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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejauh ini, budidaya gandum di Indonesia terbatasi oleh musim hujan 

karena tanaman tersebut tidak tahan terhadap genangan air (Simanjuntak, 2002). 

Untuk mengetahui genotip gandum yang dapat dibudidayakan pada musim hujan 

maka dilakukan penelitian dengan parameter pengamatan utama terdiri dari 2 

komponen penelitian, yaitu komponen pertumbuhan dan perkembangan, serta 

komponen  hasil. Komponen pertumbuhan dan perkembangan terdiri dari umur 

berbunga, tinggi tanaman, jumlah anakan, berat berangkasan segar dan berat 

berangkasan kering. Sementara itu, komponen hasil terdiri dari Jumlah Biji 

Berkecambah per Malai , Jumlah Malai/M
2
, Panjang Malai, Bobot 1 Liter Biji, 

Bobot 1000 Butir Biji, Jumlah Biji/Malai dan Bobot Biji/ Petak Neto. Sebagai 

data pendukung, dilakukan juga pengamatan selintas berupa data cuaca selama 

penelitian yang meliputi curah hujan, suhu maksimum, suhu  minimum, 

kelembaban nisbi dan rata-rata suhu harian yang meliputi suhu pagi (jam 07.00 

WIB), suhu siang (jam 14.00 WIB) dan suhu malam (jam 18.00 WIB).   

Seluruh data pengamatan utama dianalisis menggunakan analisis sidik 

ragam dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf kepercayaan 5%. Dari hasil 

analisis tersebut diketahui bahwa tidak ada perbedaan yang nyata pada setiap 

parameter utama yang diamati. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan dengan 

analisis skoring untuk mengetahui genotip gandum yang paling berpotensi untuk 

dapat dibudidayakan pada musim. 

4.1.  Pengamatan selintas 

Dengan penggunaan software Google Earth, letak penanaman Kebun 

Salaran, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah diketahui memiliki ketinggian tempat  ±1.122 m dpl. Menurut hasil 

penelitian Eliza Gunawan (2004), jenis tanah yang yang terdapat pada kebun 

salaran adalah tanah andosol. Sebelum ditanami gandum, lahan ini bera (hanya 

ditumbuhi rumput liar). Pada saat penanaman gandum, lahan disekitar penanaman 

juga bera. 

 Menurut Allard and Bradshaw (1964), penampilan pertumbuhan tanaman 

tergantung dari interaksi antara genotip dengan lingkungan dimana tanaman itu 
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tumbuh.  Gomez dan Gomez (1985) menambahkan interaksi antara genotip 

dengan lingkungan dapat mempengaruhi kontribusi dari sifat genetik pada 

penampilan akhir genotip tersebut. Dalam penelitian ini diharapkan interaksi 

antara genotip dan lingkungan berpengaruh terhadap penampilan tanaman 

gandum yang dibudidayakan pada musim hujan. Faktor lingkungan yang 

mendukung penelitian ini berupa pengamatan selintas data cuaca yang tertuang 

pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Data Suhu, Kelembaban dan Curah Hujan di Kebun Salaran 

Februari – Juni 2015 

Sumber : Stasiun Klimatologi Fakultas Pertanian UKSW di Salaran. 

Curah hujan merupakan salah satu faktor cuaca yang mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman gandum. Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa curah hujan 

bulanan selama penelitian berkisar antara 554,5 – 2534,5 mm. Total curah hujan 

selama satu siklus hidup (Februari – Juni 2015) adalah 6756 mm. Sementara itu, 

Simanjuntak (2002) mengutarakan bahwa tanaman gandum dapat bertumbuh 

dengan baik pada curah hujan 350 mm - 1250 mm selama siklus hidupnya. Dari 

kriteria yang ditetapkan oleh Simanjuntak (2002) tersebut dapat terlihat bahwa 

curah hujan selama penelitian ini yang tertera pada Tabel 4.1 ternyata tidak 

mendukung pertumbuhan gandum yang baik.  

Curah hujan yang berlebihan, terutama jika terjadi pada pagi hari saat 

musim berbunga, diduga mampu mengganggu proses penyerbukan. Ini 

berdampak penyerbukan gagal, sehingga banyak dijumpai spikelet yang hampa. 

Pada pertanaman padi (Hanum, 2008) menyatakan bahwa penyerbukan terjadi 

antara pukul 9-11. Jika hujan terjadi pada saat itu, dipastikan gagal terjadi 

penyerbukan  Yulianto (2015) juga menyatakan bahwa penyerbukan padi saat 

Parameter Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15 

Curah Hujan (mm) 1364,5 2534,5 1490 554,5 812,5 

Rata-rata suhu Maksimum (
o
C) 31,77 31,97 31,67 32,42 32,03 

Rata-rata suhu Minimum (
o
C) 16,07 16,52 15,88 16,03 15,03 

Rata-rata Suhu Harian (
o
C)  22,19 21,81 21,77 21,94 21,93 

Rata rata kelembaban Nisbi (%) 67,53 72,05 73,03 71,39 71,85 
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banyak angin dan hujan, hampir 43% penyerbukan gagal. Gandum satu familia 

dengan tanaman padi, sehingga gangguan hujan saat penyerbukan gandum relatif 

sama dengan tanaman padi. Pringgohandoko dan Suryawati (2006) menyatakan, 

hujan yang deras menyebabkan cairan pekat yang ada pada kepala putik yang 

berfungsi untuk menahan tepung sari gandum yang jatuh ke kepala putik menjadi 

sangat cair, sehingga tepung sari akan tersebar di luar kepala putik, yang 

mengakibatkan penyerbukan menjadi terganggu. Dengan demikian data curah 

hujan yang dibutuhkan sebaiknya data curah hujan yang terjadi pada pagi hari. 

Akan tetapi, data curah hujan pagi hari tersebut tidak diketahui karena data curah 

hujan hanya diukur dalam satuan harian. 

Di pegunungan Indonesia gandum dibudidayakan kelembabannya rata-rata 

di atas 80 persen dalam musim hujan dan rata-rata 80 persen dalam musim 

kemarau (Satari, dkk., 1976). Tingginya kelembaban rata-rata pada pertanaman 

tanaman gandum menyebabakan tanaman ini mudah terserang embun tepung, 

karena penyakit embun tepung mudah tumbuh dan menyukai kondisi kelembaban 

tinggi (keane and kerr, 2014). Tabel 4.1 menunjukkan kelembaban rata-rata pada 

kebun Salaran semasa penelitian adalah 67,53%-73,03%. Kelembaban udara yang 

rendah dapat menekan potensi serangan patogen (embun tepung) terhadap 

tanaman gandum. Hal ini didukung oleh Suhardi (2009) yang mengatakan Hampir 

semua jamur patogenik memerlukan kelembaban relatif tinggi selama proses 

pembentukan spora dan pengembangan penyakit, Pada kelembaban rendah 

viabilitas spora cepat menurun atau mati. Rendahnya serangan patogen (embun 

tepung) antara lain dapat dilihat pada sampel genotip (genotip G10 dan G13) yang 

tertera pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.  

        

     Gambar 4.1 Genotip Gandum G10   Gambar 4.2 Genotip Gandum G13 
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Menurut Simanjuntak (2002) Tanaman gandum cocok dikembangkan di 

Indonesia pada daerah pegunungan diatas 400 m dpl, dengan kondisi ekologis 

berupa kisaran temperatur 10
o
C – 25

o
C dan curah hujan berkisar 350 mm -1250 

mm. Pada tabel 4.1 terlihat bahwa rentang suhu harian lingkungan selama 

penelitian adalah 21,77
o
C–22,19

o
C. Rentang Suhu maksimum  berkisar antara 

31,67 oC -32,42 oC. Selanjutnya rentang suhu minimun berkisar antara 15,03 oC -

16,52 oC. 

4.2.  Pengamatan Utama 

Fukai dan Cooper (1995) menegaskan bahwa interaksi antara genotip 

dengan lingkungan dapat menyebabkan perbedaan adaptasi suatu genotip. 

Achmad dan Noladhi (2005) menambahkan interaksi tersebut dapat 

mempengaruhi seleksi genotip. Sebagai contoh, Kim, dkk (2008) menyebutkan 

bahwa tanaman yang tumbuh dalam kondisi kelebihan air dapat menjadi lebih 

toleran terhadap kondisi jenuh air. Dalam penelitian ini, hasil interaksi (fenotipe) 

tersebut dibagi menjadi dua komponen pengamatan yaitu komponen pertumbuhan 

dan perkembangan, serta komponen hasil. 

4.2.1  Komponen Pertumbuhan dan perkembangan  

Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan jumlah dan volume sel 

yang tidak dapat balik. Pengamatan pertumbuhan batasi dengan pengamatan 

tinggi tanaman dan jumlah anakan. Perkembangan adalah suatu proses untuk 

menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, artinya tidak 

dapat dinyatakan dengan suatu bilangan tetapi dapat di amati dengan mata 

telanjang dalam penelitian ini perkembangan hanya diwakili variabel umur 

berbunga. 

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman gandum terjadi mulai dari 

tanaman berkecambah hingga tanaman membentuk bunga. Hasil pengamatan 

terhadap komponen pertumbuhan dan perkembangan genotip gandum yang diuji 

tertera dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa semua genotip memiliki penampilan 

tinggi tanaman, jumlah anakan, dan umur berbunga yang tidak berbeda nyata. Hal 

ini diduga disebabkan oleh adanya faktor pembatas pertumbuhan. Dugaan ini 

berdasarkan pada penampilan semua genotip tersebut yang menunjukkan ada 
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perbedaan penampilan tinggi tanaman, jumlah anakan, dan umur berbunga ketika 

ditanam pada musim kemarau (Suwandi, 2014). Faktor pembatas itu sendiri 

diduga karena adanya kejenuhan tanah oleh air yang sehingga menyebabkan pori-

pori tanah tidak ada oksigen yang menyebabkan akar pada tanaman gandum itu 

sendiri susah untuk melakukan respirasi sehingga pertumbuhan tanaman gandum 

akan terhambat (Silea, 2014). 

Tabel 4.2 Tabel Hasil Analisis Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan dan Umur  

Berbunga  

Perlakuan 

Variabel 

Tinggi Tanaman 

(cm) 
Jumlah anakan 

Umur berbunga 

(Hari) 

M1 57,81 a 2,2 a 85 a 

M2 51,14 a 2,23 a 64 a 

M3 57,09 a 1,43 a 79,67 a 

M4 44,68 a 2 a 74,33 a 

M5 44,16 a 1,53 a 88,33 a 

M6 50,37 a 1,83 a 77,67 a 

M7 48,18 a 1,17 a 61 a 

M8 43,58 a 2,77 a 77,33 a 

M9 45,64 a 2,87 a 75 a 

SO3 58,36 a 3,03 a 77,67 a 

SO8 43,25 a 1,33 a 60,67 a 

SO9 47,37 a 2,8 a 76,33 a 

Jarissa 57,05 a 3,53 a 63,67 a 

Selayar 48,07 a 1,5 a 71,33 a 

Nias 44,7 a 1,17 a 74,33 a 

Dewata 43,46 a 1,33 a 89 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. 

Tinggi tanaman gandum yang diuji mempunyai 2 fase pengukuran yang 

berbeda, yaitu pengukuran fase vegetatif dan fase generatif. Pengukuran tinggi 

tanaman fase vegetatif dilakukan dari pangkal batang hingga ke ujung daun, 

sedangkan pada fase generatif, pengukuran tinggi dilakukan dari pangkal batang  

hingga ke ujung malai. 

Pada grafik tinggi tanaman fase vegetatif dapat dilihat proses tinggi 

tanaman sampai minggu ke tujuh. Grafik 4.1 menunjukkan grafik tinggi tanaman 

gandum fase vegetatif yang dimulai dari minggu ke-3 sampai minggu ke-7 
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sementara data pada minggu ke-1 dan 2 tidak dapat diambil, karena padatnya 

kegiatan peneliti untuk memperdalam selokan bedengan agar air yang tergenang 

dapat terbuang dan kegiatan penyulaman atau penanaman ulang pada ulangan 

kedua dan ketiga. 

Pada Grafik tinggi tanaman fase vegetatif (Grafik 4.1) Tinggi tanaman 

gandum yang diuji meningkat sampai minggu ke 7 selama dibudidayakan. Pada 

grafik fase vegetatif ini dapat dilihat pertumbuhan gandum genotip jarissa 

memiliki pertumbuhan paling pesat setiap minggunya dan mencapai 43,3 cm pada 

minggu ke 7, sedangkan pada genotip dewata memiliki pertumbuhan vegetatif 

paling lambat setiap minggunya, hanya mencapai 17,4 cm pada minggu ke 7.  

Pada grafik tinggi tanaman fase Generatif (Grafik 4.1) dapat dilihat proses 

tinggi tanaman generatif dari minggu ke 8 sampai minggu ke 17. Pada grafik 

tinggi tanaman generatif ini dapat dilihat pertambahan tinggi tanaman gandum 

cenderung meningkat akan tetapi peningkatannya tidak sepesat pertambahan 

tinggi vegetatif. 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa tinggi tanaman dari setiap genotip yang 

diuji tidak berbeda nyata. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan 

Krishnamoonrthy (1981) yang mengatakan bahwa potensi genetik merupakan 

faktor dalam yang menentukan tinggi tanaman. Hal ini dikarenakan adanya faktor 

pembatas, yaitu adanya genangan air pada tanah yang diduga menghambat  

pertumbuhan tanaman gandum.  

  

Grafik 4.1 Grafik Tinggi Tanaman (a) fase vegetatif (b) fase generatif 

Pada Penelitian ini pertumbuhan tanaman generatif musim penghujan 

cenderung lebih rendah dibandingkan musim kemarau. sebagai pembanding, 

genotip jarissa dan SO9 memiliki tinggi generatif (minggu ke 17) sebesar 57,05 

dan 47,47 cm, sedangkan tinggi generatif (minggu ke 15) genotip jarissa dan SO9 

pada musim kemarau adalah 105,36 dan 110,60 cm. Penyebab tanaman gandum 

(a) (b) 
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musim penghujan ini lebih kerdil dikarenakan adanya cekaman kelebihan air yang 

tinggi. 

Pertumbuhan tanaman gandum tersebut diduga terhambat karena adanya 

faktor pembatas yaitu cekaman dari kelebihan air selama budidaya. Hal ini 

didukung oleh Kim, dkk (2008) yang menyatakan bahwa tanaman yang kelebihan 

air akan mengalami pertumbuhan yang terhambat hingga kematian. Buckman dan 

Brady (1982) menjelaskan kelebihan air dapat merugikan pertumbuhan karena 

menyebabkan tanaman mengalami cekaman aerasi sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan tanaman tersebut. 

Selain itu, tingginya curah hujan ddiduga menyebabkan unsur hara tercuci 

sehingga ketersediaannya menjadi terbatas dan dapat mengganggu pertumbuhan 

tanaman budidaya. Hal ini didukung oleh Hukum Minimum Liebig yang 

menyatakan  pertumbuhan dari tanaman tergantung pada sejumlah bahan makanan 

yang berada dalam kuantitas terbatas atau sedikit sekali (Tim Pengajar, 2012). 

Salah satu unsur hara yang dapat tercuci adalah nitrogen. Sebagian besar nitrogen 

diserap tanaman dalam bentuk ion nitrat (NO3
-
). Ion ini bermuatan negatif 

sehingga selalu berada di dalam larutan tanah, mudah terserap oleh akar, dan 

mudah tercuci oleh aliran air (Novizan, 2001). Padahal unsur hara 

nitrogen berfungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, asam amino, dan 

sel tanaman. Kekurangan nitrogen yang dapat terjadi karena peristiwa leaching 

(pencucian) dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, lemah, 

dan dapat juga menyebabkan produksi bunga dan biji menjadi rendah (Rahman, 

2014). 

 

Gambar 4.3 Tanaman Gandum kerdil dan roboh 

 

Menurut Tanahdjaja, dkk (2006), sebagian besar jumlah anakan tanaman 

gandum akan tumbuh pada minggu ke-3 atau 20 – 24 Hari Setelah Tanam. Dari 
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Grafik 4.2 terlihat seluruh genotip kecuali G3 telah menghasilkan anakan pada 

minggu ke-3 sementara G3 menghasilkan anakan pada minggu ke-4. 

Hasil penelitian Suwandi (2014) menunjukkan ada pertambahan jumlah 

anakan selama budidaya gandum dilakukan. Sebagai contoh, Suwandi (2014) 

menyebutkan data genotip Nias yang dipanen pada umur 14 minggu masih 

mengalami peningkatan jumlah anakan menjadi 18.87 dari 18.57 (jumlah anakan 

minggu ke-13). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anakan dapat bertambah 

selama masa budidaya. Hal ini juga yang terjadi dalam penelitian ini di mana 

jumlah anakan tetap bertumbuh hingga minggu ke-17 pada genotip G4, G6, G9 

dan G10. Pendapat Longnecker, dkk (1993) mendukung pernyataan ini dengan 

menyebutkan bahwa proses pembentukan anakan gandum tidak berhenti pada 

stadia pertumbuhan tertentu karena hal ini lebih dikendalikan oleh faktor genetik 

dan lingkungan. 

Jumlah anakan dari setiap genotip yang diuji menunjukkan tidak ada beda 

nyata (Tabel 4.2). Jumlah anakan gandum pada musim hujan umumnya lebih 

sedikit dibandingkan dengan musim kemarau. Sebagai contoh, jumlah anakan 

genotip Jarissa dan SO9 yaitu sebanyak 3,53 dan 2,8 dimusim hujan, sedangkan 

jumlah anakan genotip Jarissa dan SO9 yang didapatkan ketika di musim kemarau 

adalah 18,90 dan 18,87 (Suwandi, 2014). Hal ini dikarenakan adanya faktor 

pembatas yang berupa genangan air yang menghambat pertumbuhan tunas tunas 

calon anakan. 

  

Grafik 4.2 Grafik Jumlah Anakan 

Variabel umur berbunga akan mempengaruhi waktu panen. Tanaman 

gandum yang berbunga lebih cepat akan mengalami penyerbukan lebih cepat 

sehingga umur panen dari tanaman gandum tersebut juga akan lebih cepat. Hasil 

penelitian pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel umur berbunga tidak ada 
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perbedaan nyata antar perlakuan. Sementara itu, menurut Suwandi (2014), umur 

berbunga tanaman gandum yang ditanam pada musim kemarau memiliki 

perbedaan nyata antar perlakuan. Hal ini dikarenakan adanya faktor pembatas 

(genangan air pada tanah) yang menyebabkan umur berbunga tanaman gandum 

tidak berbeda nyata antar perlakuan pada musim hujan.  

Pada Tabel 4.3 menampilkan komponen pertumbuhan berat berangkasan 

segar dan berat berangkasan kering. Parameter berat berangkasan segar dan berat 

berangkasan kering memberi gambaran kadar air pada tanaman tersebut. Kadar air 

antar genotip sangat bervariasi, yaitu berkisar antar 33%-93%. Pada tabel 4.3 

berat berangkasan segar dan berat berangkasan kering tidak berbeda nyata hal ini 

diduga pelimbunan asimilat sama antar perlakuan. 

Tabel 4.3 Tabel Hasil Analisis Berat Berangkasan Segar, Berat Berangkasan 

Kering dan Kadar Air Tanaman  

Variabel 

Perlakuan 
Berat Berangkasan 

Basah (g) 

Berat Berangkasan 

kering (g) 

Kadar air 

Tanaman 

(%) 

M1 3,48 a 2,28 a 52,99 

M2 2,79 a 1,69 a 64,98 

M3 2,97 a 1,89 a 57,11 

M4 2,73 a 1,41 a 93,99 

M5 1,99 a 1,31 a 52,26 

M6 2,38 a 1,78 a 33,75 

M7 1,88 a 1,05 a 78,81 

M8 3,88 a 2,36 a 64,35 

M9 2,24 a 1,18 a 89,72 

SO3 4,82 a 3,22 a 49,74 

SO8 1,07 a 0,62 a 70,58 

SO9 3,18 a 2,06 a 54,50 

Jarissa 6,75 a 4,60 a 46,77 

Selayar 1,50 a 1,02 a 47,64 

Nias 1,50 a 0,96 a 55,96 

Dewata 3,33 a 2,03 a 63,79 

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 Komponen Hasil 

Pengamatan komponen hasil dilakukan setelah panen, kecuali jumlah 

malai per m
2
. Ciri-ciri tanaman gandum yang siap untuk dipanen adalah 

berubahnya warna daun dari hijau menjadi kuning tua, malai telah 

merunduk/terkulai ke tanah dan biji telah mengeras (Balai Penelitian Tanaman 

Serealia, 2016). Hasil pengamatan pada Tabel 4.4  menunjukkan bahwa semua 

genotip tidak memiliki perbedaan nyata pada setiap penampilan variabel 

komponen hasil berupa jumlah malai/m
2
, panjang malai, dan jumlah biji/malai.  

Tabel 4.4 Tabel Hasil Analisis Jumlah Malai per m
2
, Panjang malai dan 

Jumlah Biji Per Malai 

Variabel 

Perlakuan Jumlah Malai /m2 Panjang malai (cm) Jumlah biji/malai *) 

M1 16,33 a 7,13 a 3,07 a 

M2 12,33 a 6,59 a 0,57 a 

M3 17,06 a 6,45 a 2,47 a 

M4 19,67 a 5,59 a 0,87 a 

M5 18,33 a 5,40 a 1,57 a 

M6 15,67 a 5,81 a 1,97 a 

M7 22,00 a 4,94 a 2,33 a 

M8 25,67 a 6,43 a 3,10 a 

M9 27,67 a 5,72 a 0,37 a 

SO3 25,67 a 6,79 a 3,10 a 

SO8 17,00 a 4,62 a 2,10 a 

SO9 15,00 a 6,21 a 1,57 a 

Jarissa 27,67 a 6,81 a 2,23 a 

Selayar 27,33 a 5,62 a 4,77 a 

Nias 15,33 a 5,76 a 0,80 a 

Dewata 8,00 a 5,75 a 2,73 a 
Keterangan :*) Jumlah biji permalai sudah termasuk jumlah biji berkecambah. 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. 

Jumlah malai/m
2
 bertujuan untuk mengetahui banyaknya malai gandum 

yang dapat terbentuk pada kondisi lingkungan yang memiliki curah hujan yang 

tinggi, semakin banyak malai yang terbentuk setiap meternya diharapkan akan 

meningkatkan produksi biji dari tanaman tersebut. Jika dibandingkan dengan 

penelitian Suwandi (2014) jumlah malai/m
2
 pada penelitian ini didapatkan malai 
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yang sedikit sekali. Sebagai contoh jumlah malai/m
2
 pada genotip Jarissa dan SO9 

yaitu sebanyak 27,67 dan 15,00 pada musim hujan sedangkan pada musim 

kemarau jumlah malai/m
2
 pada genotip Jarissa dan SO9 sebanyak 429,00 dan 

426,00. Hal ini diduga karena adanya jumlah anakan yang diperoleh tidak berbeda 

nyata.  

Panjang malai akan berpengaruh pada banyaknya jumlah biji per malainya. 

Tabel 4.4 menunjukan setiap genotip yang diuji menghasilkan panjang malai yang 

tidak berbeda nyata. Jika dibandingkan dengan penelitian Suwandi (2014) panjang 

malai gandum yang dibudidayakan pada musim hujan lebih pendek. Sebagai 

contoh genotip adalah genotip Jarissa dan SO9 sepanjang 6,81 dan 6,21 cm 

sedangkan pada musim kemarau genotip Jarissa dan SO9 memiliki panjang malai 

sepanjang 10,30 dan 9,70 cm. Hal ini diduga karena tinggi tanaman gandum 

rendah pada musim hujan dan tidak berbeda nyata antar perlakuan. 

Variabel jumlah biji per malai digunakan untuk mengetahui jumlah biji 

yang dapat dihasilkan oleh setiap tanaman gandum. Dari Tabel 4.4 variabel 

jumlah biji per malai pada penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan nyata. 

Jika dibandingkan dengan penelitian Suwandi (2014) jumlah biji/malai yang 

dibudidayakan di musim hujan lebih sedikit dibandingkan dengan musim 

kemarau. Sebagai contoh pada musim hujan genotip Jarissa dan SO9 memiliki 

jumlah biji/malai sebanyak 2,23 dan 1,57 sedangkan pada musim kemarau genotip 

Jarissa dan SO9 memiliki jumlah biji/malai sebanyak 44,10 dan 42,57. Hal ini 

diduga terjadi kegagalan polinasi dan tidak maksimalnya pengisian biji. 

Nurwanita, dkk (2013) menambahkan hari hujan yang banyak pada saat pengisian 

biji juga menyebabkan fotosintat yang diakumulasi ke biji tidak maksimum. Hal 

ini terjadi karena kurangnya cahaya matahari untuk fotosintesis. Kekurangan 

cahaya disebabkan banyak awan dan hujan. 

Pada Tabel 4.5 menunjukkan komponen hasil berupa bobot 1000 biji, 

bobot 1 liter biji, bobot biji per petak neto dan jumlah biji berkecambah . Variabel 

bobot 1000 biji bertujuan untuk mengetahui mengetahui bobot biji dari setiap 

perlakuan. Semakin sempurna pengisian biji maka semakin berat bobot biji 

sehingga variabel bobot 1000 biji ini sangat berhubungan dengan variabel bobot 1 

liter biji dan bobot biji per petak neto. 
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Tabel 4.5  Tabel Hasil Analisis Bobot 1000 Biji, Bobot 1 Liter Biji, Bobot Biji 

Per Petak Neto, Jumlah Biji Berkecambah Per Malai dan 

Persentase Berkecambah 

Perlakuan 
Bobot 

Bobot 

Biji 

Per 
Konver-

si Bobot  

Biji 

(ton/ha) 

Jumlah 

biji 

ber-

kecam-

bah 

Persen-

tase 

Berke-

cambah 

(%) 

1000 

biji (g) 

1 Liter Biji 

(g) 

Petak 

Neto 

M1 11,51 a 552,69 a 6,27 a 0,0125 0,05 a 1,67 

M2 13,76 a 458,05 a 1,79 a 0,0036 0,05 a 8,40 

M3 12,61 a 449,50 a 0,72 a 0,0014 0,00 a 0,00 

M4 10,92 a 519,82 a 8,72 a 0,0174 0,03 a 3,04 

M5 11,18 a 539,66 a 2,51 a 0,0050 0,00 a 0,00 

M6 11,24 a 450,94 a 2,39 a 0,0048 0,00 a 0,00 

M7 11,92 a 513,09 a 8,88 a 0,0178 0,02 a 0,87 

M8 11,52 a 595,11 a 4,99 a 0,0100 0,01 a 0,23 

M9 12,20 a 490,08 a 0,90 a 0,0018 0,00 a 0,00 

SO3 14,51 a 454,71 a 8,99 a 0,0180 0,01 a 0,42 

SO8 11,83 a 491,39 a 1,31 a 0,0026 0,04 a 2,07 

SO9 14,08 a 703,70 a 3,94 a 0,0079 0,04 a 2,36 

Jarissa 12,06 a 746,62 a 10,13 a 0,0203 0,09 a 4,15 

Selayar 13,25 a 460,11 a 2,21 a 0,0044 0,04 a 0,74 

Nias 11,05 a 465,24 a 1,98 a 0,0040 0,00 a 0,00 

Dewata 10,43 a 426,97 a 2,53 a 0,0051 1,03 a 37,69 

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 Tabel 4.5 terlihat bahwa bobot 1000 biji, bobot 1 liter biji dan bobot 

biji per petak neto tidak ada perbedaan nyata. Hal ini diduga terjadi tidak 

maksimalnya pengisian biji. Nurwanita, dkk (2013) menambahkan hari hujan yang 

banyak pada saat pengisian biji juga menyebabkan fotosintat yang diakumulasi ke 

biji tidak maksimum. Hal ini terjadi karena kurangnya cahaya matahari untuk 

fotosintesis. Kekurangan cahaya disebabkan banyak awan dan hujan sehingga biji 

yang dihasilkan kecil-kecil. Hasil ini diperkuat oleh analisis komponen 

pertumbuhan yang tidak berbeda nyata  

Pada Tabel 4.5 menampilkan bahwa ada 9 genotip memiliki bobot 1 L 

lebih rendah dari hasil musim kemarau yang didapat Suwandi (2014) yaitu M3, 

M7, M8, M9, SO3, SO8, Selayar, Nias, Dewata. Sementara itu, ada 7 genotip yg 
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lebih berat dari hasil Suwandi (2014), yaitu M1, M2, M4, M5, M6, SO9, Jarissa. 

Penyebab data yang demikian diduga karena adanya data awal yang diperoleh 

yang sangat kecil (sangat jauh dari bobot 1 liter), sehingga ketika dikonversikan 

menjadi bobot 1 liter data menjadi membias / kurang akurat. 

Variabel bobot biji per petak neto digunakan untuk mengetahui bobot biji 

yang dihasilkan per satuan luas gram per 5 m
2 

atau dikoversikan dalam ton per 

hektar). Variabel bobot biji per petak neto pada penelitian ini tidak ada perbedaan 

nyata. Hal ini dikarenakan variabel jumlah anakan, jumlah malai/m
2
 dan panjang 

malai tidak berbeda nyata. 

Pada variabel jumlah biji berkecambah ini juga dapat digunakan untuk 

menentukan apakah tanaman gandum tahan dengan lingkungan hujan. Menurut 

Derera, dkk (1977) bahwa biji yang berkecambah dalam malai serealia  

merupakan indikasi ketahanan tanaman terhadap hujan terutama pada tanaman 

gandum, jika ditemukan biji gandum yang berkecambah dalam malai berarti tidak 

toleran hujan.  

Pada Tabel 4.5 variabel jumlah biji berkecambah ini tidak memiliki 

perbedaan antar perlakuan. Dari data yang diamati semua genotip didapatkan biji 

berkecambah yang rendah terkecuali untuk genotip dewata. Sehingga variabel 

jumlah biji berkecambah tidak dapat menentukan genotip mana yang mampu 

dibudidayakan di musim hujan. Hal ini diduga karena jumlah biji yang 

berkecambah yang didapatkan relatif sedikit sebagai akibat kerontokan biji oleh 

adanya hujan dan angin besar. Biji yang berkecambah hilang terjatuh di lahan. 

Parameter jumlah biji per malai dan jumlah biji berkecambah per malai 

memberi gambaran persentase biji berkecambah pada tanaman tersebut. 

Persentase biji berkecambah didapatkan pada penelitian ini sangat kecil. Pada 

tabel 4.5 kisaran persentase biji berkecambah antara 0 – 37,69 %. Semua genotip 

memiliki persentase berkecambahnya dibawah 10 %, terkecuali untuk genotip 

Dewata yang memiliki 37,69 %. Hal ini diduga karena data kurang akurat, biji 

yang berkecambah terlalu sedikit (terjatuh dilahan kecuali dewata) sehingga 

didapatkan persentase berkecambah yang sedikit. Sebaiknya untuk penelitian 

kedepan perlu dikembangkan teknik-teknik pengamatan jumlah biji berkecambah 

agar yang berkecambah tidak rontok/hilang dilahan. 
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 Berdasarkan data hasil penelitian ini, belum dapat direkomendasikan 

genotip yang layak dibudidayakan pada musim hujan, mengingat penurunan hasil 

pada musim hujan sangat besar dan antar genotip yang dicoba tidak ada perbedaan 

yang nyata. Namun untuk mendapatkan genotip yang berpotensi untuk 

direkayasa/disilangkan dengan genotip yang lain, maka perlu dipilih induk yang 

relatif mempunyai nilai skor tinggi. Artinya, genotip yang terpilih untuk 

direkayasa dipilihkan dari genotip yang dicoba, walaupun sementara ini 

penampilan  genotip tersebut buruk. Teknik pemilihan menggunakan metode 

scoring.  

Tabel 4.6 Persentase Pembobotan masing-masing Variabel Hasil Variabel  

NO 

Parameter Nilai Korelasi Persentase 

Pengamatan 
Terhadap Bobot biji per 

Petak Neto 

Pembobotan 

(%) 

1 Bobot biji/Petak Neto 1,0000   

2 Tinggi 0,3793 10,1481 

3 Umur Berbunga (0,2087) 5,5849 

4 Jumlah Anakan 0,4435 11,8676 

5 Jumlah malai/m2 0,4015 10,7433 

6 Panjang malai 0,2761 7,3877 

7 Jumlah biji/malai 0,1742 4,6613 

8 Bobot 1 Liter Biji 0,4745 12,6957 

9 Bobot 1000 butir 0,0595 1,5928 

10 Berat Berangkasan Segar 0,6286 16,8203 

11 Berat Berangkasan kering 0,5948 15,9152 

12 Jumlah biji berkecambah (0,0965) 2,5830 

  Jumlah 3,7374 100,0000 

Keterangan : angka dalam kurung menunjukkan arah korelasi yang negatif. 

Tabel 4.7 Tabel Penampilan dan Hasil Perhitungan Nilai skor 

Perlakuan Skor Perlakuan Skor Perlakuan Skor Perlakuan Skor 

Dewata 66,2 M3 70,9 M9 75,6 M1 84,6 

M2 70,0 Selayar 71,7 M7 77,1 M8 89,2 

M6 70,0 SO8 73,1 M4 78,3 SO9 102,0 

Nias 70,6 SO3 73,3 M5 81,3 Jarrisa 110,2 

Pada Tabel 4.6. menunjukkan besar kecilnya persentase pembobotan yang 

diberikan berdasarkan korelasi antar variabel pengamatan dengan Bobot biji/Petak 

Neto. Nilai korelasi berbanding lurus dengan persentase pembobotan. Semakin 
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kecil nilai korelasi,  maka persentase pembobotan juga semakin kecil. Dilihat dari 

Tabel 4.6. variabel yang menunjukkan persentase pembobotan paling tinggi 

ditunjukkan pada variabel berat berangkasan segar dengan nilai korelasi = 0,6286 

dan menghasilkan persentase pembobotan 16,8203 % sedangkan variabel yang 

menunjukkan persentase pembobotan paling rendah ditunjukkan pada variabel 

bobot 1000 butir dengan nilai korelasi = 0,0595 dan menghasilkan persentase 

pembobotan 1,5928 %. 

Pada Tabel 4.7 menunjukkan penampilan nilai skor yang dapat digunakan 

untuk menentukan genotip gandum yang terbaik. Genotip yang berpotensi untuk 

direkayasa/disilangkan dengan genotip yang lain ditunjukkan oleh genotip SO9 

dan Jarissa. Kedua galur ini menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan 

semua perlakuan termasuk perlakuan kontrol yaitu Dewata, Nias dan Selayar dan 

memiliki nilai skor yang terbaik (bedasarkan nilai korelasi dan persentase 

pembobotan) namun belum dapat direkomendasikan untuk budidaya di musim 

hujan. 


