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PENDAHULUAN

Dalam budidaya gandum (Triticum aestivum
L.Var. Dewata) aspek penyesuaian terhadap iklim
adalah penting, karena tanaman ini selain
memerlukan suhu relatif rendah juga termasuk
rentan terhadap periode hujan yang berlebihan
pada masa generatifnya. Biji gandum yang telah
masak fisiologis, akan mudah berkecambah jika
terkena hujan dan banyak yang terserang jamur.
Jika hal ini terjadi ketika gandum tersebut belum
dipanen, akibatnya adalah gagal panen, kerena biji
gandum tersebut tidak bisa dikonsumsi maupun
disimpan sebagai benih. Jelaslah disini bahwa
produksi gandum di wilayah tropis sangat rentan
terhadap kejadian hujan pada fase kedewasaan
bijinya. Untuk menghindari hal tersebut maka

penentuan waktu tanam yang didasarkan pada
informasi pola hujan wilayah penanaman adalah
penting. Namun seringkali walaupun sudah
dilakukan penyesuaian terhadap lokasi penanaman
dan waktu tanam, kegagalan tetap terjadi karena
kejadian iklim yang tidak dikehendaki. Penye-
suaianpun masih belum cukup, karena sifat iklim
yang tidak statis, sewaktu-waktu bisa mengalami
perubahan sementara tanaman sudah terlanjur di
tanam.

Salah satu cara untuk menekan kerugian total
akibat faktor lingkungan yang tidak dikehendaki
adalah penanaman secara tumpang sari. Getachew,
et al ( 2008) menyebutkan hasil penelitiannya yaitu
bahwa tumpang sari gandum dengan buncis dapat
meningkatkan total hasil dan pendapatan, mengurangi
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Dengan model tumpangsari tersebut diharapkan
apabila terjadi kerusakan pada hasil gandum akibat
kondisi iklim yang tidak sesuai, dapat diminimalisir
karena masih ada harapan perolehan hasil dari
tanaman tembakau.

Tujuan kajian ini adalah menentukan Model
tumpangsari yang paling tepat dalam menekan
kerentanan budidaya gandum terhadap perubahan
pola hujan berdasarkan analisis terhadap hasil
tanaman gandum, nilai NKL, waktu tanam dan sifat
hujan selama penelitian berlangsung di wilayah
Kabupaten Magelang, Boyolali dan Temanggung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2010
dan berakhir pada bulan September 2010. Lokasi
penelitian: 1. Desa Selo, Kabupaten Boyolali,
ketinggian1300 m dpl. 2. Desa Kledung, Kabupaten
Temanggung, ketinggian tempat 1000 meter di atas
permukaan laut. 3. Desa Adipura, Kabupaten
Magelang, ketinggian tempat 1500 meter di atas
permukaan laut.

Model tumpangsari yang dicoba adalah:
1. Populasi Tembakau tetap (100%) + gandum 2

sisi
2. Populasi Tembakau tetap (100%) + gandum 1 sisi
3. Populasi Tembakau:  gandum =1:1 (Tembakau

50% + gandum 50%)
4. Monokultur tembakau (100%)
5. Monokultur gandum (100%)

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Ke-
lompok, dengan Rancangan perlakuan Faktorial, 2
faktor yaitu Lokasi penelitian dan Model tumpang
sari. Setiap perlakuan diulang 5 kali. Hasil
penelitian diuji menggunakan Sidik Ragam dan
untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan diuji
menggunakan Uji Beda Nyata Jujur 95%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pola Hujan di Kabupaten Magelang,
Temanggung dan Boyolali Selama Sepuluh
Tahun Hubungannya dengan Perencanaan
Penanaman

tekanan oleh gulma dan penyakit, meningkatkan
efisiensi penggunaan lahan, dan dengan demikian
meningkatkan kelestarian produksi tanaman di
dataran tinggi Ethiopia. Prochaska (2001)
menyebutkan bahwa selain memungkinkan
pemanenan dua kali di tahun yang sama, sistem
tanam MRI (Modified Relay Intercropping)
memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan
usahatani, melindungi risiko produksi akibat
faktor lingkungan.

Tanaman tembakau mempunyai persyaratan iklim
yang hampir sama dengan gandum, sehingga dapat
ditanam secara tumpang sari dengan gandum.
Jika dihubungkan dengan pengenalan tanaman
gandum kepada masyarakat, maka model tumpang
sari mungkin lebih mudah diterima, karena di
samping bisa mengurangi risiko kegagalan panen,
juga memberikan peluang kepada petani untuk
tetap menanam tanaman yang lain.

Model tumpang sari yang diterapkan akan
berpengaruh terhadap hasil usaha tani tersebut
karena menyangkut masalah nilai ekonomis
tanaman, proporsi populasi tanaman yang
dilibatkan serta menyangkut kompetisi yang
ditimbulkan oleh penanaman bersama dari spesies
yang berbeda. Dalam penelitiannya, Amin (2007)
menyebutkan bahwa hasil kacang tanah tertinggi
dicapai dengan model tumpangsari baris ganda
jagung, walaupun hasil jagung baris ganda lebih
rendah dari baris tunggal. Dari hasil penelitian itu
jelaslah bahwa pengaturan model tumpangsari
menjadi sangat penting untuk tujuan pencapaian
hasil yang tinggi dalam usaha tani.

Potensi tanaman gandum untuk ditanam secara
tumpangsari dengan tembakau diduga cukup
besar, namun penelitian tentang hal ini masih
sangat kurang, sehingga masih cukup menarik
untuk dikaji. Pengkajian dapat diawali antara lain
dengan melalui penanaman dengan berbagai
model tanam seperti yang telah dilakukan di
Kabupaten Magelang, Temanggung dan Boyolali,
dengan cara menambahkan populasi gandum pada
berbagai tingkatan di dalam pertanaman tembakau.
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Rochman ( 2007) menyebutkan bahwa musim dan
lokasi penanaman berpengaruh sangat nyata
terhadap  indeks mutu tembakau. Rochman (2007)
juga menyebutkan bahwa dari hasil penelitiannya
pada tahun ke dua dimana curah hujan cukup tinggi
menyebabkan pertumbuhan tanaman cukup baik,
tapi curah hujan pada bulan Juli masih cukup
banyak sehingga mutu tembakau turun.

Berdasarkan analisis data curah hujan selama 10
tahun di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten
Magelang (Gambar.1), terlihat bahwa musim
kemarau terjadi pada bulan Juni hingga Septem-
ber, kurang lebih berlangsung selama 4 bulan.
Persiapan lahan untuk percobaan di wilayah ini
dilakukan pada pertengahan Maret, penanaman
tembakau dilakukan pada pertengahan bulan April
sedangkan penanaman gandum pada pertengahan
bulan Mei.  Dihubungkan dengan pola curah hujan
tersebut, sebenarnya perencanaan waktu tanam
untuk tembakau dan gandum sudah tepat, karena
kedua jenis tanaman ini memerlukan cukup air
pada awal pertumbuhannya. Umur tanaman
tembakau sekitar 120 hari dan ini hampir sama
dengan gandum. Penanaman tembakau dilakukan
30 hari  lebih dahulu dengan harapan panen daun

pertama dan kedua dapat  memberikan ruang yang
semakin baik bagi tanaman gandum terutama
pada fase pengisian hingga kemasakan biji
gandum. Pertengahan Agustus diharapkan sudah
selesai panen tembakau dan yang tertinggal di
lahan adalah tanaman gandum yang hampir
masak.

Waktu panen kedua jenis tanaman ini paling baik
adalah jatuh pada  musim kemarau. Santoso dan
Purwanto ( 2010) menyebutkan bahwa Karakter
aromatis tembakau ini disebabkan karena
kandungan senyawa aromatis (resin dan minyak
atsiri) yang ada dalam buku daun, jika tanaman
tembakau Madura kelebihan air, menyebabkan
mutunya rendah dan tidak aromatis. Tanaman
gandum ternyata juga sangat peka terhadap
curah hujan tinggi pada fase pemasakan biji.
Indiarum (2006) menyebutkan bahwa jika terjadi
keterlambatan tanam gandum pada musim
kemarau maka akan mengakibatkan pemanenan
juga akan terlambat, apabila musim kemarau
berakhir dan tanaman gandum belum dipanen
maka tanaman gandum tersebut akan mengecambah
dibatang gandum tersebut dan gandum tidak layak
lagi untuk dipanen.

Gambar 1: Pola Curah Hujan di Kecamatan Kaliangkrik Kab. Magelang



AGRIC Vol.24, No. 1, Juli 2012: 1-10

4

Gambar 2. Pola Hujan di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung

Hampir sama dengan pola hujan di Kabupaten
Magelang, ternyata musim kemarau di kecamatan
Kledung, Kabupaten Temanggung (Gambar.2 )
juga terjadi pada bulan Juni hingga September,
kurang lebih selama 4 bulan. Persiapan tanam di
wilayah ini dimulai pada bulan Maret, penanaman

tembakau dilakukan pada minggu kedua April
sedangkan penanaman gandum pada minggu
kedua bulan Mei. Perencanaan waktu tanam ini
dilakukan agar panen tembakau sudah mulai bisa
dilakukan pada bulan Juli secara bertahap hingga
akhir Agustus. Panen gandum diharapkan terjadi

pada bulan September sebelum terjadi musim
hujan berikutnya. Perencanaan tanam tumpangsari
tembakau-gandum ini sudah sesuai dengan pola
hujan yang terjadi di wilayah Kecamatan
Kledung-Kabupaten Temanggung.

Sedikit berbeda dengan pola hujan di Kecamatan
Kaliangkrik-Magelang dan Kledung-Temanggung,
ternyata musim kemarau di Kecamatan Selo-
Boyolali lebih panjang waktunya yaitu sekitar 5-
6 bulan, terjadi  lebih awal yaitu bulan Mei dan
berakhir pada bulan Oktober (Gambar.3).

Gambar 3. Pola Curah Hujan di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali
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Di Kecamatan Selo-Kabupaten Boyolali,
persiapan lahan untuk penanaman tumpangsari
Tembakau-Gandum, telah dilakukan sejak awal
Maret, sedangkan penanaman tembakau telah
dilakukan pada pertengahan April. Satu bulan
setelah tanam tembakau, dilakukan penanaman
gandum yaitu pertengahan Mei, dengan harapan
awal pertumbuhan tembakau maupun gandum
masih cukup mendapatkan air. Panen tembakau
mulai dilakukan pada bulan Juli dan berakhir pada
bulan Agustus, sedangkan panen gandum
dilakukan pada bulan September.

Jika dihubungkan dengan pola hujan untuk wilayah
Kecamatan Selo-Kabupaten Boyolali, nampaknya
waktu tanam gandum yang dilakukan pada
pertengahan bulan Mei, sangat riskan. Hal ini
disebabkan pada bulan Mei tersebut sebenarnya
sudah memasuki musim kemarau, curah hujan
sudah sangat sedikit dan bisa berpeluang kurang
mampu memenuhi kebutuhan tanaman gandum.

B. Analisis Hasil Gandum dan Nisbah Kesetaraan
Lahan Hubungannya dengan Sifat Hujan
Selama Penelitian Berlangsung

Dari aspek hasil tanaman gandum yang di
tumpangsarikan dengan tembakau, terlihat
adanya interaksi pengaruh antara lokasi pena-
naman dengan model tumpangsari (Tabel 1).
Di Kecamatan Kaliangkrik, model tumpang-sari
yang memberikan hasil gandum terbaik adalah

Keterangan: huruf besar di belakang angka arah vertikal menunjukkan pengaruh model tumpangsari, huruf kecil arah
horizontal menunjukkan pengaruh lokasi penanaman.

 
Model 

Hasil gandum (kg/ha) di Lokasi 
Magelang Boyolali Temanggung 

 Temb. 100%+ Gandum 2 sisi 331,3 B 99,7 A 128,5 AB 
  b   a   a   
Temb.100% + Gandum 1 sisi 144,9 A 157,6 A 82,6 A 
  a   a   a   
Temb : Gandum  (1:1) 512,8 C 172,4 A 216,8 AB 
  b   a   a   
Mono Gandum 685,1 D 218,9 A 239,7 B 
  b   a   a   

 

Tabel 1. Pengaruh Interaksi antara Lokasi Penelitian dengan Model Tumpangsari terhadap
Hasil Gandum

populasi tembakau: gandum (1:1), tetapi di
Kecamatan Selo-Kabupaten Boyolali, ternyata
hasil gandum yang ditanam dengan berbagai
model tumpangsari tersebut tidak berbeda dengan
monokulturnya. Hasil gandum yang ditanam di
Kecamatan Kledung-Kabupaten Temanggung
dengan model tanam populasi tembakau:gandum
(1:1) tidak berbedanyata dengan monokulturnya,
padahal populasinya persatuan luas menurun 50%.
Dari kecenderungan ini jelas bahwa model
tumpangsari yang hasilnya mendekati monokultur
gandum adalah  model tembakau : gandum (1:1).

Suwarto, dkk (2006) menyebutkan bahwa evaluasi
produktivitas lahan yang digunakan untuk pena-
naman tumpangsari dapat dilakukan menggunakan
Nisbah Kesetaraan Lahan (NKL). Mazaheri, dkk
(2006) menyebutkan bahwa nilai LER (Land
Equivalent Ratio) atau NKL lebih dari 1,0
menunjukkan adanya campur tangan positif antara
jenis tanaman yang dikombinasikan dalam tumpang
sari tersebut.

Berdasarkan analisis terhadap nilai NKL dari
setiap model tumpangsari gandum-tembakau yang
diterapkan di tiga lokasi penelitian (Tabel 2) terlihat
bahwa nilai NKL terbesar adalah model tumpang-
sari Tembakau 100%+gandum 1 sisi yang ditanam
di Kabupaten Boyolali. Dengan menerapkan model
tumpangsari tersebut, penggunaan lahannya 80%
lebih efisien dibandingkan monokulturnya. Artinya
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Tabel 2. Nilai Nisbah Kesetaraan Lahan pada Setiap Model Tumpangsari Gandum-Tembakau

MODEL TANAM 
NKL 

di Magelang  di Boyolali  di Temanggung  
Temb.100%  +Gandum 2 sisi  1,0 1,2 1,2 
Temb.  100% +Gandum 1 sisi  0,8 1,8 1,6 
Tembakau:Gandum 1:1  1,3 1,3 1,6 
Monokultur Tembakau  1,0 1,0 1,0 
Monokultur Gandum  1,0 1,0 1,0 
 

Keunggulan model tumpangsari Tembakau
100%+gandum 1 sisi, antara lain adalah karena
tidak mengurangi populasi tembakau sehingga
hasil tembakau seimbang dengan monokulturnya
dan bahkan ada tambahan hasil dari gandum,
meskipun hanya satu sisi. Penyisipan spsies lain,
tidak selalu menguntungkan tanaman pokoknya,
karena seringkali terjadi kompetisi antar jenis.
Amin (2006) menyebutkan bahwa tanaman
jagung lebih agresif dibandingkan tanaman kedele
dalam tumpangsari, terutama jika status unsur
hara tanahnya terbatas, sehingga hasil kedele
turun. Dalam model tumpang sari ini ternyata
penambahan tanaman gandum disalah satu sisi
tembakau masih mampu meningkatkan efisiensi
penggunaan lahan. Jika populasi tanaman
gandum ditingkatkan seperti model Tembakau
100%+gandum 2 sisi, ternyata efisiensi peng-
gunaan lahannya lebih rendah.

Hasil penelitian di Kabupaten Magelang ternyata
sedikit berbeda, karena nilai NKL dari model

Tembakau 100%+gandum 1 sisi lebih rendah
dibandingkan monokulturnya. Bahkan jika
populasi gandum ditingkatkan dan ditanam di
kedua sisi tembakau, ternyata efisiensi peng-
gunaan lahannya tidak bisa melebihi mono-
kulturnya. Penambahan tanaman gandum dalam
pertanaman tembakau ini nampaknya tidak
memberikan nilai tambah. Penanaman di
Kabupaten Magelang, model tumpangsari yang
paling efisien dalam menggunakan lahan adalah
model populasi Tembakau: gandum = 1:1.

Berdasarkan analisis nilai usahatani dari
penerapan berbagai model tanam tumpangsari
tembakau - gandum di Kecamatan Kaliangkrik-
Kabupaten Magelang (Tabel 3), terlihat bahwa
usaha tersebut negatif, artinya tidak mendapatkan
keuntungan finansial. Hal ini disebabkan oleh
rendahnya hasil yang diperoleh baik hasil
tanaman tembakau maupun tanaman gandum,
karena masih jauh dari nilai potensinya.
Kegagalan ini disebabkan oleh curah hujan yang

bahwa jika menanam monokultur tembakau atau
gandum saja, diperlukan tambahan lahan seluas
0,80 ha agar hasil yang diperoleh bisa menyamai

model tumpangsari Tembakau 100%+gandum 1
sisi.

MODEL TANAM UT di Magelang 
(Rp.)  

UT di Boyolali  
(Rp.)  

UT di Temanggung  
(Rp.)  

Gandum 2 sisi  - 11,576,693  + 56,113,775  - 839,184  
Gandum 1 sisi  - 11,451,693  + 87,401,717  + 10,626,216  
Gandum 50 %  -   8,720,994  + 34,420,641  - 643,358  
Monokultur Tembakau  -  8,601,120  + 84,520,285  + 9,664,098  
Monokultur Gandum  -  5,750,750  - 8,081,750  - 7,977,750  

 

Tabel 3. Nilai Usaha tani tiap model tanam di tiap lokasi penelitian
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Tabel 4. Analisis Sifat Hujan Selama Penelitian di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang

Keterangan : JBN (Jauh di Bawah Normal); BN (Bawah Normal); N (Normal); AN ( Atas Normal); JAN (Jauh di Atas
Normal).

Analisis Maret April Mei Juni Juli Agustus September 
Rerata Ch/bln 
10 th (mm) 

467,33 326,67 178,78 77,11 22,11 44,44 39,37 

SD Ch bulanan 189,72 101,35 80,22 92,10 22,61 
 

81,90 54,11 

Batas JBN (mm) <182,75 <174,65 <58,44 < 0 < 0 < 0 < 0 

Batas BN (mm) 182,75 
s/d 
372,47 

174,65 
s/d  
275,99 

58,44 
s/d 
138,67 

0 s/d 
31,05 

0 s/d 
10,80 

0 s/d 
3,49 

0 s/d 
12,31 

Batas N (mm) 372,47 
s/d  
562,20 

275,99 
s/d 
377,34 

138,67 
s/d 
218,89 

31,05 
s/d 
123,16 

10,80 
s/d 
33,41 

3,49 
s/d 
85,39 

12,31 
s/d 
66,43 

Batas AN (mm) 562,2 
s/d 
751,92 

377,34 
s/d 
478,69 

218,89 
s/d 
299,11 

123,16 
s/d 
215,27 

33,41 
s/d 
56,03 

85,39 
s/d 
167,30 

66,43 
s/d 
120,54 

Batas JAN (mm) >751,92 >478,69 299,11 215,27 56,03 167,30 120,54 

Ch Thn 2010 
(mm)/ Kategori  

502 
(N) 

322 
(N) 

371 
(JAN) 

183 
(AN) 

141 
(JAN) 

219 
(JAN) 

302 
(JAN) 

 

berlebihan selama penelitian berlangsung.

Dari analisis terhadap sifat curah hujan (Tabel 4),
terlihat bahwa pada masa pemasakan tembakau
maupun gandum yang jatuh pada bulan Agustus
hingga September, ternyata curah hujannya
berada pada kategori Jauh di Atas Normal.
Keadaan ini tidak hanya berakibat pada menurun-
nya nilai jual daun tembakau, tetapi juga pada
kualitas biji gandum yang dihasilkan. Sebagian
besar biji gandum mengalami kerusakan di lahan
yaitu busuk dan berkecambah, sehingga yang
layak dipanen relatif sedikit.

Berdasarkan analisis usahataninya (Tabel 3) di
Kecamatan Selo-Kabupaten Boyolali terlihat
bahwa hanya usahatani monokultur gandum yang
mengalami kerugian. Hal ini berarti bahwa
keuntungan yang diperoleh dari model tumpangsari
yang diterapkan di wilayah ini terutama berasal
dari hasil tembakau. Panen tembakau dilakukan
pada bulan Agustus ketika curah hujan pada waktu
itu bersifat normal, artinya bahwa tanaman

tersebut tidak berlebihan dalam menerima curah
hujan (Tabel 5). Hal ini  menyebabkan kualitas
daun tembakau masih cukup baik dan harga
jualnya relatif tinggi, sehingga tidak berdampak
negatif pada usahatani tersebut, walaupun hasil
gandumnya rendah.  Rendahnya hasil gandum
karena dipanen pada bulan September dengan
status hujan Jauh di Atas Normal (Tabel 5),
sehingga banyak biji yang sudah masak menjadi
rusak dan hasil gandum yang layak panen menjadi
rendah.

Berdasarkan analisis usahatani di Kecamatan
Kledung-Kabupaten Temanggung (Tabel 3)
terlihat bahwa usahatani yang memberi
keuntungan adalah tumpangsari tembakau 100 %
+1 baris gandum serta  monokultur tembakau.
Monokultur gandum ternyata mengalami kerugian,
tidak mampu memberikan hasil yang menguntung-
kan. Hal ini  terutama disebabkan oleh curah hujan
yang tinggi pada bulan Agustus yaitu Jauh di Atas
Normal (Tabel 6), karena ketika itu biji gandum
sudah masak sehingga sebagian besar biji gandum
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Analisis Maret April Mei Juni Juli Agustus September 
Rerata Ch/bln 
10 th (mm) 

330,91 203,36 91,27 27,64 19,91 31,45 19,54 

SD Ch bulanan 234,97 99,00 119,537 44,07 38,75 70,395 56,45 
Batas JBN (mm) < 0  < 54,85 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 
Batas BN (mm) 0 s/d 

213,42 
54,85 
s/d 
153,86 

0 s/d 
31,5 

0 s/d  
5,59 

0 s/d 
0,53 

0 s/d 0 0 s/d 0 

Batas N (mm) 213,42 
s/d  
448,4 

153,86 
s/d 
252,87 

31,5 
s/d  
151 

5,59 s/d  
49,67 

0,53 
s/d 
39,28 
 

0 s/d  
66,65 

0 s/d  
47,77 
 

Batas AN (mm) 448,4 
s/d  
683,37 

252,87 
s/d 
351,88 

151 
s/d  
270,6 

49,67 
s/d  
93,746 

39,28 
s/d  
78,02 
 

66,652 
s/d  
137,05 

47,77 s/d  
104,23 

Batas JAN (mm) >683,37 >351,88 
 

>270,6 > 93,74 >78,02 > 137,05 >104,23 

Ch Thn 2010 
(mm)/ Kategori  

468,5 
(AN) 

319 
(AN)  

433 
(JAN) 

163 
(JAN) 

65 
(AN) 

60 
(N) 

206 
(JAN) 

 

Tabel 5. Analisis Sifat Hujan Selama Penelitian di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali

Keterangan : JBN (Jauh di Bawah Normal); BN (Bawah Normal); N (Normal); AN ( Atas Normal); JAN (Jauh di Atas
Normal).

menjadi rusak di lahan oleh kelembaban yang
tinggi. Hal yang menarik disini adalah pe-
nambahan gandum lebih banyak dalam pertanam-
an tembakau (2 sisi)  justru menyebabkan keru-
gian. Diduga hal ini disebabkan oleh menurunnya
kualitas tembakau karena kompetisi yang
ditimbulkan semakin berat. Selain hal tersebut,
penambahan tanaman gandum di kedua sisi
tembakau memang menyulitkan dalam hal
kegiatan pemeliharaan tembakau.

Nilai usahatani monokultur tembakau ternyata
hasilnya masih menguntungkan, kecuali yang di
tanam di Kecamatan Kaliangkrik-Kabupaten
Magelang. Menurut Murdiyati, et al, (2004) pro-
duktivitas tembakau di lahan gunung hanya

mencapai sekitar 0,4 - 0,5 t/ha rajangan kering
dengan mutu tinggi dan sangat aromatis. Hasil
tembakau yang diperoleh di Kecamatan Kaliang-
krik-Kabupaten Magelang ini adalah 2370,6 kg/ha
daun basah, diperkirakan hasil ini jauh di bawah
potensinya.

Nampaklah di sini bahwa baik tanaman tembakau
maupun gandum ternyata sangat peka terhadap
kejadian curah hujan tinggi selama terjadi
pemasakan hingga panen. Oleh karena itu
penentuan saat tanam dan saat panen menjadi
sangat penting untuk kedua jenis tanaman ini dan
informasi tentang pola hujan di tiap wilayah
penanaman tidak bisa diabaikan.



9

Menekan Kerentanan Budidaya Gandum Akibat Perubahan Pola Hujan Melalui Model Tumpangsari dengan Tembakau (Nugraheni Widyawati)

Tabel 5. Analisis Sifat Hujan Selama Penelitian di Kecamatan Kledung, Kabupaten
Temanggung

Analisis Maret April Mei Juni Juli Agustus Septem-
ber 

Rerata Ch/bln 
10 th (mm) 

458,77 349,10 132,50 94,80 31,30 11,90 40,80 

SD Ch bulanan 244,57 118,44 123,20 94,73 56,57 21,25 50,55 

Batas JBN (mm) < 91,91 <171,40 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 

Batas BN (mm) 91,91 
s/d  
336,48 

171,40 
s/d  
289,88 

0 s/d  
70,89 

0 s/d  
47,43 

0 s/d  
3,01 

0 s/d  
1,27 

0 s/d 

15,52 

Batas N (mm) 336,48 
s/d  
581,06 

289,88 
s/d  
408,32 

70,89 
s/d  
194,10 

47,43 
s/d  
142,17 

3,01 s/d  
59,58 

1,27 s/d  
22,52 

15,52 s/d  
66,07 

Batas AN (mm) 581,06 
s/d  
825,64 

408,32 
s/d  
526,77 

194,10 
s/d  
317,30 

142,17 
s/d  
236,90 

59,58 
s/d  
116,16 
 

22,52 s/d  
43,78 

66,07 s/d  
116,63 

Batas JAN (mm) >825,64 >526,77 >317,30 >236,90 >116,16 >43,78 >116,63 

Ch Thn 2010 
(mm)/ Kategori  

130 
(BN) 

208 
(BN) 

156,5 
(N) 

98 
(N) 

17,3 
(N) 

65 (JAN) Tdk ada 
data 

 Keterangan : JBN (Jauh di Bawah Normal); BN (Bawah Normal); N (Normal); AN (Atas Normal); JAN (Jauh di
Atas Normal).

KESIMPULAN

Dari hasil pengkajian di atas dapat disimpulkan
bahwa, efisiensi penggunaan lahan tertinggi
adalah dengan penerapan tumpangsari model
tembakau 100% + gandum 1 baris, model ini
juga memiliki keuntungan usahatani yang tinggi,
walaupun selama penanaman mengalami keadaan
curah hujan yang tidak normal.
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