
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini terdiri dari pengamatan 

selintas dan pengamatan utama. Data pengamatan selintas dan utama disajikan  

berbentuk tabel pengamatan beserta dengan penjelasannya.   

4.1.   Hasil Pengamatan 

4.1.1.  Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas yang dilakukan selama penelitian berlangsung 

meliputi: suhu udara maksimum dan minimum, kelembaban udara, curah hujan, 

jumlah hari hujan dan kondisi tanah di lokasi penelitian. 

4.1.1.1.  Pengamatan Suhu Udara, Kelembaban Udara dan Curah Hujan 

 Pengamatan suhu udara, kelembaban udara dan curah hujan dilakukan dan 

diambil di stasiun agroklimatologi Fakultas Pertanian,  kebun Salaran.             

Data cuaca selama penelitian selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.1. Suhu maksimum, suhu minimum, kelembaban udara, curah 

hujan dan jumlah hari hujan selama penelitian 

Bulan 

Suhu 
Kelembaban 

Udara (%) 

Curah 

hujan 

(mm) 

Jumlah 

hari hujan 

(hari) 

Maks 

(°C) 

Min  

(°C) 

Juli 2012 31,75 14,71 70 0 0 

Agustus 2012 31,74 14,94 65 0 0 

September 2012 32,83 15,75 66 0 0 

Oktober 2012 33,16 17,12 66 24,83 4 

 

Suhu merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan pada tanaman gandum. Menurut Boudon (2007, dalam White dan 

Edward, 2008), suhu optimum bagi pertumbuhan tanaman gandum adalah 15 °C - 

30 °C (Tabel 4.2.). Berdasarkan hasil pencatatan suhu minimum dan maksimum 

selama penelitian berlangsung yaitu 14,71 °C - 33,16 °C (Tabel 4.1.).       

Meskipun suhu maksimum relatif lebih tinggi dari suhu optimum untuk 

pertumbuhan tanaman gandum, genotipe – genotipe gandum yang diujikan 

mampu tumbuh. Dwijoseputro (1989) mengemukakan bahwa aktivitas fotosintesis 

dipengaruhi oleh banyaknya sinar matahari dan kondisi suhu lingkungan.      
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Fisher (1992) menyatakan bahwa suhu lingkungan yang terlalu tinggi dapat 

mengakibatkan proses fertilisasi menjadi tidak maksimal, karena pollen menjadi 

steril akibat kekeringan sehingga akan mempengaruhi produksi biji. 

Musa (2002) menyatakan bahwa kelembaban udara optimum untuk 

pertumbuhan tanaman gandum adalah 80-90 % (Tabel 4.2.), sedangkan pada  saat 

penelitian berlangsung, rata – rata kelembaban udara di lokasi penelitian adalah 

65% - 70% (Tabel 4.1.). Meskipun kelembaban udara selama penelitian dibawah 

syarat optimum untuk pertumbuhan tanaman gandum, tampak tidak berdampak 

negatif terhadap pertumbuhan genotipe gandum.  

Tabel 4.2. Syarat tumbuh optimum tanaman gandum 

Syarat tumbuh optimum 

Suhu udara *) 
Curah hujan 

per tahun**) 

Kelembaban 

udara ***) 

15 °- 30°C 450 - 650 mm 80  - 90 % 

 

Sumber: *) Boudon (2007), **) Sudarmini (2001) dan ***) Musa (2002) 

Sudarmini (2001) mengemukakan bahwa tanaman gandum memerlukan 

curah hujan minimum 250 mm selama periode hidupnya (100 – 110 hari umur 

tanaman) (Tabel 4.2.). Hal ini untuk mendorong pertumbuhan vegetatif dan 

generatif serta perkembangannya. Tanaman gandum memerlukan curah hujan 

optimum yaitu 450 mm – 650 mm per siklus hidupnya. Berdasarkan data pada 

Tabel 4.1. curah hujan selama penelitian hanya mencapai 24,83 mm. Curah hujan 

pada saat penelitian sangat kurang dari syarat ideal untuk pertumbuhan tanaman 

gandum. Hal ini disebabkan penelitian dilaksanakan pada bulan Juli dimana pada 

saat itu sudah memasuki musim kemarau dan hujan hanya turun sebanyak empat 

kali pada bulan Oktober 2012. Untuk menjaga ketersediaan airnya dilakukan 

penyiraman secara berkala selama fase hidup (dari stadia 1 sampai stadia 10) 

tanaman gandum.   

4.1.1.2. Kondisi Tanah di Lokasi Penelitian 

Menurut Subandi dkk. (2001) tanah di kebun Salaran tergolong dalam 

jenis Andosol, dengan tekstur tanah debu berpasir hingga geluh dan pH tanahnya 

antara 5,5-7. Tanah Andosol di Salaran memiliki kandungan debu yang relatif 
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tinggi dan kandungan liatnya rendah. Sifat fisik tanah yang seperti itu 

memudahkan untuk diolah tetapi kemampuan tanah menahan air sangat rendah 

sehingga air lebih cepat meresap ke lapisan yang lebih bawah dan memungkinkan 

air tidak dapat terjangkau oleh akar tanaman gandum.  

4.1.2.   Pengamatan Utama 

Pengamatan utama yang dilakukan selama penelitian berlangsung 

meliputi umur stadia pertumbuhan (berdasarkan skala Feekes), tipe pertumbuhan 

awal tanaman gandum, warna lidah daun, sudut dari daun bendera, warna malai, 

kepadatan malai, sudut malai, jumlah spikelet per malai, warna biji, tinggi 

tanaman, jumlah anakan total per rumpun, jumlah anakan produktif per rumpun, 

panjang malai, berat biji per petak neto, berat 1000 butir biji, berat brangkasan 

kering per tanaman dan berat brangkasan basah per tanaman dari 13 genotipe 

gandum yang diujikan. 

4.1.2.1.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas Genotipe 

Gandum  

Hasil pengamatan yang didapat mengenai deskripsi pertumbuhan, 

perkembangan dan produktivitas genotipe gandum pada sub bab ini ditampilkan 

dalam bentuk tabel. Tabel deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan 

produktivitas genotipe 1 – 13 ditampilkan pada Tabel 4.3. – 4.15.  mulai halaman 

23 – 36. Sementara tabulasi deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan 

produktivitas ketiga belas genotipe ditampilkan pada Tabel 4.16. Data  penunjang 

tabulasi pengamatan umur stadia pertumbuhan dan gambar beberapa stadia 

tanaman ditampilkan pada lembar Lampiran.  
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Deskripsi Genotipe 1 ( KAUZ/WEAVER) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 1 disajikan pada Tabel 4.3. Populasi tanaman gandum genotipe 

1 yang tumbuh sampai pada saat panen  mencapai 40,11 %. Tanaman tidak 

sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam perkecambahan dan kematian 

pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman gandum genotipe 1 adalah 

107 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 123,53 gram per petak 

neto. 

Tabel 4.3.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 1  

    

Keterangan:   

ST:  Semi tegak  TB:  Tidak berwarna C:  Coklat 

M:  Menengah  KS:  Kuning sawo T:  Tegak 
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Deskripsi Genotipe 2 (KAUZ/RAYON) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 2 disajikan pada Tabel 4.4. Populasi tanaman gandum genotipe 

2  yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 56,78 %.  Tanaman tidak 

sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam perkecambahan dan kematian 

pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman gandum genotipe 2 adalah 

106 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 177,73 gram per petak 

neto.  

Tabel 4.4.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 2 

    

Keterangan:   

ST:  Semi tegak  TB:  Tidak berwarna P:  Putih 

M:  Menengah  KS:  Kuning sawo T:  Tegak 
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Deskripsi Genotipe 3 (VEE/PJN//2*/TUI) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 3 disajikan dalam Tabel 4.5. Populasi tanaman gandum genotipe 

3  yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 33,08 %. Tanaman tidak 

sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam perkecambahan dan kematian 

pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman gandum genotipe 3 adalah 

103 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 126,13 gram per petak 

neto. 

Tabel 4.5.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 3 

     

Keterangan:   

ST:  Semi tegak  TB:  Tidak berwarna H:  Hitam 

M:  Menengah  KS:  Kuning sawo T: Tegak 
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Deskripsi Genotipe 4 (CAZO/KAUZ/KAUZ)  

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 4 disajikan dalam Tabel 4.6. Populasi tanaman gandum genotipe 

4 yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 59,14 %. Tanaman tidak 

sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam perkecambahan dan kematian 

pada  saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman gandum genotipe 4 adalah 

105 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 157,38 gram per petak 

neto.  

Tabel 4.6.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 4 

   

Keterangan:   

SM:  Semi menurun TB:  Tidak berwarna  M:  Menengah 

KS:  Kuning sawo C: Coklat  T:  Tegak  
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Deskripsi Genotipe 5 (ALTAR 84/AE.SQUARROSA(129)//3*ESDA) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 5 disajikan dalam Tabel 4.7. Populasi tanaman gandum genotipe 

5 yang tumbuh sampai pada saat panen  mencapai 46,30 %. Tanaman tidak 

sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam perkecambahan dan kematian 

pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman gandum genotipe 5 adalah 

101 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 194,51 gram per petak 

neto. 

Tabel 4.7.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 5 

        

Keterangan:   

SM:  Semi menurun UM:  Ungu muda  P:  Padat 

KS:  Kuning sawo C: Coklat  T:  Tegak 
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Deskripsi Genotipe 6 (IAS 62/ALDAN//2*SKAUZ) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 6 disajikan dalam Tabel 4.8. Populasi tanaman gandum genotipe 

6 yang tumbuh sampai pada saat panen pada petak neto mencapai 30,17 %. 

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada  saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 6 adalah 106 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 

86,92 gram per petak neto. 

Tabel 4.8.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 6 

        

Keterangan:   

ST:  Semi Tegak UM:  Ungu muda  M:  Menengah 

KS:  Kuning sawo C: Coklat  T:  Tegak 
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Deskripsi Genotipe 7 (FANG 60/SERI)  

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 7 disajikan dalam Tabel 4.9. Populasi tanaman gandum genotipe 

7 yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 55,01 %. Tanaman tidak 

sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam perkecambahan dan kematian 

pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman gandum genotipe 7 adalah 

102 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 195,75 gram per petak 

neto. 

Tabel 4.9.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 7 

       

Keterangan:   

SM:  Semi menurun TB:  Tidak berwarna  M:  Menengah  

T:  Tegak  KS:  Kuning sawo C: Coklat   
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Deskripsi Genotipe 8 (CBD-16) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 8 disajikan dalam Tabel 4.10. Populasi tanaman gandum 

genotipe 8 yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 40,77 %.         

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 8 adalah 105 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 

190,72 gram per petak neto.  

Tabel 4.10. Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 8 

     

Keterangan:   

ST:  Semi tegak TB:  Tidak berwarna  P:  Padat  

T:  Tegak  KS:  Kuning sawo P1: Putih   
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Deskripsi Genotipe 9 (CBD-17) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 9 disajikan dalam Tabel 4.11. Populasi tanaman gandum 

genotipe 9  yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 30,05 %.        

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 9 adalah 107 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya mencapai 

90,09 gram per petak neto.   

Tabel 4.11. Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 9 

        

Keterangan:   

ST:  Semi tegak TB:  Tidak berwarna  M:  Menengah  

T:  Tegak  KS:  Kuning sawo C: Coklat   
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Deskripsi Genotipe 10 (CBD-20) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 10 disajikan dalam Tabel 4.12.  Populasi tanaman gandum 

genotipe 10  yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 63,06 %.      

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 10 adalah 103 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya 

mencapai 228,47 gram per petak neto.  

Tabel 4.12. Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 10 

         

Keterangan:   

ST:  Semi tegak TB:  Tidak berwarna  M:  Menengah  

T:  Tegak  P:  Putih   C: Coklat   
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Deskripsi Genotipe 11 (CBD-23) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 11 disajikan dalam Tabel 4.13.  Populasi tanaman gandum 

genotipe 11 yang tumbuh sampai pada saat panen  mencapai 27,78 %.       

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 11 adalah 100 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya 

mencapai 101,08 gram per petak neto. 

Tabel 4.13. Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 11 

           

Keterangan:   

ST:  Semi tegak UM:  Ungu muda  M:  Menengah  

T:  Tegak  KS:  Kuning sawo C: Coklat   
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Deskripsi Genotipe 12 (CPN-01) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 12 disajikan dalam Tabel 4.14. Populasi tanaman gandum 

genotipe 12 yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 36,71 %.       

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 12 adalah 107 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya 

mencapai 123,04 gram per petak neto   

Tabel 4.14. Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 12 

          

Keterangan:   

ST:  Semi tegak TB:  Tidak berwarna  M:  Menengah  

T:  Tegak  P:  Putih   C: Coklat   
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Deskripsi Genotipe 13 (SELAYAR) 

Deskripsi pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas tanaman 

gandum genotipe 13 disajikan dalam Tabel 4.15.  Populasi tanaman gandum 

genotipe 13 yang tumbuh sampai pada saat panen mencapai 39,47 %.       

Tanaman tidak sepenuhnya tumbuh diduga karena kegagalan dalam 

perkecambahan dan kematian pada saat masa pertumbuhan. Umur panen tanaman 

gandum genotipe 13 adalah 100 hari setelah tanam. Produktivitas bijinya 

mencapai 140,25 gram per petak neto. 

Tabel 4.15. Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 

Genotipe 13 

    
Keterangan:   

ST:  Semi tegak TB:  Tidak berwarna  M:  Menengah  

T:  Tegak  KS:  Kuning sawo C: Coklat   
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4.2. Pembahasan 

4.2.1. Komponen Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Gandum  

Dari Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa semua genotipe gandum yang 

diujikan tergolong tipe tegak. Tipe pertumbuhan sangat mempengaruhi proses 

pembentukan organ tanaman dan kompetisi yang akan terjadi selanjutnya. 

Genotipe gandum dengan tipe pertumbuhan tegak memungkinkan tidak terjadi 

kompetisi antar individu tanaman, sedangkan genotipe gandum dengan tipe 

spreading akan meningkatkan terjadinya kompetisi dalam memanfaatkan cahaya 

matahari antar individu tanaman.  

Grime (1979) menyatakan bahwa kedudukan daun pada tanaman yang 

spreading merupakan ciri dari tanaman yang kompetitif, oleh karena itu perlu 

pengaturan jarak tanam yang sesuai agar meminimalkan terjadinya kompetisi 

antar individu tanaman. Kompetisi antar individu tanaman  berdampak pada 

pertumbuhan yang lebih tinggi kalau jarak tanamnya terlalu dekat. Pada saat 

terjadi kompetisi mengakibatkan individu-individu yang berkompetisi mengalami 

pertumbuhan yang terhambat bahkan berakhir pada kematian. Hal ini akan 

berdampak pada berkurangnya produktivitas bijinya (Tanahdjaja, 2005).  

Berdasarkan ekspresi warna lidah daun yang ditampilkan menunjukkan 

identitas dari genotipe tertentu. Pada Tabel 4.16. menunjukkan  bahwa genotipe 5, 

6 dan 11 mempunyai lidah daun yang berwarna ungu muda, sedangkan lidah daun 

genotipe lainnya tidak berwarna. Warna lidah daun sangat dipengaruhi oleh faktor 

genetik dari masing – masing genotipe yang diujikan.  Hal ini didukung oleh 

Loveless (1989) yang menyatakan bahwa dua individu yang berbeda genotipenya 

bila ditumbuhkan pada lingkungan yang sama, dapat mengekspresikan fenotipe 

yang berbeda.  

   



 
 

Tabel 4.16.  Deskripsi Pertumbuhan, Perkembangan dan Produktivitas 13 Genotipe Gandum 

 

Keterangan:   
Genotipe (1) KAUZ/WEAVER, (2) KAUZ/RAYON, (3) VEE/PJN//2*/TUI, (4) CAZO/KAUZ/KAUZ, (5) ALTAR84/AE.SQUARROSA (129)//3* ESDA,  (6) IAS 

62/ALDAN//2*SKAUZ, (7)  FANG 60/SERI, (8) CBD-16, (9) CBD-17, (10)  CBD-20, (11) CBD-23, (12) CPN-01,(13) SELAYAR 

 
ST:   Semi tegak  T: Tegak TB:   Tidak berwarna P:  Putih 

SM:  Semi menurun  P:  Padat  UM:  Ungu muda 

M:    Menengah  C:  Coklat KS:    Kuning sawo
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 Dari Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa genotipe 8 (CBD-16) cenderung 

lebih tinggi dari genotipe – genotipe yang lainnya. Hal ini diduga karena tinggi 

tanaman ditentukan oleh potensi genetik dan interaksinya dengan lingkungan. 

Tanaman gandum yang tumbuh tinggi membutuhkan pemeliharaan yang lebih 

intensif, karena sangat rentan rebah oleh angin maupun berat tanaman tersebut. 

Tanahdjaja (2006) menyatakan bahwa tanaman gandum memiliki akar serabut, 

sehingga perlu dilakukan pembumbunan agar tanaman tidak mudah rebah.  

Ketinggian tempat memberikan pengaruh positif terhadap tinggi tanaman. 

Semakin tinggi lokasi penanaman maka semakin meningkat pula tinggi tanaman 

gandum di daerah  tropis (Subagyo, 2001). Menurut Budiarti (2005), tanaman 

gandum dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan tingginya, yaitu: tanaman 

gandum pendek (tingginya 53,5 – 65,2 cm), sedang ( tingginya 65,2 – 76,9 cm), 

dan tinggi (tingginya melebihi dari 76,9 cm). Berdasarkan hasil penelitian 

genotipe yang tergolong pendek adalah genotipe 1 (KAUZ/WEAVER),                  

4 (CAZO/KAUZ/KAUZ), 6 (IAS 62/ALDAN//2* SKAUZ), 9 (CBD-17),            

12 (CPN-01) dan 13 (SELAYAR), sementara genotipe yang tergolong sedang 

adalah genotipe 2 (KAUZ/RAYON), 3 (VEE/PJN//2*/TUI),  5 (ALTAR84/AE. 

SQUARROSA (129)//3*ESDA), 7 (FANG 60/SERI), 10 (CBD-20) dan              

11    (CBD-23), sedangkan yang tergolong tinggi adalah genotipe 8 (CBD-16). 

Pada Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa jumlah anakan pada genotipe 8 

(CBD-16) cenderung lebih banyak dari genotipe lainnya. Menurut Asana (1968) 

pembentukan anakan berkaitan erat dengan pematahan dormansi tunas lateral 

karena ketika pembentukkan anakan telah mencapai maksimum, anakan yang 

terlambat tumbuh akan mengalami kematian. Sedangkan Tanahdjaja (2006) 

mengemukakan pertumbuhan jumlah anakan dipengaruhi oleh kemampuan 

tanaman dalam mengubah fotosintat membentuk struktur tanaman. Jumlah anakan 

berpengaruh terhadap kompetisi individu tanaman dalam memanfaatkan air, unsur 

hara dan cahaya matahari. Dengan adanya kompetisi antar individu anakan 

berdampak pada produktivitas biji yang tidak optimum. 
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4.2.2.  Komponen Pertumbuhan Generatif Tanaman Gandum  

Dari Tabel 4.16. nampak bahwa panjang malai genotipe 8 (CBD-16) 

relatif lebih panjang diantara genotipe yang lainnya. Hal ini diduga karena adanya 

interaksi antara faktor genetis dengan lingkungan. Sesuai dengan  yang 

dikemukakan Loveless (1989), bahwa bila dua individu yang berbeda genotipenya 

ditumbuhkan pada lingkungan yang sama, maka dapat mengekspresikan fenotipe 

yang berbeda. Subagyo (2001) mengemukakan bahwa ketinggian lokasi 

penanaman gandum berpengaruh positif terhadap panjang malai. 

Anakan produktif adalah anakan tanaman gandum yang mampu 

membentuk malai dan mampu memproduksi biji. Berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan, rata-rata jumlah anakan produktif pada semua materi genotipe 

yang diujikan tidak lebih dari dua anakan (Tabel 4.16.).                                 

Budiarti dkk (2004), menyatakan bahwa jumlah anakan produktif merupakan 

salah satu parameter pengamatan yang berpengaruh langsung terhadap hasil 

produksi.  

Pada Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa kecenderungan jumlah biji per 

malai yang tinggi  dicapai oleh genotipe 8 (CBD-16), 5  (ALTAR84/AE. 

SQUARROSA (129)//3*ESDA), 12 (CPN-01) dan 10 (CBD-20), dengan jumlah 

bijinya diatas  44 butir per malai. Diduga jumlah biji per malai pada genotipe 

gandum yang diujikan dipengaruhi oleh panjang malai, berhasilnya proses 

pembuahan dan proses translokasi fotosintat pada saat pengisian biji. Proses 

translokasi fotosintat pada saat pengisian biji juga  berpengaruh terhadap berat 

1000 biji gandum. Dari Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa genotipe 3 

(VEE/PJN//2*/TUI), 5 (ALTAR84/AE. SQUARROSA (129)//3*ESDA) dan 11 

(CBD-23) memiliki berat 1000 biji yang cenderung tinggi (42,10 gram sampai 

42,50 gram). Sedangkan berat biji per petak neto dari genotipe 10 yang cenderung 

tinggi (228,47 gram).   

.  Turgeon (1989) mengemukakan bahwa penyimpanan fotosintat ke 

dalam biji dipengaruhi oleh organ tanaman yang aktif berfotosintesis dan 

banyaknya aktivitas metabolisme yang terjadi pada tanaman. Pada saat tanaman 

masuk pada fase generatif, tanaman akan fokus pada pembuahan dan  pengisian 

biji. Menurut Asana (1963), peningkatan berat biji dipengaruhi oleh peran 
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aktivitas fotosintesis, transport fotosintat dan senesen. Selain itu, lamanya stadia 

masak lunak diduga  turut berperan dalam memaksimalkan produksi biji.    

Panjang musim dan lamanya waktu dari tiap-tiap fase fenologi merupakan kunci 

penting penentu kualitas hasil biji tanaman gandum (Calvin dkk. 2005 dan Slafer 

2005 dalam Nur dkk. 2006). 

 


