
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini meliputi pengamatan selintas 

dan pengamatan utama. Pengamatan selintas merupakan pengamatan yang hasilnya 

tidak diuji secara statistik. Pengamatan selintas ini digunakan untuk mendukung hasil 

pengamatan utama. Sedangkan pengamatan utama terdiri dari pertumbuhan tanaman 

gandum, hasil tanaman gandum dan gulma.  

4.1. Pengamatan Selintas 

Pada pengamatan selintas ini disajikan data tentang suhu minimum, suhu 

maksimum,  jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan. Data pengamatan selintas 

disajikan pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Suhu Minimum, Suhu Maksimum,  Jumlah Curah Hujan dan Jumlah 

Hari Hujan 

Bulan 
Rata-rata suhu 

maksimum (
0
C) 

Rata-rata suhu 

minimum (
0
C) 

Jumlah curah 

hujan (mm) 

Jumlah hari 

hujan 

April 2016 24 18 417 20 

Mei 2016 28 21 314 20 

Juni 2016 23 21 207 16 

Juli 2016 22 20 180 18 

Sumber Data: Data curah hujan didapat dari stasiun klimatologi BPPP, kecamatan 

Getasan dari Bulan Maret 2016- Juli 2016 

Menurut Simanjuntak (2002), untuk dapat tumbuh dah berproduksi dengan 

baik tanaman gandum memerlukan kondisi ekologis berupa temperatur 10
0
C – 25

0
C, 

dengan curah hujan berkisar antara 350 mm – 1250 mm selama siklus hidupnya.   

Pada Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa suhu maksimum dan suhu minimum lingkungan 

selama percobaan antara 18
0
C – 28

0
C. Hal ini menunjukkan bahwa suhu lingkungan 

mendukung pertumbuhan tanaman gandum. 

Suwandi, (2014) mengungkapkan bahwa curah hujan yang tinggi menjadi 

masalah pada saat tanaman gandum memasuki fase pembungaan, terutama pada saat 

penyerbukan, karena air hujan akan menyebabkan serbuk sari basah sehingga proses 

penyerbukan akan terhambat dan akan menurunkan kuantitas biji gandum.          

Curah hujan yang tinggi juga akan menyebabkan biji gandum mempunyai kadar air 

yang tinggi pada saat pengeringan. Hal ini akan berdampak pada biji gandum yang 
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menjadi keriput dan akan menurunkan kualitas biji. Jumlah curah hujan pada Tabel 

4.1. antara 180 sampai 417 mm per bulan dan jumlah hari hujan antara 18 sampai 20 

hari. Keadaan ini menjamin tersedianya cukup air pada saat perkecambahan benih 

dan pertumbuhan awal vegetatif tanaman gandum (pada bulan April 2016 – Mei 

2016), tetapi saat memasuki fase perkembangan generatif (pada bulan Juni 2016 – 

Juli 2016) curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan hasil panen 

tanaman gandum yang terlihat pada saat pemanenan ditemukan biji-biji yang 

berkecambah di malai. 

4.2. Pengamatan Utama 

4.2.1 Komposisi Gulma 

 Hasil pengamatan menunjukkan bahwa gulma yang tumbuh di pertanaman 

gandum adalah 11 famili yang terdiri dari tiga golongan yaitu gulma gulma rumput, 

teki dan berdaun lebar. Gulma berdaun lebar lebih dominan tumbuh dibandingkan 

dengan gulma rumput dan gulma teki. Gulma berdaun lebar terdiri dari sembilan 

famili, sedangkan gulma rumput dan teki masing-masing terdiri dari satu famili. 

Asteraceae merupakan famili yang dominan yang dijumpai pada penelitian ini. 

Gulma yang tumbuh pada penelitian ini umumnya tergolong gulma semusim dengan 

siklus hidupnya kurang dari satu tahun (Tabel 4.6.).  

Tabel 4.2. Komposisi Jenis Gulma yang Ditemukan pada Lahan Percobaan 

Famili Golongan Siklus hidup 

Apiaceae Berdaun lebar Perennial 

Asteraceae Berdaun Lebar Annual 

Brassicaceae Berdaun lebar Annual 

Caryophyllaceae Berdaun lebar Annual 

Commelinaceae Berdaun lebar Annual 

Cyperaceae Teki Perennial 

Leguminosae Berdaun Lebar Perennial 

Marsileaceae Berdaun lebar Perennial 

Poaceae Rumput Annual 

Rubiaceae Berdaun lebar Annual 

Scrophulariaceae Berdaun lebar Annual 

Menurut Sastroutomo (1990), siklus hidup yang relatif singkat pada 

kebanyakan gulma semusim merupakan salah satu faktor dalam daya kompetisinya 

terhadap tanaman budidaya. Gulma berdaun lebar cenderung untuk dapat 
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menurunkan hasil panenan yang lebih besar jika dibandingan dengan gulma 

rerumputan dan teki. Hal ini diduga, dominansi gulma berdaun lebar pada penelitian 

ini menyebabkan kompetisi dalam pemanfaatan cahaya matahari untuk proses 

fotosintesis. Fitriana (2008), menyatakan bahwa gulma yang tumbuh bersama 

tanaman dapat mengurangi kualitas dan kuantitas hasil tanaman karena gulma 

menjadi pesaing dalam pengambilan unsur hara, air dan cahaya serta menjadi inang 

hama dan penyakit. 

4.2.2 Bobot Brangkasan Gulma 

Waktu kompetisi gulma dengan tanaman budidaya berpengaruh terhadap 

bobot brangkasan gulma. Hasil analisis data bobot brangkasan basah gulma dan bobot 

brangkasan kering gulma disajikan pada Tabel 4.7. Bobot brangkasan gulma tertinggi 

terdapat pada perlakuan bergulma (0 – panen), sedangkan bobot brangkasan gulma 

terrendah terdapat pada perlakuan bebas gulma (0 – panen). Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin lama gulma dibiarkan berada pada area pertanaman gandum maka 

bobot brangkasan gulma akan semakin besar karena sarana tumbuh yang digunakan 

juga semakin banyak.  

Terjadinya pengaruh waktu bergulma dan bebas gulma terhadap bobot 

brangkasan basah gulma dan bobot brangkasan kering gulma pada setiap perlakuan 

menunjukkan bahwa pertumbuhan gulma dan tanaman gandum saling mempengaruhi 

sepanjang masa tanam. Gulma sama halnya seperti tanaman budidaya yang 

memerlukan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Gulma maupun 

tanaman mempunyai keperluan dasar yang sama untuk pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal yaitu unsur hara, air, cahaya, ruang tumbuh dan CO2 

(Eprim, 2006). 

Persaingan antara gulma dengan tanaman gandum terjadi bila unsur-unsur 

penunjang pertumbuhan tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang cukup bagi 

keduanya. Pada dasarnya, kemampuan gulma menekan pertumbuhan tanaman 

budidaya sangat ditentukan oleh jenis, kepadatan dan lamanya gulma tumbuh di 

pertanaman. Ketiga faktor tersebut menentukan derajat persaingan gulma dalam 

memperoleh sumber daya yang tersedia (Hidayati, 2009). 
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Tabel 4.3. Purata Hasil Bobot Brangkasan Basah Gulma (kg per 4,5m
2
) dan 

Bobot Brangkasan Kering Gulma (kg per 4,5m
2
) 

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. 

4.2.3 Tinggi Tanaman Gandum 

Pengamatan tinggi tanaman gandum dilakukan dua minggu sekali dimulai 

pada saat tanaman berumur tujuh hari setelah tanam (hst) sampai tanaman gandum 

menjelang panen (91 hst). Hasil analisis data tinggi tanaman pada umur tujuh hst, 21 

hst, 35 hst, 49 hst, 63 hst, 77 hst dan 91 hst disajikan pada Tabel 4.2. 

Dari Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa waktu bergulma maupun bebas gulma 

tidak berpengaruh pada komponen pertumbuhan tinggi tananaman.  Pada Gambar 1. 

menunjukkan terjadinya pertumbuhan tanaman seiring dengan semakin lamanya 

periode bergulma maupun periode bebas gulma. Hal ini dapat dilihat dari 

bertambahanya tinggi tanaman gandum pada setiap umur pengamatan.           

Tanaman gandum terus mengalami pertumbuhan tanaman mulai umur tujuh hst 

sampai 77 hst, kemudian pada umur 77 hst sampai 91 hst menunjukkan tinggi 

tanaman yang relatif tetap (kurva pada Gambar 4.1. cenderung mendatar).          

Perlakuan 
Bobot brangkasan basah 

gulma 

Bobot Brangkasan 

kering gulma 

Bebas gulma 0 – 10 hst 25,46 ab 1,49 a 

Bebas gulma 0 – 20 hst 22,14 b 1,17 b 

Bebas gulma 0 – 30 hst 18,67 bc 0,87 bc 

Bebas gulma 0 – 40 hst 16,88 c 0,72 c 

Bebas gulma 0 – 50 hst 8,35 d 0,36 d 

Bebas gulma 0 – 60 hst 5,09 ef 0,29 de 

Bebas gulma 0 – 70 hst 1,58 fg 0,12 fg 

Bebas gulma 0 – 80 hst 0,75 gh 0,06 fg 

Bebas gulma 0 – panen 0 h 0 g 

Bergulma 0 – 10 hst 0,06 h 0,01 g 

Bergulma 0 – 20 hst 0,13 h 0,02 g 

Bergulma 0 – 30 hst 0,32 h 0,05 fg 

Bergulma 0 – 40 hst 1,09 gh 0,10 fg 

Bergulma 0 – 50 hst 3,09 f 0,17 ef 

Bergulma 0 – 60 hst 5,72 e 0,31 de 

Bergulma 0 – 70 hst 17,06 c 0,81 bc 

Bergulma 0 – 80 hst 19,60 bc 0,99 b 

Bergulma 0 – panen 27,65 a 1,65 a 
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Menurut Gomes, dkk ., (2014) waktu penyiangan yang tepat yaitu pada saat fase 

pertumbuhan cepat dan fase pembungaan karena kompetisi antara tanaman gandum 

dengan gulma terjadi pada fase tersebut sehingga dapat  mempengaruhi laju 

pertumbuhan tanaman.  

Tabel 4.4. Purata Tinggi Tanaman Gndum (cm) pada Berbagai Umur Tanaman 

(7, 21, 35, 49, 63, 77, dan 91 hari setelah tanam) 

Perlakuan 
Tinggi Tanaman pada Umur (hari setelah tanam / hst) 

7 21 35 49 63 77 91 

Bebas gulma 0 – 10 hst 10,66 a 25,19 a 33,96 a 50,59 a 67,78 a 77,47 a 80,34 a 

Bebas gulma 0 – 20 hst 10,67 a 

10,48 a 

10,51 a 

10,77 a 

10,86 a 

10,68 a 

10,27 a 

10,19 a 

10,87 a 

10,72 a 

10,54 a 

10,45 a 

10,77 a 

10,78 a 

10,73 a 

10,24 a 

10,98 a  

24,24 a 33,49 a 50,49 a 67,72 a 82,41 a 85,05 a 

Bebas gulma 0 – 30 hst 23,60 a 30,48 a 48,66 a 66,68 a 80,94 a 81,30 a 

Bebas gulma 0 – 40 hst 24,06 a 32,59 a 47,83 a 69,54 a 80,41 a 83,91 a 

Bebas gulma 0 – 50 hst 24,48 a 31,79 a 50,02 a 68,34 a 79,70 a 81,74 a 

Bebas gulma 0 – 60 hst 24,54 a 33,15 a 50,15 a 70,00 a 83,65 a 84,92 a 

Bebas gulma 0 – 70 hst 25,04 a 34,32 a 50,90 a 72,47 a 80,87 a 84,05 a 

Bebas gulma 0 – 80 hst 22,49 a 30,88 a 49,15 a 65,22 a 78,34 a 82,68 a 

Bebas gulma 0 – panen 22,98 a 30,16 a 47,23 a 69,68 a 79,10 a 82,28 a 

Bergulma 0 – 10 hst 25,09 a 34,19 a 51,60 a 71,15 a 80,09 a 80,99 a 

Bergulma 0 – 20 hst 23,50 a 30,34 a 46,47 a 68,67 a 79,05 a 82,09 a 

Bergulma 0 – 30 hst 23,41 a 30,14 a 48,26 a 67,86 a 77,19 a 81,40 a 

Bergulma 0 – 40 hst 23,97 a 31,52 a 47,67 a 69,63 a 80,99 a 84,71 a 

Bergulma 0 – 50 hst 25,20 a 32,46 a 49,16 a 66,77 a 78,12 a 78,54 a 

Bergulma 0 – 60 hst 25,99 a 33,78 a 49,65 a 67,51 a 80,05 a 83,60 a 

Bergulma 0 – 70 hst 25,16 a 34,71 a 51,37 a 67,16 a 80,05 a 84,34 a 

Bergulma 0 – 80 hst 23,86 a 30,47 a 47,79 a 64,83 a 78,18 a 80,09 a 

Bergulma 0 – panen 24,94 a 32,58 a 51,12 a 65,74 a 78,43 a 80,34 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 
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Gambar 4.1. Grafik Tinggi tanaman 

4.2.4 Jumlah Anakan Tanaman Gandum 

Jumlah anakan pada penelitian ini dihitung pada saat menjelang panen yaitu 

pada 110 hst, dimana pertumbuhan vegetatif seperti jumlah anakan sudah  tidak 

terjadi atau sudah maksimal. Hasil analisis data jumlah anakan disajikan pada Tabel 

4.3. 

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa waktu bergulma dan bebas gulma 

berpengaruh terhadap jumlah anakan. Jumlah anakan paling banyak terdapat pada 

perlakuan bebas (gulma 0 – panen) yakni sebanyak 7,8 anakan per rumpun, 

sedangkan jumlah anakan paling sedikit terdapat pada perlakuan bergulma (0 – 80 

hst) yakni sebanyak 2,2 anakan per rumpun. Pada saat tanaman gandum berumur 16 – 

18 hst anakan mulai terbentuk dari tempat yang sama dengan koleoptil induk tanaman 

gandum, sehingga kehadiraan gulma pada umur tersebut sudah dapat menghambat 

pembentukan anakan tanaman gandum.  

Berdasarkan hasil penelitian Saldanha (2002), setelah umur 45 – 48 hst 

pembentukan anakan telah berhenti, diganti dengan mulainya perpanjangan ruas dan 

mulai berkembangnya bakal bunga. Kehadiran gulma pada awal pertumbuhan juga 

tidak mempengaruhi pertambahan jumlah anakan karena tingkat kepadatan populasi 

gulma yang masih sedikit, serta perkembangan gulma yang masih dalam fase lambat, 

sehingga keadaan lingkungan tempat tumbuh tanaman gandum dan sarana tumbuh  
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seperti unsur hara, air, cahaya dan ruang tumbuh masih terpenuhi dalam jumlah yang 

cukup. 

Tabel 4.5. Purata Jumlah Anakan Tanaman Gandum (per Rumpun) pada Umur 

110 hari setelah tanam (hst) 

Perlakuan Jumlah anakan 

Bebas gulma 0 – 10 hst 3,2 de 

Bebas gulma 0 – 20 hst 4,4 bcde 

Bebas gulma 0 – 30 hst 4,1 cde 

Bebas gulma 0 – 40 hst 3,9 cde 

Bebas gulma 0 – 50 hst 4,5 bcde 

Bebas gulma 0 – 60 hst 5,4 abcd 

Bebas gulma 0 – 70 hst 6,6 abc 

Bebas gulma 0 – 80 hst 7,0 ab 

Bebas gulma 0 – panen 7,8 a 

Bergulma 0 – 10 hst 6,6 abc 

Bergulma 0 – 20 hst 5,6 abcd 

Bergulma 0 – 30 hst 4,8 bcde 

Bergulma 0 – 40 hst 6,6 abc 

Bergulma 0 – 50 hst 5,3 abcd 

Bergulma 0 – 60 hst 3,9 cde 

Bergulma 0 – 70 hst 3,5 de 

Bergulma 0 – 80 hst 2,2 e 

Bergulma 0 – panen 2,7 de 

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 perlakuan dimana gulma dibiarkan terlalu lama pada areal pertanaman 

gandum dapat menurunkan jumlah anakan tanaman karena keadaan lingkungan 

tempat tumbuh tanaman gandum dan  sarana tumbuh seperti unsur hara, air, cahaya 

dan ruang tumbuh tidak terpenuhi dalam jumlah yang cukup sehingga terjadi 

kompetisi antara tanaman gandum dengan gulma. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tjitrosoedirjo dkk. (1984) persaingan antara tanaman dan gulma terjadi apabila faktor 

kebutuhan hidup seperti hara, air, cahaya dan ruang tempat tumbuh berada dalam 

keadaan terbatas dan persaingan tidak terjadi apabila faktor tumbuh berada dalam 

keadaan cukup. 
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4.2.5 Jumlah Malai per Rumpun, Jumlah Biji per Malai, Bobot Biji per Malai, 

Bobot Biji per Rumpun, Bobot 1000 Butir Biji 

Pengamatan pada hasil tanaman gandum meliputi jumlah malai per rumpun 

(dilakukan pada saat panen umur 119 hst), jumlah biji per malai, bobot biji per malai, 

bobot biji per rumpun dan bobot 1000 butir biji (setelah panen). Hasil analisis data 

jumlah malai per rumpun, jumlah biji per malai, bobot biji per malai, bobot biji per 

rumpun,dan bobot 1000 butir biji disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.6. Purata Jumlah Malai (per Rumpun), Jumlah Biji per Malai (butir),  

Bobot Biji per Malai (gram), Bobot Biji per Rumpun (gram) dan 

Bobot 1000 Butir Biji (gram)  

Perlakuan 

Jumlah 

Malai per 

Rumpun 

Jumlah 

Biji per 

Malai 

Bobot 

Biji per 

Malai 

Bobot Biji 

per 

Runpun 

Bobot 

1000 

Butir Biji 

Bebas gulma 0 – 10 hst 3,4 def 17,58 a 0,42 a 1,47 cd 25,84 a 

Bebas gulma 0 – 20 hst 4,9 bcdef 18,86 a 0,43 a 2,05 bcd 27,37 a 

Bebas gulma 0 – 30 hst 4,2 bcdef 17,30 a 0,37 a 1,38 cd 21,95 a 

Bebas gulma 0 – 40 hst 4,9 bcdef 20,21 a 0,49 a 2,48 abcd 24,68 a 

Bebas gulma 0 – 50 hst 5,1 bcde 21,62 a 0,50 a 2,46 abc 25,95 a 

Bebas gulma 0 – 60 hst 5,8 abcd 19,66 a 0,49 a 3,00 abc 26,08 a 

Bebas gulma 0 – 70 hst 6,4 abc 18,58 a 0,50 a 3,19 abc 27,38 a 

Bebas gulma 0 – 80 hst 6,6 abc 21,12 a 0,52 a 3,69 ab 26,40 a 

Bebas gulma 0 – panen 8,2 a 21,25 a 0,53 a 4,41 a 29,37 a 

Bergulma 0 – 10 hst 6,9 ab 18,44 a 0,42 a 2,93 abc 27,24 a 

Bergulma 0 – 20 hst 5,5 abcd 19,02 a 0,51 a 3,00 abc 27,99 a 

Bergulma 0 – 30 hst 5,4 abcd 16,82 a 0,42 a 2,26 abcd 27,02 a 

Bergulma 0 – 40 hst 5,9 abcd 17,90 a 0,41 a 2,43 abc 26,06 a 

Bergulma 0 – 50 hst 5,4 abcd 18,96 a 0,42 a 2,36 abcd 23,60 a 

Bergulma 0 – 60 hst 4,8 bcdef 20,59 a 0,48 a 2,28 abcd 28,51 a 

Bergulma 0 – 70 hst 3,8 cdef 18,24 a 0,41 a 1,57 bcd 26,18 a 

Bergulma 0 – 80 hst 2,2 ef 16,24 a 0,34 a 0,73 d 25,03 a 

Bergulma 0 – panen 2,1 f 15,86 a 0,33 a 0,71 d 24,16 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. 

 Jumlah malai per rumpun berhubungan erat dengan hasil dari tanaman 

gandum. Jumlah malai per rumpun bertujuan untuk mengetahui banyaknya malai 

gandum produktif yang terbentuk selama waktu bergulma maupun bebas gulma. 

Semakin banyak malai produktif yang terbentuk pada setiap tanaman  akan 
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berpengaruh meningkatkan produksi biji dari tanaman tersebut. Pada Tabel 4.4 

jumlah malai tetinggi ditunjukkan pada perlakuan bebas gulma (0 – panen) yaitu 

sebanyak 8,2 malai per rumpun, sedangkan jumlah malai paling rendah terdapat pada 

perlakuan bergulma (0 – panen) yaitu sebanyak 2,1 malai per rumpun. Gulma yang 

dibiarkan terlalu lama di area pertanaman gandum dapat menekan pertumbuhan 

anakan karena terjadi persaingan antara tanaman gandum dengan gulma.           

Banyak sedikitnya jumlah malai sangat dipengaruhi jumlah anakan yang terbentuk. 

Jumlah anakan memiliki nilai korelasi yang tinggi terhadap jumlah malai yaitu r = 

0,95. 

 Dari Tabel 4.4 jumlah biji per malai, bobot biji per malai dan bobot 1000 butir 

menunjukkan hasil tidak ada pengaruh perlakuan waktu bergulma maupun bebas 

gulma.  Jumlah biji per malai antara 21,65 butir – 15,86 butir, Bobot biji per malai 

antara 0,53 gram – 0,33 gram, dan bobot 1000 butir antara 29,37 gram – 21,95 gram. 

Tidak adanya pengaruh waktu bergulma dan bebas gulma terhadap jumlah biji per 

malai, bobot biji per malai dan bobot 1000 butir biji diduga karena ada faktor lain 

yang lebih dominan mempengaruhinya, yaitu faktor curah hujan yang relatif tinggi 

yang mengakibatkan pada saat fase pembugaan bunga gagal menyerbuk dan pada saat 

menjelang panen biji gandum berkecambah dimalai. Berdasarkan deskripsi gandum 

varietas Dewata, jumlah biji per malai pada kondisi lingkungan yang optimal 

mencapai ± 47 butir, sedangkan pada penelitian ini jumlah biji per malai yang 

dihasilkan ± 21 butir. Untuk bobot 1000 butir mencapai 46 gram, sedangkan pada 

penelitian ini bobot 1000 butir yang dihasilkan ± 29 gram. Nurwanita, dkk (2013) 

menjelaskan bahwa, jumlah hari hujan yang banyak pada saat pengisian biji 

menyebabkan fotosintat yang diakumulasi ke biji tidak maksimum. Hal ini terjadi 

karena kurangnya cahaya matahari untuk fotosintesis.  

 Meskipun waktu bergulma dan bebas gulma tidak berpengaruh secara nyata 

pada parameter jumlah biji per malai, bobot biji per malai dan bobot 1000 butir akan 

tetapi pada Tabel 4.4. dapat dilihat perlakuan bebas gulma (0 – panen) memberikan 

hasil yang tinggi dibandingakan perlakuan lain, sedangkan pada perlakuan bergulma 

(0 – panen) dan bergulma (0 – 80 hst) memberikan hasil yang paling rendah diantara 
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perlakuan lainnya. Keberadaan gulma yang terlalu lama pada pertanaman gandum 

menyebabkan adannya persaingan antara tanaman gandum dengan gulma sehingga 

hasil fotosintesis (fotosintat) yang ditranslokasikan untuk pembentukkan dan 

pengisian bulir berkurang. Menurut Yang, dkk (2002) dalam Meriyanti (2010), hasil 

fotosintesis yang berkurang ini diakibatkan oleh laju fotosintesis tanaman menurun 

akibat terjadinya persaingan dengan gulma dalam memperoleh sarana tumbuh. 

  Hasil analisis pada Tabel 4.4 menunjukkan adanya pengarauh waktu bergulma 

dan bebas gulma teradap parameter bobot biji per rumpun. Bobot biji tertinggi 

terdapat pada perlakuan bebas gulma (0 – panen) yaitu sebanyak 4,41 gram, 

sedangkan hasil bobot biji per rumpun paling rendah terdapat pada perlakuan 

bergulma (0 – panen) yaitu sebanyak 0,71 gram. Jumlah anakan, jumlah malai, bobot 

brangkasan basah tanaman gandum, bobot brangkasan kering tanaman gandum, 

jumlah biji per malai dan bobot biji per malai memiliki nilai korelasi yang tinggi 

terhadap bobot biji per rumpun yaitu secara berturut-turut r = 0,91; r = 0,96; r = 0,86; 

r = 0.88; r = 0,75 dan r = 0,88. Antara bobot brangkasan basah gulma dan bobot 

brangksan kering gulma memiliki nilai korelasi negatif yang tinggi dengan bobot biji 

per rumpun yaitu r = -0,80. Hal tersebut menunjukkan semakin lama gulma berada di 

area pertanaman gandum maka semakin besar bobot brangkasan gulmanya sehingga 

semakin rendah hasil panen tanaman gandumnya.  Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Meriyanti, (2010) dimana hasil panen padi tertinggi didapatkan pada 

perlakuan bersih gulma 0 - 84 hst karena sarana tumbuh tercukupi sehingga 

fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Pada saat tersebut fase pertumbuhan 

vegetatif padi hibrida, pembungaan, pembentukan bulir padi dan pengisian biji tidak 

terganggu oleh kompetisi gulma, sehingga penyimpanan asimilat oleh biji menjadi 

maksimal. 

4.2.6 Bobot Brangkasan Tanaman Gandum 

Bobot brangkasan basah tanaman gandum erat kaitannya dengan efisiensi 

penyerapan air, penangkapan energi matahari dan penimbunan fotosintat selama 

pertumbuhan tanaman. Menurut Merianti, (2010) bobot brangkasan gandum pada 

kondisi kering merupakan hasil penimbunan dari hasil asimilasi CO2 sepanjang masa 
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pertumbuhan, sedangkan asimilasi CO2 dipengaruhi oleh hasil penyerapan energi 

matahari dan tersedianya cahaya matahari. 

Tabel 4.7. Purata Bobot Brangkasan Basah Tanaman Gandum per Rumpun 

(gram) dan Bobot Brangkasan Kering Tanaman Gandum per 

Rumpun (gram)  

Perlakuan 
Bobot brangkasan basah 

tanaman gandum 

Bobot brangkasan kering 

tanaman gandum 

Bebas gulma 0 – 10 hst 12,26 de 6,41 abcd 

Bebas gulma 0 – 20 hst 14,74 cde 4,91 bcd 

Bebas gulma 0 – 30 hst 11,57 de 4,38 bcd 

Bebas gulma 0 – 40 hst 20,60 bcde 6,88 abcd 

Bebas gulma 0 – 50 hst 12,23 de 4,22 cd 

Bebas gulma 0 – 60 hst 19,67 abcde 7,00 abcd 

Bebas gulma 0 – 70 hst 32,37 abc 10,28 abc 

Bebas gulma 0 – 80 hst 

Bebas gulma 0 – panen 

37,75 

32,15 

a 

ab 

12,47 

10,75 

a 

ab 

Bergulma 0 – 10 hst 21,37 abcd 7,63 abcd 

Bergulma 0 – 20 hst 25,45 abcd 8,56 abcd 

Bergulma 0 – 30 hst 19,99 abcde 7,05 abcd 

Bergulma 0 – 40 hst 23,38 abcd 8,15 abc 

Bergulma 0 – 50 hst 17,59 abcde 6,03 abcd 

Bergulma 0 – 60 hst 12,77 de 5,24 bcd 

Bergulma 0 – 70 hst 11,39 de 4,37 bcd 

Bergulma 0 – 80 hst 10,96 de 4,03 cd 

Bergulma 0 – panen 7,28 e 2,68 d 

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. 

Hasil analisis data bobot brangkasan basah tanaman gandum dan bobot 

brangkasan kering tanaman gandum disajikan pada Tabel 4.5. Pada Tabel 4.5 dapat 

dilihat bahwa waktu bergulma dan bebas gulma memberikan pengaruh terhadap 

bobot brangkasan basah tanaman gandum dan bobot brangkasan kering tanaman 

gandum. Bobot brangkasan tanaman gandum tertinggi terdapat pada perlakuan bebas 

gulma (0 – 80 hst), sedangkan bobot brangkasan tanaman gandum paling rendah 

terdapat pada perlakuan bergulma (0 – panen). Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

lama waktu gulma berada di areal pertanaman gandum maka pertumbuhan gandum 

akan semakin terhambat karena terjadinnya kompetisi antara tanaman gandum 

dengan gulma dalam memanfaatkan sarana tumbuh. Antara bobot brangkasan basah 
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gandum dan bobot brangksan kering gandum memiliki nilai korelasi negatif yang 

tinggi dengan bobot brangkasan basah gulma dan bobot brangksan kering gulma 

yaitu r = -0,73. Hal tersebut menunjukkan semakin lama gulma berada di area 

pertanaman gandum maka semakin besar bobot brangkasan gulmanya sehingga 

semakin rendah hasil bobot brangkasan tanaman gandumnya.   

Ketersediaan  sarana tumbuh sangat berpengaruh terhadap tingkat akumulasi 

fotosintat. Salah satu sarana tumbuh yang paling diperebutkan pada kondisi 

persaingan ini adalah unsur hara. Pada bulan April – Juli daerah Salaran dimana 

penelitian ini berlangsung terus memasuki musim hujan ditandai dengan curah hujan 

bulanan dan hari hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini mengkibatkan unsur 

hara yang diberikan kepada tanaman mudah tercuci oleh air dan ketersediaannya 

menjadi terbatas. Menurut Sastroutomo (1990) kompetisi pertama kali terjadi 

terhadap sarana tumbuh yang jumlahnya paling terbatas. Disisi lain gulma 

membutuhkan unsur hara yang banyak untuk hidupnya. oleh karena itu semakin lama 

waktu bergulma pada area pertanaman tanaman gandum, maka persaingan untuk 

mendapatkan unsur hara semakin tinggi dan menyebabkan rendahnya hasil 

brangkasan tanaman gandum. 

4.3. Periode Kritis Bebas Gulma Tanaman Gandum 

Pertumbuhan tanaman gandum secara umum dipengaruhi oleh kompetisi 

gulma dimana indikator besar kecilnya hasil tanaman gandum ditunjukkan oleh bobot 

biji per rumpun. Dari perlakuan periode bebas gulma diketahui bahwa tanaman 

gandum membutuhkan penyiangan selama 40 hst (bebas gulma 0 – 50 hst, 0 – 60 hst, 

0 – 70 hst, dan 0 - 80 hst tidak berbeda nyata dengan perlakuan bebas gulma 0 – 

panen dan berbeda nyata dengan perlakuan bergulma 0 – panen). Dari Gambar 4.2. 

dapat dilihat bahwa selang periode kritis tanaman gandum terhadap persaingan 

dengan gulma antara 7 – 40 hst. Menurut Kasasian dan Seeyave dalam Meriyanti 

(2010) pada umumnya periode kritis tanaman terjadipada saat 25% sampai 33% 

pertama dari siklus hidup tanaman.  

Semakin lama terjadi kompetisi antara tanaman gandum dengan gulma pada 

saat pertumbuhan tanaman, akan berdampak negatif pada hasil panen tanaman 
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gandum. Sebaliknya, semakin lama waktu bebas gulma maka pertumbuhan tanaman 

gandum akan lebih optimal sehigga hasil tanaman gandum yang didapatkan akan 

lebih baik. 

 

 

Gambar 4.2. Dugaan Selang Periode Kritis Berdasar Respon Hasil Bobot Biji 

Per Rumpun Terhadap Perlakuan Waktu Bergulma dan Bebas 

Gulma 

Keterangan: 

p1: Bebas gulma 0 - panen 

p2: Bebas gulma 0 – 10 hst 

p3: Bebas gulma 0 – 20 hst 

p4: Bebas gulma 0 – 30 hst 

p5: Bebas gulma 0 – 40 hst 

p6: Bebas gulma 0 – 50 hst 

p7: Bebas gulma 0 – 60 hst 

p8: Bebas gulma 0 – 70 hst 

p9: Bebas gulma 0 – 80 hst 

p10: Bergulma 0 - panen 

p11: Bergulma 0 – 10 hst 

p12: Bergulma 0 – 20 hst 

p13: Bergulma 0 – 30 hst 

p14: Bergulma 0 – 40 hst 

p15: Bergulma 0 – 50 hst 

p16: Bergulma 0 – 60 hst 

p17: Bergulma 0 – 70 hst 

p18: Bergulma 0 – 80 hst

             : Selang Periode Kritis 
 


