


Salah satu aktivitas yang menjadi jiwa dari Perguruan Tinggi adalah riset. Dengan adanya riset
yang kontinyu dan terarah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan serta
pemanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan dapat secara simultan dilaksanakan. Oleh
karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap pendidikan dan kualitas
kehidupan manusia, civitas akademi Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya
Wacana (FPB UKSW) tetap teguh berjalan melaksanakan riset yang diharapkan bermanfaat
bagi banyak pihak.

Riset-riset yang telah dilaksanakan tersebut dapat bermanfaat hanya apabila dikomunikasikan
kepada pihak-pihak yang relevan dan membutuhkannya. Setiap tahunnya FPB UKSW
mengakomodasi hal ini dengan menyediakan platform Konser Karya Ilmiah (KKI): suatu forum
diseminasi hasil-hasil riset yang bersumber dari dana publik. Forum ini tidak saja merupakan
wadah komunikasi ilmiah tetapi juga bentuk tanggung jawab ilmuwan untuk secara terbuka
membagikan hasil penemuannya yang terlaksana berkat kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Di dalam KKI tahun 2015 kali ini, terdapat 13 karya ilmiah yang telah disampaikan baik oleh
sivitas akademi UKSW maupun non UKSW. Karya ilmiah ini mencakup disiplin ilmu yang
berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang telah disebutkan di awal.

Prosiding ini diterbitkan sebagai bentuk nyata kumpulan hasil penemuan yang telah dilaksanakan
dan disampaikan para peneliti tersebut di dalam forum KKI 2015. Prosiding sebagai bentuk
publikasi tertulis diharapkan akan menjadi salah satu sumber pengetahuan akurat bagi pihak-
pihak yang akan menggunakannya di masa yang akan datang. Dengan tujuan mulia tersebut,
kami berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan prosiding yang readable dan useable. Namun
demikian, tak ada gading yang tak retak sehingga prosiding ini pun tidak luput dari kekurangan.
Saran dari pembaca diharapkan dapat membantu peningkatan kualitas pekerjaan di masa yang
akan datang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Salatiga, 01 Juli 2015

Salam,

Dina Banjarnahor
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The development of tropical wheat, takes a long time through a process of selection and
adaptation until it’s characters is relatively stable. Some genotypes of wheat has been
adapted in  tropical highlands of West Sumatra, Cipanas and  in ltropical owland  of
Central Java province in the district of Semarang and Demak. The purpose of this
study was to determine the differ performance of several wheat genotypes which adapted
in highland and lowland tropics. The method used in this study is review of the research
about adaptation several wheat genotype which planted in high land that had been
published by other researcher as secondary data and riview of the primary data from
the reseach of wheat genotype which planted in tropical low land. The conclusion from
this study is there is a different performance of growth and yield  between wheat genotype
that have been planted in tropical high land with  the genotype that have been planted
in tropical low land. The plant height, number of tiller, seed number/panicle and yield
per hectare of wheat genotype which planted in tropical high land higher than planted
in low land.
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ABSTRACT

PENDAHULUAN

Tanaman gandum merupakan tanaman pangan
yang diproduksi di wilayah sub tropis karena
membutuhkan lingkungan bersuhu udara relatif
rendah, Keberhasilan diversifikasi pangan
menggunakan terigu yang dicanangkan pada
tahun 1969 telah membuat masyarakat Indonesia
sangat menyukai aneka ragam makanan ber-
bahan baku terigu, sehingga sangat tergantung
pada pasokan terigu dari Negara lain. Untuk
mengurangi ketergantungan terhadap Negara
lain, ada upaya untuk mengembangkan tanaman
gandum di wilayah tropis Indonesia. Tahap awal
yang dilakukan oleh sejumlah peneliti adalah

mengintroduksikan sejumlah genotipe gandum
dan diadaptasikan di dataran tinggi tropis karena
wilayah ini memiliki suhu udara relatif rendah.

Keberhasilan peneliti gandum di Indonesia dalam
hal mengadaptasikan tanaman gandum hingga
bisa tumbuh di wilayah tropis dataran tinggi, telah
merangsang para peneliti untuk mencoba
mengembangkannya di dataran rendah.  Tujuan-
nya tidak lain adalah untuk memperluas wilayah
yang potensial untuk memproduksi gandum.
Upaya ini jelas bukan hal yang mudah, karena di
dataran rendah tanaman gandum akan me-
ngalami kondisi lingkungan di luar rentang
optimalnya, terutama menghadapi cekaman suhu




