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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
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tinggi dan kondisi tanah yang sering mengalami
kekeringan. Tentu saja hal ini dapat berpengaruh
terhadap kuantitas maupun kualitas hasil panen.
Pradhan et al., (2012)  menyebutkan bahwa
kekeringan dan suhu tinggi yang terjadi secara
bersama-sama, akan menyebabkan kehilangan
hasil tanaman gandum (Triticum aestivum L)
secara nyata. Tekanan lingkungan akibat
kekeringa menunjukkan pengaruh nyata terhadap
hasil biji, akumulasi bahan kering dan indeks luas
daun pada berbagai genotipe gandum ( Dalirie
et al, 2010).

Cukup banyak genotipe introduksi yang diadap-
tasikan di daerah dataran rendah tropis, namun
hingga saat ini belum diperoleh varietas yang
adaptif dataran rendah tropis.  Bahkan banyak
diantara genotipe tersebut benar-benar tidak
mampu beradaptasi di daerah dataran rendah
tropis karena mengalami cekaman suhu tinggi dan
sering disertai kekeringan. Mittler (2006)
menyebutkan bahwa petani dan pemulia tanaman
telah lama mengetahui bahwa sering terjadi
cekaman yang bersamaan antara beberapa
cekaman lingkungan abiotik hingga sampai pada
titik mematikan bagi tanaman.  Al-Karaki (2012)
menyebutkan bahwa ketika air menjadi faktor
pembatas maka hasil yang rendah akan diperoleh
pada wilayah kering dan semi kering sebagai
akibat dari cekaman suhu tinggi selama terjadi
antesis dan periode pengisian biji yang berakibat
pada rendahnya hasil biji.

Suhu udara tinggi dan kekeringan menyebabkan
respirasi dan  transpirasi berlangsung cepat, dapat
berakibat pada rendahnya asimilasi bersih.
Keadaan ini menyebabkan tidak cukup suplai
asimilat untuk pertumbuhan vegetatif maupun
generatif. Penampilan tanaman yang mengalami
suhu tinggi dan kekeringan antara lain adalah
kerdil, ukuran daun kecil, jumlah biji sedikit,
kebanyakan malainya hampa dan hasil biji per

tanaman menjadi rendah. Shah dan Paulsen
(2003) menyebutkan bahwa  suhu tinggi memicu
penurunan fotosintesis dan luas daun, menurun-
kan berat barangkasan dan biji termasuk kan-
dungan gula dalam biji dan efisiensi penggunaan
air.

Tujuan kajian  dari artikel ini adalah:

- Mengetahui perbedaan penampilan per-
tumbuhan dan hasil beberapa genotipe gandum
yang diadaptasikan di dataran tinggi dan dataran
rendah tropis didasarkan pada kajian beberapa
hasil penelitian yang sudah dipublikasikan.

METODE PENGKAJIAN

Kajian ini dilakukan melalui pembahasan data
sekunder hasil penelitian yang telah dipublikasikan
oleh beberapa peneliti gandum dataran tinggi
serta pembahasan hasil penelitian gandum dataran
rendah tropis (data primer )  yang dilakukan di
desa Tlogoweru Kabupaten Demak. Kajian ini
disusun dalam sistematika pembahasan sebagai
berikut:

- Penampilan pertumbuhan dan hasil genotipe
yang ditanam di dataran tinggi wilayah tropis.

- Penampilan pertumbuhan dan hasil genotipe
gandum yang ditanam di dataran rendah
wilayah tropis.

- Kajian perbedaan penampilan genotipe
gandum yang ditanam di dataran tinggi dan
dataran rendah tropis.

- Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penampilan pertumbuhan dan hasil
genotipe gandum yang ditanam di dataran
tinggi wilayah tropis

Salah satu karakter lingkungan di wilayah tropis
adalah suhu udaranya relatif tinggi sepanjang
tahun. Karyono (2001) menyebutkan bahwa
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ciri yang menonjol pada iklim tropis adalah
tingginya suhu rata-rata harian dibanding pada
iklim lain. Tingginya suhu udara di wilayah tropis,
disebabkan oleh posisi geografisnya yang berada
di sekitar equator atau lintang rendah, sehingga
penerimaan insolasi relatif lebih tinggi dibanding-
kan wilayah lintang tinggi. Namun, walaupun suhu
udara wilayah tropis relatif tinggi sepanjang tahun,
kenyataannya terdapat variasi suhu udara ber-
dasarkan elevasinya. Hal ini disebabkan oleh
adanya fenomena gradient thermis, yang
menyebabkan suhu udara semakin rendah
dengan meningkatnya elevasi.

Fenomena gradient thermis di wilayah tropis,
menyebabkan wilayah dataran tinggi memiliki
suhu udara relative lebih rendah dibandingkan
wilayah dataran rendah. Beberapa wilayah
dataran tinggi tropis di Indonesia memiliki suhu
udara relatif rendah, misalnya: Cipanas dengan
elevasi >1000 m dpl  rata-rata suhu udaranya
sekitar 20oC (Amin dkk. 2010).

Kegiatan penelitian mengadaptasikan sejumlah
genotipe gandum di dataran tinggi tropis,
dimaksudkan untuk memberikan lingkungan yang
mirip dengan habitat pusat pengembangan

gandum di dunia yaitu di wilayah sub tropis yang
dicirikan dengan suhu udaranya relatif rendah.
Beberapa varietas gandum telah dilepas oleh
pemerintah sebagai salah satu hasil kegiatan
pengembangan gandum tropis, namun penelitian
terus dilakukan untuk mendapatkan varietas baru
yang bisa dikembangkan lebih luas lagi di wilayah
tropis.

Penampilan pertumbuhan dan hasil tanaman
gandum dari beberapa genotipe yang ditanam di
dataran tinggi tropis dapat dilihat dalam Tabel 1
dan 2.

Dari aspek penampilan tinggi tanaman gandum
beberapa genotipe yang ditanam di dataran
tinggi tropis Sumatera Barat adalah 84,18 cm
(±19,96), sedangkan yang ditanam di Cipanas
adalah 66,67 cm (± 3,09). Setiap genotipe
mempunyai potensinya masing-masing termasuk
dalam hal tinggi maksimal yang bisa dicapai.
Tinggi tanaman yang diperoleh dalam penelitian
ini merupakan hasil interaksi antara potensi
genetiknya dengan kondisi lingkungan.

Pertumbuhan vegetatif sering diukur melalui
beberapa parameter, yaitu tinggi tanaman,
jumlah daun, luas daun, diameter batang, jumlah

Tabel 1. Penampilan pertumbuhan  dan hasil tanaman 2 genotipe gandum asal Slovakia yang ditanam
di dataran tinggi Sumatera Barat

Lokasi
Elevasi
(m dpl)

Genotipe
Tinggi
tanaman
(cm)

Jumlah
anakan

Jumlah
biji/malai

Berat biji/
rumpun
(g)

Golden, Solok Selatan 987 IS-1247 57,7 11,0 26,1 3,5
IS-Jarissa 66,7 11,2 31,2 4,4

Koto Ilalang, Agam 1200 IS-1247 106,3 19,9 18,1 6,4
IS-Jarissa 113,6 21,0 23,7 13,5

Alahan Panjang, Solok 1616 IS-1247 80,3 20,3 46,8 20,3
IS-Jarissa 80,5 19,0 46,3 23,1

Rerata 84,18
±19,96

17,07
± 4,67

32,03
± 12,01

11,87
± 8,43

Sumber: data  sekunder hasil penelitian  Irawati, dkk (2014)
Berat 1000 biji genotipe IS-Jarissa = 30,42 g.
Berat 1000 biji genotipe IS-1247 = 29,89 g.
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anakan, berat segar atau berat kering tajuk.
Parameter tersebut memang tidak semuanya
berperan sebagai mesin fotosintesis, tetapi ada
yang berperan dalam hal translokasi air atau
asimilat, berdiri tegaknya tanaman, mendukung
daun/organ lain dan mendukung jaringan
meristem. Tidak semua parameter pertumbuhan
mempunyai korelasi erat dengan hasil biji
gandum per tanaman.

Hasil penelitian Sokoto dkk (2012) menunjuk-
kan bahwa  ada korelasi positif dan sangat nyata
antara tinggi tanaman gandum dengan hasil,
sehingga merupakan parameter yang harus
diperhatikan oleh para pemulia tanaman. Sumit
dan Divya (2014) juga menyebutkan bahwa
berdasarkan hasil penelitiannya ada korelasi
yang positif dan nyata antara tinggi tanaman
dengan hasil gandum per tanaman. Sehingga
dalam seleksi genotipe  dianjurkan mendapat-
kan tanaman yang mempunyai jumlah anakan
banyak.  Hasil penelitian Sumit dan Diva (2014)
menunjukkan bahwa hasil biji gandum ber-
korelasi positif dan nyata dengan tinggi tajuk,
jumlah anakan, berat kering organ vegetatif,
berat kering organ generatif dan hasil biologis.

Genotipe
Tinggi

tanaman (cm)
Jumlah Anakan

Berat 1000 bij
(g)

Hasil (ton/ha)

OASIS/SKAUZ/4*BCN 63,07 6,7 28,30 1,81
HP/1744 66,93 5,8 29,95 2,58
LAJ 3302/2*MO88 64,83 6,8 31,43 2,61
RABE/2*MO88 65,50 6,5 32,33 2,79
H-21 65,70 6,9 24,99 2,69
G-21 71,13 9,5 28,31 2,13
G-18 69,80 7,7 26,54 1,52
Menemen 72,73 8,9 21,02 2,59
Basribey 65,83 7,4 23,91 2,23
Alibey 63,67 6,8 22,94 2,74
Selayar 63,50 6,1 24,42 2,77
Dewata 67,30 7,3 24,63 1,42
Rerata 66,67 ± 3,09 7,20±1,08 26,56 ± 3,52 2,32±0,48

Tabel 2. Penampilan pertumbuhan dan hasil beberapa genotipe gandum yang di tanam
di Cipanas  (>800 m dpl)

Sumber: data sekunder dari  hasil penelitian Amin, dkk (2010)

Hasil penelitian Yakubu (2014) menunjukkan
bahwa jumlah anakan per tanaman dan tinggi
tanaman gandum mempunyai korelasi positif
dan sangat nyata dengan hasil gandum per
tanaman.  Korelasi positif tersebut menunjukkan
bahwa semakin tinggi tanaman gandum dan
semakin banyak jumlah anakan tanaman gandum
maka hasilnyapun semakin tinggi. Dalam hal
jumlah anakan, terlihat bahwa beberapa genotipe
gandum yang ditanam di dataran tinggi Sumatera
Barat potensi pembentukan anakannya adalah
17,07 ± 4,67 (Tabel 1), tetapi yang diitanam di
Cipanas hanya 7,20±1,08.  Dari pengamatan
tinggi tanaman dan jumlah anakan genotipe yang
ditanam di dua wilayah dataran tinggi tersebut
terlihat adanya kecenderungan tinggi tanaman
dan jumlah anakannya lebih tinggi yang ditanam
di Sumatera Barat dibandingkan yang ditanam
di Cipanas.

Dalam Tabel 1, terlihat penampilan komponen
hasil beberapa genotipe gandum yang ditanam
di  dataran tinggi Sumatera  Barat yaitu  jumlah
biji/malai 32,03 ± 12,01, berat biji per rumpun
11,87 ± 8,43, berat 100 biji sekitar 29,89 g-
30,42 g. Beberapa genotipe yang ditanam di
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Tabel 3. Penampilan pertumbuhan dan hasil beberapa genotipe yang ditanam di dataran rendah
Ngalian Kabupaten Semarang (13 m dpl)

Genotipe
Tinggi tanaman

(cm)
Jumlah anakan

Bobot 1000
butir (gr)

jumlah
biji/malai

OASIS/SKAUZ/4*BCN 46,34 6,37 29,77 27,57
HP/1744 44,33 5,13 27,44 27,17
LAJ 3302/2*MO88 47,47 5,13 28,05 30,03
RABE/2*MO88 45,93 5,73 27,33 31,27
H-21 48,02 3,13 28,40 35,47
G-21 46,81 4,60 28,55 23,50
G-18 49,86 3,23 27,12 27,03
Menemen 42,93 4,53 26,40 27,47
Basribey 49,26 4,87 30,22 30,07
Alibey 40,42 2,63 24,31 34,17
Selayar 44,24 5,23 31,08 27,87
Dewata 54,49 4,00 27,73 28,17
Rerata 46,68 ± 3,64 4,55 ± 1,12 28.03±1.80 29.15±3.30

Sumber: Yosep dkk (2013)

Cipanas , rerata berat 1000 biji adalah 26,56
± 3,52 (Tabel 2) sedikit lebih rendah daripada
yang dihasilkan di dataran tinggi Sumatera Barat.
Rata-rata hasil per hektar dari beberapa
genotipe yang di tanam di dataran tinggi Cipanas
adalah 2,32 ±0,48 (ton/ha).

Penampilan pertumbuhan dan hasil genotipe
gandum yang ditanam di dataran rendah
wilayah tropis

Dalam Wikipedia, definisi dataran rendah adalah
hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian
yang di ukur dari permukaan laut adalah relatif
rendah  yaitu  antara 0 sampai dengan 200 meter
di atas permukaan laut. Istilah ini dapatdigunakan
pada kawasan mana pun baik di pantai maupun
di pedalaman, asalkan memiliki elevasi dalam
rentang 0-200 meter dpl. Suhu udara
dibeberapa wilayah dataran rendah tropis di
Indonesia relatif tinggi,  contohnya adalah di
Ngalian Kabupaten Semarang (13 m dpl) suhu
udaranya berkisar 23,7oC- 34,1oC (Yosep
dkk. 2013).

Penampilan pertumbuhan dan hasil beberapa
genotipe gandum yang ditanam di dataran
rendah tropis dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel

4 dan Tabel 5. Rerata tinggi tanaman gandum
yang ditanam di Kabupaten Semarang adalah
46,68 cm ± 3,64, di Bogor 61,56 cm ±7,53,
sedangkan yang ditanam di dataran rendah
Kabupaten Demak adalah  70.38 cm ±10.84.
Jumlah anakan yang dihasilkan dari beberapa
genotipe gandum yang ditanam di dataran
rendah Kabupaten Semarang adalah 4,55 ±
1,12 (Tabel 3), dataran rendah Bogor  6,63±
1,58. Dalam hal kemampuan membentuk
anakan, terlihat bahwa yang ditanam di dataran
rendah lebih sedikit anakan yang dihasilkan
dibandingkan yang ditanam di dataran tinggi.

Bobot 100 butir biji yang dihasilkan oleh
beberapa genotipe yang ditanam di dataran
rendah Kabupaten Semarang adalah 28.03 g
±1.80, di dataran rendah Bogor 26,21 g ± 2,76,
di Kabupaten Demak 24.07 g ±4.62. Dalam
hal berat 1000 biji ini terlihat bahwa yang
dihasilkan di dataran rendah tidak jauh berbeda
dengan yang dihasilkan di dataran tinggi. Jumlah
biji per malai yang dihasilkan oleh genotipe yang
ditanam di dataran rendah  Kabupaten Semarang
adalah 29.15±3.30, di Kabupaten Demak
17.09±5.94,  terlihat  lebih sedikit dibandingkan
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Genotipe
Tinggi

tanaman
(cm)

Jumlah
Anakan

Berat 1000 bij
(g)

Hasil (ton/ha)

OASIS/SKAUZ/4*BCN 63,4 7,1 27,91 0,86
HP/1744 59,1 3,1 25,85 0,46
LAJ 3302/2*MO88 57,5 7,9 25,93 0,44
RABE/2*MO88 59,4 5,9 24,22 0,51
H-21 73,8 7,7 29,00 0,69
G-21 74,4 8,4 25,63 0,43
G-18 70,9 6,7 29,44 0,74
Menemen 56,6 5,9 23,08 0,63
Basribey 55,9 6,7 21,91 0,74
Alibey 58,4 4,9 24,66 0,78
Selayar 58,5 6,4 30,66 0,98
Dewata 50,8 8,8 - -
Rerata 61,56±7,53 6,63± 1,58 26,21± 2,76 0,66±0,18

Tabel 4 Penampilan pertumbuhan dan hasil beberapa genotipe yang ditanam di Bogor (<400 mdpl)

Sumber: data sekunder dari hasil penelitian Amin, dkk (2010)

Tabel 5.Penampilan pertumbuhan dan hasil beberapa genotipe yang ditanam di
Demak (10 m dpl)

Genotipe
Tinggi tanaman

(cm)
Jumlah

biji/malai
Berat 1000 biji

ALTAR 71,58 19.2 18.45

LAJ3302 86,.94 24.2 21.59

SELAYAR 75.,3 22.4 23.67

OASIS 71,63 15.75 21.76

BASRIBEY 58,75 9 31.11

HP1744 58,1 12 27.83

Rerata 70.38±10.84 17,09±5,94 24.07±4.62

Sumber: data primer

yang di tanam di dataran tinggi Sumatera Barat.
Hasil berat biji per hektar dari genotipe gandum
yang ditanam di dataran rendah Bogor 0,66 ton/
ha±0,18, terlihat lebih rendah dari yang dihasilkan
di dataran tinggi Cipanas  yaitu 2,32 ton/
ha±0,48. Sumit dan Divya (2014) menyebutkan
bahwa  hasil biji gandum adalah sifat kompleks
yang dipengaruhi oleh sejumlah  sifat lainnya yang
berkontribusi terhadap hasil gandum.

Kajian perbedaan penampilan genotipe
gandum yang ditanam di dataran tinggi dan
dataran rendah tropis.

Dalam kajian terhadap penampilan komponen
pertumbuhan, terlihat bahwa beberapa hasil
penelitian dari sejumlah genotipe yang
diadaptasikan di wilayah tropis, mempunyai
penampilan yang sedikit berbeda antara yang
ditanam di dataran tinggi dengan di dataran
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rendah. Perbedaannya terlihat pada penampilan
beberapa parameter pertumbuhan maupun hasil.

Tinggi tanaman dari genotipe yang ditanam di
dataran tinggi Sumatera Barat (Tabel 1) rata-rata
84,18 cm ±19,96,  sedangkan yang ditanam di
Cipanas sekitar  66,67 cm  ± 3,09 (Tabel 2),
sementara tinggi tanaman dari genotipe yang
ditanam di dataran rendah tropis di Bogor 62,68
cm  ± 7,27 (Tabel 2, di Semarang 46,68 cm ±
3,64 (Tabel 3). Dengan mengabaikan variasi dari
genotipe yang diuji, terlihat bahwa penampilan
yang ditanam di dataran tinggi cenderung
mempunyai postur yang lebih tinggi daripada yang
ditanam di dataran rendah.

Ukuran tinggi tanaman gandum sangat ditentukan
oleh pertumbuhan ruas-ruas batang  (pemanjang-
an ruas) dan pertumbuhan daun bendera yang
merupakan daun terakhir yang posisinya tepat
dibawah malai. Salah satu faktor yang mem-
pengaruhi proses pertumbuhan vertikal tajuk
tanaman adalah aktivitas zat pengatur tumbuh
auxin yang berada di bagian titik tumbuh apical
serta terdapat di bagian meristematik buku
batang tanaman gandum. Pemanjangan buku
pada batang tanaman gandum terjadi karena
aktifitas pembelahan dan pembesaran sel pada
jaringan meristematik, yang dikendalikan oleh
auxin. Andrea (2013) menyebutkan bahwa  pada
gramineae yang memasuki transisi ke fase per-
kembangan reproduktif, bagian ruas batang
(internode)mulai memanjang. Leonid et al (2013)
menyebutkan bahwa auxin adalah hormone yang
mengatur pertumbuhan dan perkembangan
tanaman, termasuk pemanjangan sel sehingga
menstimulir pertumbuhan tajuk. Leonid (2013)
juga menyebutkan bahwa Geberrelin adalah
hormone yang mengendalikan pertumbuhan akar
dan tajuk (batang dan daun). Perlakuan peng-
gunaan zat penghambat telah menyebabkan bio-
sintesis Geberelin terhambat sehingga tanaman
gandum menjadi kerdil.

Postur tanaman gandum dari beberapa genotype
yang ditanam di dataran  rendah  cenderung lebih
pendek memberikan dugaan bahwa proses
pemanjangan ruas batangnya sedikit terhambat,
jumlah ruasnya kemungkinan  lebih sedikit dan
panjang daun bendera lebih pendek, dibanding-
kan dengan yang ditanam di dataran tinggi.
Popova dan Neykov (2013) menyebutkan hasil
penelitiannya bahwa terdapat korelasi positif dan
erat antara tinggi tanaman gandum dengan
panjang ruas terakhir, dengan nilai korelasi yaitu
r=0.72. Kondisi lingkungan yang sangat berbeda
antara dataran tinggi dan dataran rendah terutama
adalah suhu udaranya, yaitu lebih tinggi di dataran
rendah. Diduga tingginya suhu udara ini
menyebabkan asimilasi bersih yang dihasilkan
oleh tanaman gandum menjadi rendah karena
laju respirasi dan transpirasinya tinggi.  Akibat
dari rendahnya asimilasi bersih ini adalah pada
rendahnya proses pembelahan maupun pem-
besaran sel, sehingga semua organ vegetatif tidak
bisa tumbuh secara optimal. Dugaan lain adalah
karena adanya penghambatan kinerja hormone
auxin maupun Giberrelin pada jaringan
meristematik, akibat insolasi maupun tingginya
suhu udara. Rachel et al (1998) menyebutkan
hasil penelitiannya bahwa pada umur 82 hari
setelah tanam, peningkatan rerata  suhu udara
dari 16oC menjadi 26oC telah menyebabkan
penurunan biomasa akar dari 141 g/m2 menjadi
63 g /m2. Hasil penelitian Efeoglu dan Terzioghu
(2009) menunjukkan adanya penghambatan
akumulasi klorofil pada daun bendera tanaman
gandum yang mendapat cekaman suhu tinggi.

Jumlah anakan yang dihasilkan di dataran rendah
terlihat lebih sedikit dibandingkan yang biasa
dicapai oleh tanaman gandum yang ditanam di
dataran tinggi. Jumlah anakan tanaman gandum
selain ditentukan oleh potensi genetiknya, juga
oleh kondisi faktor lingkungan. Diduga rendahnya
jumlah anakan yang dihasilkan oleh genotipe
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gandum yang ditanam didataran rendah tersebut
lebih disebabkan adanya cekaman suhu tinggi
selama fase pertumbuhan anakan. Kinerja auxin
dan Giberrelin lingkungan suhu tinggi kurang
optimal, sementara asimilasi bersih yang dihasilkan
oleh tanaman juga rendah, akibatnya tidak
mampu menstimulir pertumbuhan tunas anakan
dalam jumlah banyak.

Beberapa komponen hasil tanaman yang
dihasilkan di dataran rendah terlihat cenderung
lebih sedikit dibandingkan yang ditanam di
dataran tinggi, misalnya jumlah biji/malai dan hasil
biji/ha. Rachel et al (1998) menyebutkan bahwa
penyerbukan dan pembuahan adalah fase yang
sangat sensitif terhadap suhu udara yang tinggi
pada  saat terjadinya anthesis. Jumlah biji/malai
menurun  pada perlakuan suhu udara  tinggi
(26oC) ketika terjadi antesis (76-79 hari setelah
tanam), hasil biji juga menurun sampai 305 g/
m2. Berat 1000 biji  dari genotipe gandum yang
ditanam di dataran tinggi dan dataran rendah
tropis kurang tampak perbedaannya, namun hasil
biji per hektar terlihat  sangat berbeda. Hal ini
memberikan dugaan bahwa rendahnya hasil biji
per hektar yang diperoleh di dataran rendah lebih
disebabkan oleh sedikitnya jumlah anakan dan
jumlah biji/malai. Popova dan Neykov (2013)
menyebutkan hasil penelitiannya bahwa terdapat
korelasi positif dan erat antara berat biji per
tanaman dengan jumlah anakan produktif, nilai
korelasinya r= 0,81. Feng et al (2014)
menyebutkan bahwa cekaman suhu tinggi menjadi
faktor pembatas hasil gandum karena suhu tinggi
lebih dari 30oC selama proses pengisian biji
menjadi faktor penghambat utama dalam
memperoleh hasil gandum. Hal ini disebabkan
oleh laju fotosintesis dalam daun bendera
menurun sekali hingga 69% dalam lingkungan
bersuhu tinggi yang disebabkan oleh hambatan
stomata, menurunnya aktivitas rubisco dan
lemahnya fungsi dalam Photosystem II.

KESIMPULAN

Dari hasil pengkajian ini disimpulkan bahwa:

- Ada perbedaan penampilan pertumbuhan dan
hasil antara genotipe yang ditanam di dataran
tinggi dengan yang ditanam di dataran rendah.
Tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah biji/
malai, hasil biji/ha yang dihasilkan oleh
beberapa genotipe gandum yang ditanam di
dataran tinggi tropis cenderung lebih tinggi
dibandingkan yang dihasilkan di dataran
rendah tropis.
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