dikatakan bahwa meskipun suhu udara di lahan dataran menengah melebihi 

batas optimum namun tidak berpengaruh negatif terhadap tinggi tanaman. Akan 

tetapi hasil korelasi data pada Tabel 4.6 antara bobot biji per petak neto dengan 

tinggi tanaman memperlihatkan bahwa nilai korelasi kedua variabel tersebut 

rendah yaitu 0,0713. Dengan demikian tinggi tanaman tidak berhubungan erat 

dengan bobot biji per petak neto. Hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi tanaman 

pada penelitian ini tidak mempengaruhi hasil biji per petak neto. 



20 

 

4.2.1.4. Jumlah Tanaman per Rumpun 

Jumlah tanaman per rumpun yang produktif dilakukan untuk mengetahui 

dalam satu biji gandum dapat menghasilkan berapa individu tanaman yang 

produktif. Hasil analisis sidik ragam yang terdapat pada Tabel 4.2 

memperlihatkan bahwa, fenotip dari 18 genotip gandum untuk jumlah tanaman 

per rumpun
 
tidak berbeda nyata. Jumlah tanaman per rumpun dari ke-18 genotip 

berkisar 3 tanaman – 5 tanaman per rumpun.. Dimana jumlah tanaman per 

rumpun  terendah terdapat pada G-11, G-2, G-6, Guri-5, G-1, dan G-5 dengan 

jumlah 3 batang tanaman per rumpun atau dapat menghasilkan 2 individu baru. 

Sedangkan jumlah individu tanaman per rumpun yang terbanyak terdapat pada 

genotip G-15, G-10 dan G-9 dengan jumlah 5 tanaman per rumpun atau dalam 

satu rumpun dapat menghasilkan 4 individu baru. Menurut Grubben dan 

Partohardjono (1996), banyaknya jumlah anakan pada tanaman gandum 

tergantung pada jenis spesies dan kultivarnya atau dalam hal ini dipengaruhi oleh 

genetiknya. 

Varietas gandum yang digunakan sebagai kontrol atau pembanding pada 

penelitian ini jumlah individu per rumpunnya masih rendah dari perlakuan G-15, 

G-10 dan G-9. Dengan ini maka, gandum G-15, G-10 dan G-9 mempunyai 

potensi yang cukup baik untuk dikembangkan pada lahan dataran menengah. Hal 

ini dikarenakan semakin banyak jumlah individu produktif yang dihasilkan, maka 

semakin meningkat juga hasil produksi biji gandum yang dihasilkan. 

4.2.1.5. Persentase Kematian Gandum 

 Persentase kematian tanaman gandum dari 18 genotip yang diteliti pada 

lahan dataran menengah menunjukkan persentase kematian yang berbeda-beda. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase kematian tanaman gandum pada 

penelitian ini berkisar antara 5,64% - 29,03%. Persentase kematian tanaman 

gandum yang tinggi terdapat pada perlakuan G-3 dan G-14. Faktor-faktor yang 

diduga menyebabkan matinya tanaman gandum dalam penelitian ini yaitu hama 

beluk, penyakit fungi, intensitas curah hujan cukup tinggi yang terjadi pada 

pertengahan bulan April sampai awal bulan Mei dan suhu udara yang melebihi 

batas maksimum untuk mendukung pertumbuhan tanaman gandum. Penampilan 

G-3 dan G-14 sebelum terserang hama dan penyakit terlihat pada Gambar 4.5 dan 
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4.6. Sedangkan Gambar 4.7. dan Gambar 4.8. menunjukkan penampilan G-3 dan 

G-14 setelah terserang hama dan penyakit. 

 

Gambar 4.5. Genotip-3 (29 HST)  Gambar 4.6. Genotip-14 (29 HST) 

 

Gambar 4.7. Genotip-3 (80 HST)  Gambar 4.8. Genotip-14 (87 HST) 

Penyebab matinya tanaman gandum ini umumnya disebabkan oleh hama 

beluk yang menyerang tanaman gandum pada fase generatif. Menurut Baehaki 

(2013) gejala serangan penggerek pada fase generatif disebut beluk (whiteheads) 

dengan gejala malai mati dengan bulir hampa yang kelihatan berwarna putih (lihat 

Gambar 4.9). Pada penelitian ini genotip gandum dengan nilai persentase 

kematian terendah terdapat pada perlakuan G-12 yaitu 5,64%. Hal ini dapat 

dikatakan bahwa gandum G-12 relatif resisten terhadap hama beluk, fungi, dan 

relatif toleran terhadap lingkungan abiotik seperti suhu udara (lihat Gambar 4.10).  

  

Gambar 4.9. Gejala Serangan Hama Beluk 
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Gambar 4.10. Penampilan G-12 yang Relatif Resisten Terhadap Hama Beluk 

4.2.2. Komponen Hasil Tanaman Gandum 

Pengamatan komponen hasil dilakukan setelah tanaman gandum dipanen. 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengamatan pada panjang malai, jumlah spikelet per 

malai, dan jumlah biji per malai. 

Tabel 4.3. Komponen Hasil Analisis Panjang Malai, Jumlah Spikelet per 

Malai dan Jumlah Biji per Malai 

Perlakuan 

Variabel 

Panjang Malai 

(cm) 

Jumlah Spikelet per 

Malai 

Jumlah Biji per 

Malai 

G-1 7,0 b 13 a 30 a 

G-2 8,1 cd 16 abc 44 cd 

G-3 9,2 ef 15 ab 35 abcd 

G-4 8,4 cde 17 bc 39 abcd 

G-5 7,6 bc 15 ab 36 abcd 

G-6 5,5 a 15 ab 42 bcd 

G-7 8,4 cde 17 bc 41 bcd 

G-8 7,8 bcd 15 ab 34 abc 

G-9 9,4 f 18 c 42 bcd 

G-10 9,5 f 15 ab 40 bcd 

G-11 7,0 b 16 abc 38 abcd 

G-12 7,4 bc 15 ab 35 abcd 

G-13 7,5 bc 15 ab 34 abc 

G-14 8,9 def 18 c 45 d 

G-15 8,1 cd 17 c 40 bcd 

Dewata 8,8 def 17 bc 36 abcd 

Guri-3 9,3 ef 17 bc 43 bcd 

Guri-5 8,7 def 18 c 41 bcd 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata antar 
perlakuan sedangkan angka diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata antar perlakuan. 
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4.2.2.1. Panjang Malai Tanaman Gandum 

 Panjang malai dari 18 genotip gandum yang diteliti menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar perlakuan. Dimana hasil analisis menunjukkan 

panjang malai yang pendek terdapat pada perlakuan G-6 dengan panjang 5,5 cm 

sehingga berbeda nyata dengan 17 genotip gandum lainnya. Sedangkan malai 

gandum yang panjang terdapat pada perlakuan gandum G-10 yaitu 9,5 cm, namun 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan G-9, Guri-3, G-3, Dewata, Guri-5 dan G-

14, akan tetapi penampilan dari 11 genotip gandum lainnya berbeda nyata. 

Menurut Nur et al (2012) perbedaan panjang malai antar genotip dipengaruhi oleh 

faktor genetik.  

Panjang malai merupakan variabel yang berpengaruh terhadap jumlah 

spikelet per malai dan jumlah biji per malai. Dimana semakin panjang malai yang 

dihasilkan oleh setiap genotip gandum, maka semakin banyak juga jumlah 

spikelet dan jumlah biji yang dihasilkan sehingga produksi biji gandum juga akan 

semakin banyak. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa panjang malai yang 

pendek G-6 dan panjang malai yang panjang G-10 seperti yang terlihat pada 

Gambar 4.11 tidak mempengaruhi jumlah spikelet per malai dan jumlah biji per 

malai. Hal ini diduga dipengaruhi oleh jarak antar spikelet dalam satu malai.  

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai korelasi panjang malai tidak 

mempunyai nilai korelasi yang tinggi terhadap bobot biji per petak neto, sebab 

nilai korelasi antara panjang malai dengan bobot biji per petak neto yaitu 0,0998. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel panjang malai tidak 

mempunyai keeratan hubungan dengan bobot biji per petak neto. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini panjang malai kurang 

memberikan pengaruh terhadap bobot biji per petak neto. 

 

Gambar 4.11. Panjang Malai, A= G-6 dan B= G-10 

A B 
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4.2.2.2. Jumlah Spikelet per Malai
 

Jumlah spikelet per malai pada 18 genotip gandum yang diteliti 

menunjukkan perbedaan nyata antar perlakuan. Jumlah spikelet per malai dari 18 

genotip gandum yang diteliti berkisar antara 13 – 18 spikelet per malai.  Dimana 

rerata dari jumlah spikelet per malai yang rendah terdapat pada perlakuan gandum 

G-1 yaitu 13 spikelet, sehingga perlakuan G-1 berbeda nyata dengan perlakuan G-

2, G-11, G-15, G-4, Dewata, Guri-3, G-7, G-9, Guri-5 dan G-14. Sedangkan 

rerata spikelet yang tinggi terdapat pada gandum G-9, G-14 dan Guri-5 yang 

berjumlah 18 spikelet, namun gandum G-14 tidak berbeda nyata dengan gandum 

G-7, Guri-3, Dewata, G-4, G-15 dan G-11, sedangkan 9 genotip lainnya berbeda 

nyata.  

Jumlah spikelet dalam satu malai diduga dipengaruhi oleh faktor genetik 

dari genotip itu sendiri. Namun jumlah spikelet per malai yang dihasilkan 

dipengaruhi juga oleh panjang malai dan juga kerapatan atau jarak antar spikelet 

dalam satu malai. Contoh hasil analisis data menunjukkan bahwa, meskipun 

panjang malai pada gandum G-6 merupakan panjang malai yang pendek akan 

tetapi jumlah spikelet per malai yang dihasilkan tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan gandum G-10 yang merupakan malai yang panjang. Dimana jumlah 

spikelet per malai antara G-6 dengan G-10 sama-sama menghasilkan 15 spikelet 

per malai dan pada variabel jumlah biji per malai, gandum G-6 menghasilkan 42 

biji per malai sedangkan G-10 menghasilkan 40 biji per malai atau hasil biji G-10 

lebih rendah dari G-6. Hal ini secara fenotip dipengaruhi oleh jarak antar spikelet. 

4.2.2.3. Jumlah Biji per Malai 

Jumlah biji per malai dari data hasil analisis yang tertera pada Tabel 4.3 

menunjukkan perbedaan nyata antar perlakuan. Jumlah biji per malai yang rendah 

terdapat pada perlakuan G-1 dengan jumlah 30 biji per malai sehingga berbeda 

nyata dengan G-15, G-10, Guri-5, G-7, G-9, G-6, Guri-3, G-2 dan G-14. 

Sedangkan jumlah biji per malai yang banyak terdapat pada perlakuan G-14 

dengan jumlah 45 biji per malai sehingga berbeda nyata dengan perlakuan G-1, 

G-8 dan G-13, namun tidak berbeda nyata dengan 14 genotip lainnya.  

Jumlah biji per malai dipengaruhi oleh faktor genetik. Namun secara 

fenotip faktor yang dapat mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah biji per 
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malai yang dihasilkan yaitu kerapatan antar spikelet dalam satu malai. Fenotip 

dari 18 genotip gandum yang diteliti, dalam satu rumpun spikelet dapat 

menghasilkan 3 biji sampai 5 biji gandum atau akan menghasilkan 2 biji sampai 3 

biji yang kualitasnya relatif lebih bagus dan lebih besar.  

Tabel 4.4. Hasil Analisis Bobot 1000 Biji, Bobot Biji per 1x1 m
2
, Bobot Biji 

per Petak Neto, Bobot 1 liter Biji, dan Bobot Biji Ton per Hektar 

Perlakuan  

Variabel 

Bobot 1000 

Biji (g) 

Bobot Biji 

per 1x1 m
2
 

(g) 

Bobot Biji per 

Petak Neto (g) 

Bobot 

Biji 

Ton/ha 

Bobot 1 liter 

Biji (g) 

G-1 27,70 a 141,58 a 493,24 a 1,10 841,77 abc 

G-2 33,56 a 77,59 a 439,16 a 0,98 839,15 abc 

G-3 37,18 a 110,38 a 380,77 a 0,85 824,59 abc 

G-4 33,90 a 148,06 a 553,96 a 1,23 855,21 bc 

G-5 36,12 a 156,23 a 721,79 a 1,60 852,44 bc 

G-6 34,19 a 125,81 a 519,94 a 1,16 873,22 c 

G-7 37,10 a 133,58 a 439,60 a 0,98 844,79 abc 

G-8 35,81 a 173,17 a 686,84 a 1,53 845,11 abc 

G-9 32,22 a 179,85 a 556,56 a 1,24 840,42 abc 

G-10 28,86 a 212,98 a 835,00 a 1,86 859,09 bc 

G-11 34,28 a 120,63 a 601,05 a 1,34 850,16 abc 

G-12 33,46 a 167,25 a 412,29 a 0,92 862,66 bc 

G-13 33,09 a 157,43 a 723,85 a 1,61 881,47 c 

G-14 29,97 a 102,39 a 345,97 a 0,77 809,97 ab 

G-15 28,93 a 187,67 a 736,54 a 1,64 872,89 c 

Dewata 34,15 a 106,14 a 427,14 a 0,95 841,97 abc 

Guri-3 31,31 a 171,70 a 536,63 a 1,19 854,26 bc 

Guri-5 32,72 a 80,02 a 282,76 a 0,63 789,87 a 

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata antar 

perlakuan sedangkan angka diikuti huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang nyata antar perlakuan. 

4.2.2.4. Bobot Seribu (1000) Biji Gandum 

Rerata bobot 1000 biji dari 18 genotip gandum, hasil analisis data 

memperlihatkan bahwa antar semua perlakuan tidak berbeda nyata. Bobot 1000 

biji dari 18 genotip gandum yang diteliti bobot bijinya berkisar antara 27,70 g – 

37,18 g. Sebagai contoh, hasil penelitian Wirawan et al (2013) yang dilaksanakan 

di dataran tinggi Karo, hasil bobot 1000 biji untuk varietas Dewata yaitu 43,12 g, 

sedangkan pada penelitian ini bobot 1000 biji untuk varietas Dewata bobotnya 
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hanya 34,15 g. Hal ini menunjukkan bahwa bobot 1000 biji dari 18 genotip yang 

dihasilkan pada penelitian ini cukup rendah.  

Rendahnya bobot 1000 biji ini, diduga karena dipengaruhi oleh suhu udara 

yang melebihi batas optimum untuk pertumbuhan tanaman gandum (lihat Tabel 

4.1), dan kekurangan air yang ditandai dengan permukaan tanah yang retak (lihat 

Gambar 4.12) menyebabkan proses pengisian biji kurang optimal sehingga 

berdampak pada kualitas biji yang keriput dan kuantitas yang dihasilkan. Hal ini 

didukung dengan peryataan Stone (2001) yang menyatakan bahwa pengaruh suhu 

tinggi terhadap perkembangan bulir pada tanaman serealia meliputi laju 

perkembangan bulir yang lebih cepat, penurunan berat bulir, biji keriput, 

berkurangnya laju akumulasi pati serta perubahan komposisi lipid dan polipeptida. 

 

Gambar 4.12. Kondisi Tanah yang Retak pada Lahan Penelitian (Dewata 64 HST) 

Keterangan : Perhatikan tanah yg retak dalam lingkaran merah. 

4.2.2.5. Bobot Biji Gandum 1x1 per meter
2
 

Hasil analisis bobot biji gandum dengan ukuran petak 1x1 m
2
, 

memperlihatkan antar ke-18 genotip gandum atau perlakuan tidak berbeda nyata. 

Faktor yang diduga menyebabkan tidak berbeda nyatanya bobot biji 1x1 m
2
 antar 

perlakuan ini adalah suhu udara. Ghazi (2012) menyebutkan bahwa untuk 

menghasilkan pertumbuhan gandum yang baik dan hasil yang tinggi, diperlukan  

kondisi suhu lingkungan optimum yaitu 10
o
C – 25

o
C.  Acevedo et al, (1991 dalam 

Ghazi,  2012) menyebutkan bahwa setiap peningkatan 1
o
C dari suhu udara dari 

17
o
C hingga 24

o
C pada fase pengisian biji dapat menurunkan bobot biji  gandum 

sekitar 4 persen. Pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama penelitian ini 

berlangsung 18 genotip yang diteliti mengalami cekaman suhu tinggi. Dalam hal 

ini melebihi batas optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan gandum yang 
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mana suhu udara selama penelitian ini berkisar 25,6
o
C – 27,1

o
C sehingga 

berdampak pada kualitas biji gandum yang dihasilkan. Secara uji statistik diduga 

disebabkan oleh bobot dari masing-masing ulangan yang tidak konstan atau tetap 

sehingga rerata bobotnya menjadi bias (lihat Lampiran 10). Bobot dari masing-

masing ulangan yang tidak konstan ini, diduga karena disebabkan oleh persentase 

kamatian tanaman yang berbeda-beda pada masing masing ulangan dari 18 

genotip gandum yang diteliti.  

Fenotip dari 18 genotip gandum yang diteliti ada tiga genotip gandum 

yang digunakan sebagai kontrol yaitu Dewata, Guri-3, dan Guri-5. Namun dari 

ketiga genotip kontrol tersebut terdapat dua genotip gandum yaitu Guri-5 dan 

Dewata yang hasil bobot biji dengan luas panen 1x1 per m
2
 hasilnya lebih rendah 

dari beberapa genotip gandum introduksi yang diteliti seperti G-10, G-15, G-9 dan 

G-8. Dengan ini dapat dikatakan bahwa keempat genotip gandum introduksi 

tersebut mempunyai peluang untuk dikembangkan pada lahan dataran menengah. 

4.2.2.6. Bobot Biji Gandum per Petak Neto 

Bobot biji per petak neto bertujuan untuk mengetahui hasil panen yang 

dihasilkan dalam satuan luas. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa rerata 

bobot biji dari 18 genotip gandum tidak berbeda nyata. Dilihat dari komponen 

pertumbuhan, perkembangan dan hasil harusnya variabel bobot biji per petak neto 

menunjukkan perbedaan nyata antar perlakuan. 

Secara teoritis, semua variabel pada penelitian ini mempengaruhi bobot 

biji per petak neto. Namun berdasarkan nilai korelasi ternyata hanya korelasi 

antara bobot biji per petak neto dengan bobot biji per m
2
, dan dengan bobot 1 liter 

biji yang relatif tinggi nilai korelasinya yaitu 0,7778 dan 0,7014. Ini artinya terjadi 

hubungan yang erat antara bobot biji per petak neto dengan bobot biji per meter
2
, 

dan antara bobot biji per petak neto dengan bobot 1 liter biji. 

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa, walaupun variabel umur 

berbunga, umur panen, tinggi tanaman, persentase kematian tanaman, panjang 

malai, jumlah spikelet per malai, dan jumlah biji per malai menunjukkan 

perbedaan yang nyata antar purata perlakuan, tetapi tidak menyebabkan bobot biji 

per petak neto juga berbeda nyata antar perlakuan. Meskipun bobot biji per petak 

neto antar perlakuan tidak berbeda nyata akan tetapi perlakuan G-10 dan G-15 
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merupakan genotip introduksi yang berpotensi untuk dikembangkan pada lahan 

dataran menengah dengan ketinggian tempat ± 550 m dpl.  

4.2.2.7. Bobot Biji per Hektar 

Bobot biji ton per hektar merupakan konversi dari bobot biji per petak 

neto, yang bertujuan untuk mengetahui hasil bobot biji dari 18 genotip gandum 

yang diteleliti apakah mencapai hasil yang diinginkan per hektar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Bobot biji ton per hektar antara 0,63 – 1,86 ton per hektar. 

Dimana bobot biji per hektar terendah terdapat pada varietas Guri-5 sebesar 0,63 

ton per hektar, sedangkan bobot tertinggi terdapat pada G-10 sebesar 1,86 ton per 

hektar
. 

Hasil biji ton per hektar dari 18 genotip gandum yang diteliti masih 

terbilang rendah. Rendahnya hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diduga 

karena disebabkan oleh cekaman suhu tinggi, dan kekeringan selama proses 

pengisian biji, sehingga mengakibatkan hasil bobot 1000 biji, bobot biji per m
2
, 

bobot biji per petak neto, dan bobot 1 liter biji rendah. Menurut Aqil et al (2011), 

jika rerata suhu udara 22,5 
0
C, tanaman gandum mampu menghasilkan 2,37 ton 

per hektar.  

Pada Tabel 4.1 menunjukkan suhu udara pada bulan Mei sampai Juni 2015 

berkisar 26,8
0
C – 27,1

0
C, dimana pada bulan tersebut tanaman gandum telah 

memasuki fase generatif yang di tandai dengan pembungaan dan pengisian biji. 

Suhu udara yang tinggi ini menyebabkan bulir gandum yang hampa dan biji yang 

keriput. Hal ini sesuai pernyataan Stone (2001) yang menyatakan bahwa pengaruh 

suhu tinggi terhadap perkembangan bulir pada tanaman serealia meliputi laju 

perkembangan bulir yang lebih cepat, penurunan berat bulir, biji keriput, dan 

berkurangnya akumulasi pati. 

Gandum varietas Guri-3 merupakan salah satu varietas gandum yang 

sudah dilepas oleh Badan Litbang Pertanian pada tahun 2014. Menurut Badan 

Litbang Pertanian (2014), gandum varietas Guri-3 merupakan varietas gandum 

yang dapat beraptasi baik di lingkungan dataran menengah dengan potensi hasil 

7,5 ton per hektar. Namun bobot biji ton per hektar yang dihasilkan oleh varietas 

Guri-3 pada penelitian ini, rerata bobotnya hanya 1,19 ton per hektar. Rendahnya 

bobot biji ton per hektar pada Guri-3 pada penelitian ini, disebabkan oleh 
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terjadinnya kekeringan di lahan penelitian sehingga menyebabkan keretakan 

tanah. Dengan adanya keretakan tanah pada lahan penelitian memungkinkan 

unsur hara terjerap ke dalam tanah sehingga berdampak pada tidak terserapnya 

unsur hara oleh tanaman untuk pembentukan asimilat atau pengisian biji kurang 

optimal. 

4.2.2.8. Bobot (1 liter) Biji Gandum  

Hasil analisis bobot 1 liter biji gandum pada Tabel 4.4 memperlihatkan 

perbedaan nyata antar perlakuan. Bobot 1 liter biji gandum yang rendah terdapat 

pada perlakuan Guri-5 dengan bobot 789,87 gram, sehingga perlakuan Guri-5 

berbeda nyata dengan perlakuan G-5, Guri-3, G-4, G-10, G-12, G-15, G-6, dan G-

13. Sedangkan bobot 1 liter biji gandum yang tinggi terdapat pada perlakuan G-13 

dengan bobot 881,47 g sehingga hasil analisis data memperlihatkan perbedaan 

nyata varietas Guri-5 dan gandum G-14, namun gandum G-13  hasil bobot 1 liter 

biji gandum tidak berbeda nyata dengan 15 genotip gandum lainnya.  

Rendahnya bobot 1 liter biji gandum yang terdapat pada perlakuan Guri-5 

dan G-14 ini, diduga karena banyaknya malai yang hampa atau tidak 

menghasilkan biji (lihat Gambar 4.13) ataupun biji yang dihasilkan secara fisik 

permukaan biji pada Guri-5 dan G-14 terlihat keriput (lihat Gambar 4.14) yang 

disebabkan oleh hama beluk, fungi, curah hujan dan suhu udara yang melebihi 

batas optimum untuk pertumbuhan tanaman gandum. Sebagai pembanding lihat 

gambar 4.15, yang menunjukkan hasil biji bernas pada G-15.. Dengan kata lain, 

genotip G-14 dan Guri-5 kurang berkembang dan berproduksi dengan baik pada 

lahan dataran menengah. Begitu juga dengan gandum varietas Dewata yang hasil 

analisis datanya tidak berbeda nyata dengan gandum varietas Guri-5.  

Genotip gandum introduksi yang diduga mempunyai potensi untuk 

dikembangkan atau dibudidayakan pada lahan dataran menengah adalah Genotip 

G-10 dan G-15, karena G-10 dan G-15 memiliki nilai skornya lebih tinggi 

daripada varietas Dewata, Guri-3, dan Guri-5. Tiga varietas yang disebut terakhir 

pada penelitian ini digunakan sebagai kontrol atau pembanding terhadap galur-

galur introduksi. 
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Gambar 4.13. Malai yang Hampa (G-3) 

 

Gambar 4.14. Biji yang Keriput (G-14)          Gambar 4.15. Biji yang Kualitas Baik (G-15) 

Berdasarkan hasil analisis data dari beberapa variabel pertumbuhan dan 

hasil pada penelitian ini, ke-18 genotip gandum belum dapat menentukan genotip 

untuk budidaya di lahan dataran menengah maka, dilakukan perhitungan nilai 

skor untuk menentukan genotip gandum yang dapat direkomendasikan pada lahan 

dataran menengah. 

Tabel 4.5. Persentase Pembobotan Masing-masing Variabel Hasil Variabel 

No. Parameter Pengamatan 

Nilai Korelasi terhadap 

Bobot Biji per Petak 

Neto 

Persentase 

Pembobotan 

1 Bobot Biji per Petak Neto 1,0000   

2 Umur Berbunga (0,4009) 0,0955 

3 Tinggi Tanaman 0,0713 0,0170 

4 Jumlah Tanaman per Rumpun 0,4895 0,1166 

5 Kematian Tanaman (%) (0,4722) 0,1125 

6 Umur Panen (0,4086) 0,0974 

7 Panjang Malai (0,0998) 0,0238 

8 Jumlah Spikelet per Malai (0,3705) 0,0883 

9 Jumlah Biji per Malai (0,2153) 0,0513 

10 Bobot 1000 Biji (0,1899) 0,0452 

11 Bobot Biji 1x1 per m
2
 0,7778 0,1853 

12 Bobot Biji 1 Liter 0,7014 0.1671 

  Jumlah 4,1973 1,000000 

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan arah korelasi yang negatif. 
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Pada Tabel 4.5 menunjukkan besar kecilnya nilai persentase pembobotan 

berdasarkan korelasi antar variabel akhir pengamatan dengan hasil akhir bobot biji 

per petak neto. Nilai korelasi berbanding lurus dengan persentase pembobotan. 

Semakin kecil nilai korelasi, maka semakin kecil juga nilai persentase 

pembobotan. Pada Tabel 4.5 variabel yang menunjukkan persentase pembobotan 

terendah terdapat pada variabel tinggi tanaman dengan nilai korelasi = 0,0713 

sehingga menghasilkan nilai persentase pembobotan = 0,0170. Sedangkan 

variabel yang menunjukkan persentase pembobotan tertinggi terdapat pada 

variabel bobot biji per m
2
 dengan nilai korelasi = 0,7778 sehingga menghasilkan 

nilai persentase pembobotan = 0,1853. Hal ini memperlihatkan bahwa bobot biji 

per m
2
 mempunyai keeratan hubungan dengan bobot biji per petak neto, 

sedangkan variabel tinggi tanaman tidak mempunyai keeratan hubungan dengan 

bobot biji per petak neto. 

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa komponen bobot biji per m
2
 dan 

bobot biji 1 liter, berhubungan erat dengan bobot biji per petak neto. Keeratan ini 

menunjukkan bahwa komponen atau parameter tersebut lebih menentukan bobot 

biji petak neto dibandingkan parameter yang lain. 

Tabel 4.6. Perhitungan Nilai Skor. 

Perlakuan Total Nilai Skor Perlakuan Total Nilai Skor 

Guri-5 170,29 G-5 192,28 

G-2 176,36 G-4 192,37 

G-14 177,72 G-12 194,96 

G-3 179,47 G-8 195,50 

Dewata 181,71 G-13 196,45 

G-11 183,52 G-9 198,16 

G-1 187,15 Guri-3 199,03 

G-7 188,89 G-15 201,73 

G-6 190,22 G-10 203,03 

 

Pada Tabel 4.6. menunjukkan nilai skoring yang digunakan untuk 

menentukan genotip gandum yang dapat direkomendasikan untuk lahan dataran 

menengah. Genotip dengan nilai skoring tinggi merupakan genotip gandum yang 

dapat direkomendasikan. Hasil perhitungan nilai skoring pada penelitian ini 

berkisar 170,29 – 203,03. 
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Berdasarkan nilai scoring, maka dari 18 genotip gandum yang dapat 

direkomendasikan untuk dikembangkan pada lahan dataran menengah adalah G-

10 dan G-15. Hal ini dikarenakan hasil skoringnya lebih tinggi dari tiga varietas 

gandum yang digunakan sebagai kontrol atau pembanding dalam penelitian ini 

(Guri-5, Dewata, dan Guri-3). Namun penelitian ini baru dilakukan sekali dan 

baru dalam satu lokasi, sehingga ada kemungkinan bahwa genotip yang 

ditampilkan belum stabil. Untuk membuktikan hal tersebut maka, diperlukan 

penelitian atau pengujian lapang beberapa kali pada tahun dan lokasi yang 

berbeda untuk menguji kestabilan respon genotip tersebut terhadap 

lingkungannya. 

 


