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ABSTRAK 

Konsumsi gandum di Indonesia tinggi dan terus meningkat. Untuk menurunkan impor biji gandum 
yang tinggi, Indonesia harus memiliki produksi dalam negeri. Gandum adalah tanaman daerah iklim 
sedang; oleh karena itu diperlukan upaya dalam mengadaptasikannya ke daerah tropis. Pulau 
Lombok diharapkan menjadi lahan pertanaman gandum potensial. Percobaan lapangan dilakukan 
pada 6 kali tanam pada tahun 2010 (selang 2 minggu dari 19 April sampai 27 Juni) dan 3 kali tanam 
pada tahun 2011 (antara 20 Mei sampai 19 Juni) di 3 lokasi yang berbeda hingga ketinggian1000 
meter di atas permukaan laut (mdpl) untuk mewakili daerah elevasi rendah, sedang dan tinggi. 
Delapan varietas gandum Australia dan 2 varietas Indonesia dipilih untuk mewakili kisaran umur 
panen yang berbeda. Perkembangan tanaman berlangsung cepat pada lingkungan dengn suhu tinggi 
yang menerus ini dengan pembungaan terjadi 40-70 hari setelah tanam. Produktivitas gandum 
dipengaruhi oleh elevasi dan waktu tanam, di dataran rendah, hasil sekitar 1 ton/ha atau kurang, 
sedangkan pada 500 mdpl atau lebih, hasil berkisar antara 2-3 t/ha. Varietas berumur sedang 
memiliki hasil yang lebih tinggi daripada varietas berumur dalam atau varietas genjah. Waktu tanam 
optimal adalah pertengahan Mei hingga awal Juni. 
Kata kunci: adaptasi gandum, Lombok, letak ketinggian, temperatur tinggi, waktu tanam  

 

ABSTRACT 

Wheat is a temperate crop; therefore, effort is needed in adapting wheat to tropical areas. Lombok 
Island is a potential wheat growing area. To investigate the feasibility of wheat production in Lombok 
and the adaptation of wheat to the current cropping systems, field experiments were carried out at six 
sowing times in 2010 and three sowing times in 2011 at three different sites up to 1000 meters above 
sea level (m asl) to represent low, medium and high elevation areas. Eight Australian and two 
Indonesian wheat varieties were selected to represent a range in maturity types. Six sowing dates in 
2010 were arranged two weeks apart, from 19 April to 27 June, and three sowing time in 2011 were 
from 20 May to 19 June. Plant development was rapid at this continuously high temperature 
environment with flowering occurring 40-70 days after sowing (DAS). Wheat productivity was 
influenced by elevation and sowing date, at lowland, yields were about 1 t ha-1 or less, whereas at 
500 m asl and above ranged from 2-3 t/ha. Mid-season varieties were higher yielding than earlier or 
later flowering varieties. The optimum sowing time was from mid-May to early-June. 
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PENDAHULUAN 

Gandum (Triticum aestivum L) adalah salah satu sumber utama makanan dunia dengan 
kandungan protein dan karbohidrat. Tanaman ini adalah sereal daerah beriklim sedang yang tumbuh 
di berbagai kondisi curah hujan dan suhu, kebanyakan dalam kisaran 25º hingga 50º Lintang 
Utara/Selatan. Namun, produksi gandum telah meluas ke daerah tropis, hingga kurang dari 15º 
LU/LS sebagiannya karena telah tersedia plasma nutfah semi-dwarf yang adaptasinya lebih luas 
(Musik dan Porter, 1990; Badaruddin dkk., 1999) serta terus meningkatnya permintaan untuk produk-
produk berbasis gandum. Di lingkungan tropis, gandum ditanam selama musim dingin dan sering 
pada elevasi yang tinggi untuk meminimalkan efek buruk suhu tinggi. 

Saat ini, gandum tidak diproduksi di Indonesia, tetapi Indonesia adalah pengimpor gandum 
terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah impor mencapai 10.5 juta ton biji gandum pada tahun 2016 
(FAO, 2018). Tren ini kemungkinan akan berlanjut karena konsumsi per kapita produk berbasis 
gandum terus meningkat. Upaya pengadaan produksi gandum sendiri di Indonesia akan membantu 
mengurangi ketergantungan pada gandum impor, maka percobaan adaptasi gandum ke lingkungan 
tropis diperlukan untuk mencapai tujuan ini.  

Suhu dan fotoperiode adalah dua faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi 
pertumbuhan, perkembangan, dan hasil gandum. Hasil dipengaruhi oleh waktu tanam dan lokasi, 
karena terjadi perbedaan suhu dan fotoperiode sepanjang tahun diantara lokasi yang berbeda (Bauer 
et al., 1988). Perubahan tanggal tanam dapat mengubah durasi beberapa tahap perkembangan 
secara signifikan, dengan derajat yang berbeda tergantung pada kultivar (Angus et al., 1981; Hay dan 
Wilson, 1982; Kirby et al., 1985; Savin dan Nicolas, 1996). Namun di negara-negara tropis seperti 
Indonesia, variasi dalam fotoperiode kecil sehingga kemungkinan suhu akan menjadi faktor utama 
yang mempengaruhi perkembangan dan produktivitas tanaman. 

Pulau Lombok (8,5°LS, 116,3°BT) memiliki iklim yang panas dan lembab dengan musim 
hujan dan musim kering yang berbeda. Musim hujan berlangsung dari Oktober hingga April dengan 
1295 mm curah hujan (rata-rata 215 mm per bulan) sedangkan musim kemarau berlangsung dari Mei 
hingga September ketika hanya 219 mm hujan yang diterima (rata-rata 36 mm per bulan). Suhu di 
Lombok lebih tinggi daripada yang terjadi di banyak wilayah lain dunia tempat produksi gandum 
dilakukan. Suhu maksimum rata-rata di Lombok adalah 30,9ºC pada siang hari dan suhu minimum 
22ºC pada malam hari untuk daerah dataran rendah, tetapi suhu berkisar 5-10°C lebih rendah di 
daerah dataran tinggi. Suhu maksimum terendah terjadi pada bulan Juli-Agustus, sedangkan curah 
hujan terendah terjadi selama Juli-September (WMO, 2018) (Gambar 1). 
Musim tanam di Lombok terdiri dari dua musim tanam padi dan satu musim tanaman non-padi, 
terutama kacang tanah dan kedelai atau kadang-kadang jagung. Di daerah yang lebih kering, hanya 
ada satu musim tanam padi selama musim hujan (Oktober – Januari) diikuti oleh satu tanaman non-
padi dan kemudian bero hingga musim hujan berikutnya. Gandum diproyeksikan sebagai salah satu 
opsi tanaman non-padi, yang dapat ditanam segera setelah tanaman padi kedua sehingga dapat 
menggunakan air yang tersimpan di dalam tanah untuk pertumbuhan awal, dan dipanen sebelum 
datangnya musim hujan pada bulan Oktober. Selama periode ini, gandum akan tumbuh pada saat 
suhu dan curah hujan terendah (Gambar 1). 
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Gambar 1. Rata-rata suhu maksimum - minimum jangka panjang dan total curah hujan dan hari hujan 
di Pulau Lombok (WMO, 2018) (http://worldweather.wmo.int/043/c00654.htm), dan radiasi 
matahari pada area terdekat, Denpasar (Morrison and Sudjito, 1992). Garis datar tertutup 
menunjukkan periode pertumbuhan untuk gandum yang direncanakan selama bulan 
terdingin Mei sampai Agustus dan garis datar terbuka menunjukkan periode penanaman 
padi saat ini. 

Waktu tanam dan umur berbunga varietas gandum sangat penting untuk memungkinkan 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal, hingga sesuai dengan perubahan musiman 
dalam suhu dan curah hujan, serta memungkinkan gandum untuk diintegrasikan ke dalam sistem 
pertanian saat ini. Waktu tanam juga dapat menentukan lamanya siklus pertumbuhan tanaman dan 
tahap-tahap utama perkembangan tanaman dalam kaitannya dengan penentuan komponen hasil 
utama, jumlah biji dan berat 1000 biji (Tahir et al., 2009). Pentingnya waktu tanam untuk hasil 
gandum optimal di Lombok belum diketahui. 

Elevasi dapat mempengaruhi pertumbuhan gandum karena pengaruhnya pada suhu, dan 
berperan penting pada adaptasi gandum di lingkungan tropis. Percobaan tentang pengaruh elevasi 
pada pertumbuhan dan hasil gandum di daerah tropis dan subtropis secara umum menunjukkan 
peningkatan hasil pada elevasi lebih tinggi di Rhodesia (Cackett dan Wall, 1971), Cina (Li et al., 1983; 
Xiao et al., 2010 ), Venezuela (Vega dan Vega, 1990) dan Indonesia (Handoko, 2007). Ada variasi 
besar dalam elevasi di Lombok dan diantisipasi untuk memiliki pengaruh besar pada hasil gandum.  
Tulisan ini melaporkan percobaan awal pengamatan hasil gandum di lokasi dengan elevasi dan 
waktu tanam yang berbeda. Melalui studi ini kelayakan produksi gandum dan integrasi gandum ke 
dalam sistem tanam saat ini di Lombok diharapkan dapat dipahami dengan lebih baik. 
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METODE PENELITIAN 
 

Bahan Tanaman 
 

Bahan tanaman terdiri dari 2 varietas gandum (Triticum aestivum) Nasional, Nias dan 
Dewata, serta varietas-varietas gandum introduksi dari Australia yang dipilih untuk mewakili berbagai 
umur berbunga. Varietas–varietas tersebut adalah Axe, Silverstar (berbunga awal/genjah), Mira, 
Gladius, Hartog, Janz, Mace. Cobra, Correll, Espada, Scout dan Estoc (umur sedang), serta Sunvale 
dan Yitpi (berbunga akhir/dalam). Sepuluh varietas ini ditanam pada tahun 2010, Axe, Silverstar, 
Gladius, Mira, Harthog, Janz, Sunvale, Yitpi, Nias dan Dewata, tetapi pada tahun 2011 hanya Axe, 
Gladius, Nias dan Dewata yang ditanam karena varietas-varietas tersebut menunjukkan hasil yang 
paling menjanjikan pada tahun 2010. Pada percobaan-percobaan selanjutnya, varietas berumur 
dalam tidak disertakan karena dipandang tidak cocok dikembangkan di darah tropis. 

 
 

Tempat dan Waktu Tanam 
 

Tiga lokasi dipilih setiap tahun untuk mewakili 3 elevasi yang berbeda. Percobaan dilakukan 
di Sembalun (1000 m di atas permukaan laut (mdpl)), Narmada (100 mdpl) dan Gunung Sari (10 
mdpl) pada tahun 2010 dan di Lekok (10 mdpl), Senaru (500 mdpl) dan Sembalun pada tahun 2011. 
Percobaan tahun 2013 membandingkan 2 lokasi dengan ketinggian berbeda, Aik Bukak (400 mdpl) 
dan Pringgarata (200 mdpl). Tahun 2014 mengkonfirmasi waktu tanam terbaik untuk gandum di 
Pulau Lombok.  Waktu tanam yang ditetapkan pada percobaan-percobaan berikutnya adalah antara 
akhir Mei sampai dengan awal Juni, karena memberikan hasil terbaik. 

Penanaman tahun 2010 terdiri dari kombinasi 10 varietas dan 6 tanggal penanaman di setiap 
lokasi, yaitu 18 April, 2 Mei, 16 Mei, 30 Mei, 13 Juni dan 27 Juni. Pada tahun 2011, hanya tiga 
tanggal penanaman yang dilakukan untuk mewakili tanggal penanaman awal, pertengahan musim 
dan penanaman akhir musim. Tanggal tanam adalah: 21 Mei, 6 Juni, 18 Juni. Pemupukan dilakukan 
dengan pupuk majemuk NPK (15-15-15) pada dosis 300 kg/ha. Urea diaplikasikan pada dosis135 kg 
N/ha dan dibagi menjadi 3 kali pemberian: saat tanam, 21 hst dan 35 hst. 

Percobaan dilakukan di lapangan pada sawah petani yang biasanya ditanami padi untuk 
daerah elevasi medium dan dataran rendah, atau biasanya ditanami sayuran untuk dataran tinggi.  
Percobaan dirancang dengan Acak Kelompok Lengkap (RCBD) dengan 3 ulangan. 
 
 

Pengukuran Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman 
 

Dua puluh tanaman dipilih secara acak dari baris tengah setiap plot untuk mengamati 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tahap perkembangan tanaman dicatat dengan Skala 
Zaoks (Zadoks et al., 1977). Umur berbunga, ketika 50% dari populasi telah berbunga (Skala 
pertumbuhan Zadoks 65), dicatat. Pada saat panen, sampel kuadrat diambil untuk menghitung hasil 
(g/m

2
) dan komponen hasil, (jumlah malai, jumlah spikelets dan jumlah biji per spikelet, Indeks Panen 

(HI) dan berat 1000 biji) 
 
 

Analisis Data 
 

Data dianalisis dengan analisis keragaman untuk menguji pengaruh lokasi, varietas, tanggal tanam 
serta interaksinya Untuk menguji pentingnya umur panen, varietas juga dikelompokkan sebagai 
genjah (Axe, Nias, Silverstar), sedang (Dewata, Gladius, Hartog, Janz, Mira) dan varietas berumur 
dalam (Sunvale, Yitpi). Semua data dianalisis dengan program statistik GenStat. Perbedaan antara 
nilai rata-rata dibandingkan dengan uji lanjut LSD 5%, dan hubungan antara variabel dianalisa 
menggunakan korelasi linier sederhana dan regresi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Perkembangan Tanaman 
 

Perkembangan tanaman secara umum berlangsung cepat karena suhu tinggi memacu 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Hatfield & Prueger, 2015), tetapi ada perbedaan antara 
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kelompok umur berbunga dan lokasi yang berbeda. Tabel 1 menunjukkan waktu rata-rata untuk 
pemanjangan batang, pembungaan dan kematangan untuk empat varietas yang ditanam 2010 dan 
2011. Pada tahun 2010 pemanjangan batang (GS31) dimulai 7-10 hari lebih lambat di Sembalun 
dibandingkan dengan Gunung Sari. Varietas genjah (Axe dan Nias) mencapai GS31 pada 5-7 hari 
lebih awal dari varietas berumur sedang (Gladius dan Dewata). Tanaman rata-rata berbunga antara 
40 dan 60 hst dengan dua varietas genjah berbunga 7-10 hari lebih awal dari varietas sedang. Ada 
perbedaan yang relatif kecil antar lokasi untuk waktu berbunga. Tanaman di Sembalun mencapai 
umur panen 7-10 hari lebih lambat daripada di Gunung Sari. 
Pada tahun 2011, waktu dimulainya pemanjangan batang (Skala Zadoks/SZ 31),  hampir sama di 
lokasi dataran rendah (Gunung Sari dan Lekok) dan di Sembalun. Pada kedua lokasi, SZ31 
sebanding dengan yang tercatat pada tahun 2010. Waktu berbunga (SZ 65) juga sama dengan 2010 
di dataran rendah (Gunung Sari dan Lekok), tetapi umur berbunga 10-20 hari lebih lambat di 
Sembalun. Pada lokasi elevasi medium, Senaru, waktu SZ31 dan waktu berbunga mirip dengan di 
elevasi rendah, tetapi merupakan nilainya berada diantara Lekok dan Sembalun untuk umur 
berbunga. Seperti pada tahun 2010, dua varietas genjah mencapai SZ31 5-7 hari lebih awal dari 
varietas sedang dan mencapai berbunga sekitar 10 hari lebih awal. 
 
Table 1. Waktu dimulainya pemanjangan batang (Skala Zadoks/SZ 31), berbunga (SZ 65) dan 

panen dari 4 varietas gandum ditanam di Pulau Lombok. Data merupakan rata-rata ± s.e. 
dari semua waktu tanam pada setiap lokasi.  

Lokasi Varietas 
umur 

SZ31 50% berbunga Panen 

 

2010 (n = 6) 

Gunung Sari Axe 28.6 ± 1.3 44.2 ± 3.4 78.2 ± 2.8 

 

Gladius 35.6 ± 2.8 59.8 ± 2.8 97.2 ± 7.7 

 

Nias 33.0 ± 2.5 51.8 ± 3.6 88.8 ± 7.6 

 

Dewata 39.4 ± 3.8 66.2 ± 3.4 102.0 ± 5.0 

Sembalun Axe 32.0 ± 1.0 49.8 ± 1.2 94.3 ± 2.2 

 

Gladius 39.3 ± 1.7 59.3 ± 0.9 109.5 ± 2.1 

 

Nias 34.3 ± 2.2 51.3 ± 2.2 97.5 ± 1.0 

 

Dewata 41.8 ± 1.6 66.0 ± 2.0 109.5 ± 2.1 

 

2011(n = 3) 

Lekok Axe 21.1 ± 2.1 39.7 ± 2.2 76.7 ± 5.8 

 

Gladius 30.3 ± 1.5 51.3 ± 1.5 98.0 ± 2.5 

 

Nias 27.3 ± 1.8 43.0 ± 0.6 87.7 ± 2.3 

 

Dewata 33.3 ± 1.7 54.3 ± 1.9 98.3 ± 2.7 

Senaru Axe 25.3± 2.7 41.3 ± 1.2 91.3 ± 4.3 

 

Gladius 31.7 ± 4.4 53.7 ± 1.5 105.0 ± 0.6 

 

Nias 28.0 ± 4.0 45.0 ± 1.2 93.3± 2.8 

 

Dewata 32.7 ± 4.7 55.0 ± 0.6 105.0 ± 0.6 

Sembalun Axe 32.7 ± 1.3 57.7 ± 1.7 108.7 ± 1.9 

 

Gladius 40.0 ± 2.0 68.3 ± 0.9 120.7 ± 2.7 

 

Nias 34.3 ± 2.3 62.7 ± 1.2 112.7 ± 4.6 

 

Dewata 39.7 ± 2.3 70.3 ± 1.5 120.7 ± 2.7 

 
 

Hasil dan Komponen Hasil 
 

Hasil gabah rata-rata pada tahun 2010 adalah 48 g/m
2
 di Gunung Sari, 78 g/m

2
 di Narmada 

dan 323 g/m
2
 di Sembalun (Tabel 2). Hasil panen yang tinggi di Sembalun dicapai karena produksi 

bahan kering (BBK), jumlah malai, bobot gabah, bobot seribu butir dan Indeks Panen lebih tinggi 
daripada di Gunung Sari dan Narmada (Tabel 2). Kelompok umur panen mempengaruhi hasil di tiga 
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lokasi. Di Gunung Sari, hasil rata-rata tertinggi pada varietas genjah, sedangkan pada varietas 
berumur sedang memberikan hasil tertinggi di Narmada dan Sembalun (Tabel 2). Varietas berumur 
dalam memberikan hasil rendah di semua lokasi. Pengaruh umur panen pada hasil mencerminkan 
perbedaan dalam pertumbuhan pra-anthesis (jumlah malai, spikelets/malai) dan akibatnya jumlah 
biji/m

2
, lebih dipengaruhi pertumbuhan pasca-anthesis. Varietas berumur dalam menghasilkan biji 

yang lebih kecil dari varietas genjah dan varietas berumur sedang di semua lokasi. 
 
Table 2. Rata-rata hasil, berat brangkasan kering (BBK), dan komponen-komponen hasil dari 

varietas-varietas gandum yang ditanam pada 3 lokasi tahun 2010 dikelompokkan dalam 3 
type kematangan, genjah, sedang, dan dalam. Data merupakan rata-rata dari 6 waktu 
tanam.  

Type  
kematangan 

Hasil  
(g m

-2
) 

BBK 

(g.m
-2

) 

Ʃ  malai/  

m 

Biji/ 

m 

Spikelet 
/malai 

Biji 
/spikelet 

B 1000 

(g) 

IP 

(%) 

Gunung Sari 

RERATA 
LOKASI 48 265 307 2251 10.8 0.6 21.5 17.3 

Genjah 66 a 256 310 b 2762 a 10.4 b 0.8 a 25.0 a 22.7 a 

Sedang 45 b 280 318 b 2204 b 11.6 a 0.6 b 21.2 b 16.1 b 

Dalam 33 c 252 401 a 1850 b 9.4 c 0.5 c 17.4 c 13.3 c 

LSD. 8 ns 26.5 387 0.25 0.09 1.33 2.09 

Narmada 

RERATA 
LOKASI 78 284 313 3819 10.5 1.3 28.5 20.5 

Genjah 68 b 208 c 225 a 2956 c 10.4 b 1.4 a 22.7 a 31.5 a 

Sedang 94 a 337 a 313 b 4547 a 11.6 a 1.3 a 20.9 b 29.1 b 

Dalam 51 c 314 b 425 a 3384 b 9.7 c 0.9 b 14.9 c 17.2 c 

LSD. 4 21.4 19.4 358 0.48 0.11 0.99 2.33 

Sembalun 

RERATA 
LOKASI 323 848 507 11280 12.2 2.0 38.5 28.6 

Genjah 293 b 760 b 477 b 10471 b 11.5 b 2.0 a 28.2 b 39.2 a 

Sedang 344 a 888 a 482 b 11567 a 13.0 a 2.0 a 29.6 a 39.0 a 

Dalam 307 b 875 a 614 a 11754 a 11.2 b 1.9 b 26.4 c 35.7 b 

LSD. 0.27 70.0 32.5 852 0.32 0.04 0.6 1.52 

Genjah: Axe, Silverstar, Nias; Midseason: Mira, Gladius, Hartog, Janz, Dewata; Dalam: Sunvale, Yitpi 
 
Rata-rata hasil gabah dengan perbedaan waktu tanam bervariasi antar lokasi (Tabel 3). Hasil 

gabah di Gunung Sari meningkat dengan tanggal penanaman yang lebih akhir, sedangkan di 
Sembalun penanaman optimum pada 10 Mei dan penanaman setelah 10 Mei hasil gabah menurun 
(Gambar 2). Data terlalu sedikit pada penanaman di Narmada untuk menunjukkan pola umum dalam 
respon terhadap waktu tanam, tetapi di antara tiga tanggal tanam yang dipanen, tidak ada pengaruh 
waktu tanam terhadap hasil. Hasil panen pada tiga kali tanam di Narmada serupa dengan yang 
diukur di dataran rendah di Gunung Sari. Respon yang serupa terlihat untuk waktu berbunga: di 
Gunung Sari hasil meningkat pada tanggal anthesis belakangan, sedangkan hasil di Sembalun 
menurun dengan tanggal anthesis yang lebih lambat, dengan waktu pembungaan optimum 8 Juli. Di 
antara kedua lokasi, Sembalun dan Gunungsari, hasil biji lebih kuat berkorelasi dengan jumlah biji/m

2
 

dari pada berat 1000 biji. Kedua varietas Indonesia, Nias dan Dewata, memberikan hasil lebih tinggi 
di setiap lokasi. Di Gunung Sari, varietas Indonesia berbunga awal, Nias dan memberikann hasil 
tertinggi dari semua 10 varietas yang diuji (110 g/m

2
) sementara di Sembalun, Dewata dan Nias 

adalah dua varietas unggul tertinggi (494 g/m
2
 dan 359 g/m

2
). Di Narmada mereka menghasilkan 

hasil rata-rata (Nias: 81 g.m-2 dan Dewata: 90 g/m
2
). Varietas dari Australia yaitu Gladius 

memberikan hasil tertinggi di Narmada (126 g/m
2
) dan memberikan hasil yang sama dengan Nias di 

Sembalun (349 g/m
2
). Variasi dalam hasil di antara varietas sebagian besar terkait dengan produksi 

biji/m
2
 (Tabel 3). 
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Gambar 2. Rata-rata respons tanaman gandum terhadap waktu tanam pada 3 lokasi berbeda di 

Pulau Lombok LSD (P= 0.05). Perbandingan antar waktu tanam pada masing-masing 
lokasi ditunjukkan dengan garis vertikal. Perkiraan waktu tanam optimum untuk Sembalun 
adalah 10 Mei (hari ke 130). Hasil dari Narmada hanya tersedia untuk 3 waktu tanam saja. 

 
 

Hasil dan Komponen Hasil 
 

Hasil gandum tertinggi diperoleh di Sembalun diikuti oleh Senaru dan terendah di Lekok 
(Tabel 3). Tanaman di Sembalun menghasilkan bahan kering (BBK), jumlah biji/m

2
 dan bobot biji 

tertinggi (Tabel 3). Tidak ada interaksi yang signifikan antara waktu tanam dan varietas di semua 
lokasi. Namun, respon terhadap waktu tanam berbeda secara signifikan di antara tiga lokasi (Tabel 
4). Hasil terendah di Lekok diperoleh dari penanaman pertama tanpa perbedaan yang signifikan 
antara dua penanaman kemudian di bulan Juni. Sebaliknya, di Senaru dan Sembalun, hasil biji pada 
dua musim tanam pertama tidak berbeda secara signifikan, dengan tanggal tanam ketiga 
memberikan hasil terendah. Tanggapan dalam hasil panen untuk waktu tanam mencerminkan respon 
total bahan kering dan jumlah biji/m

2
, dan akibatnya hasil panen sangat terkait dengan jumlah biji. 

Bobot 1000 biji meningkat dengan penanaman belakangan, nilai tertinggi diperoleh di Sembalun dan 
terendah di Lekok.  
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Table 1. Waktu dimulainya pemanjangan batang (Skala Zadoks/SZ 31), berbunga (SZ 65) dan 
panen dari 4 varietas gandum ditanam di Pulau Lombok. Data merupakan rata-rata ± s.e. 
dari semua waktu tanam pada setiap lokasi.  

Lokasi Varietas 
Umur 

SZ31 50% berbunga Panen 

 

2010 (n = 6) 

Gunung Sari Axe 28.6 ± 1.3 44.2 ± 3.4 78.2 ± 2.8 

 

Gladius 35.6 ± 2.8 59.8 ± 2.8 97.2 ± 7.7 

 

Nias 33.0 ± 2.5 51.8 ± 3.6 88.8 ± 7.6 

 

Dewata 39.4 ± 3.8 66.2 ± 3.4 102.0 ± 5.0 

Sembalun Axe 32.0 ± 1.0 49.8 ± 1.2 94.3 ± 2.2 

 

Gladius 39.3 ± 1.7 59.3 ± 0.9 109.5 ± 2.1 

 

Nias 34.3 ± 2.2 51.3 ± 2.2 97.5 ± 1.0 

 

Dewata 41.8 ± 1.6 66.0 ± 2.0 109.5 ± 2.1 

 

2011(n = 3) 

Lekok Axe 21.1 ± 2.1 39.7 ± 2.2 76.7 ± 5.8 

 

Gladius 30.3 ± 1.5 51.3 ± 1.5 98.0 ± 2.5 

 

Nias 27.3 ± 1.8 43.0 ± 0.6 87.7 ± 2.3 

 

Dewata 33.3 ± 1.7 54.3 ± 1.9 98.3 ± 2.7 

Senaru Axe 25.3± 2.7 41.3 ± 1.2 91.3 ± 4.3 

 

Gladius 31.7 ± 4.4 53.7 ± 1.5 105.0 ± 0.6 

 

Nias 28.0 ± 4.0 45.0 ± 1.2 93.3± 2.8 

 

Dewata 32.7 ± 4.7 55.0 ± 0.6 105.0 ± 0.6 

Sembalun Axe 32.7 ± 1.3 57.7 ± 1.7 108.7 ± 1.9 

 

Gladius 40.0 ± 2.0 68.3 ± 0.9 120.7 ± 2.7 

 

Nias 34.3 ± 2.3 62.7 ± 1.2 112.7 ± 4.6 

 

Dewata 39.7 ± 2.3 70.3 ± 1.5 120.7 ± 2.7 

 
 

Pengaruh Ketinggian 
 

Hasil gandum dipengaruhi oleh elevasi, yang dikaitkan dengan variasi dalam suhu selama 
musim tanam. Analisis regresi menunjukkan bahwa hasil gabah rata-rata meningkat sebesar 25 g/m

2
 

per kenaikan elevasi 100 m (Gambar 3a). Data juga mengindikasikan suhu harian rata-rata yang 
optimal untuk musim tanam 19.5ºC (Gambar 3b). Pengaruh elevasi terhadap hasil varietas Indonesia, 
Dewata, rata-rata meningkat 34 g/m

2
 per peningkatan elevasi 100m, konsisten dan tidak berbeda 

secara signifikan dengan analisis Handoko sebelumnya (2007) di Pulau Jawa, dengan peningkatan 
37 g/m

2
 per 100 m kenaikan elevasi (Gbr. 3c). Namun data respon suhu optimal di Jawa untuk 

Dewata tidak didapatkan, sedangkan hasil dari Lombok menunjukkan suhu optimum 21ºC (Gambar 
3d). 
Tren hasil gabah di Lombok mirip dengan penelitian yang dipublikasikan secara luas bahwa hasil 
yang lebih tinggi didapatkan di tempat-tempat dengan elevasi yang lebih tinggi (Cackett dan Wall, 
1971; Li et al., 1983; Vega dan Vega, 1990; Handoko, 2007; Xiao et al., 2010). Percobaan Handoko 
di Pulau Jawa, Indonesia (6-8 °S; 106-112 °E), menunjukkan Dewata (awalnya DWR 162) mencapai 
hasil 5.7 t/ha pada elevasi tinggi (1650 m dpl) (Handoko 2007). Pada ketinggian 1000 m atau lebih 
rendah di Pulau Lombok (8°S; 116°E), hasil diperoleh sekitar 100g/m

2
 lebih tinggi dibandingkan 

dengan yang dilaporkan oleh Handoko (2007) tetapi efek perubahan elevasi pada hasil tidak berbeda 
(Gambar 3). 
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Tabel 4. Respon varietas=varietas gandum terhadap waktu tanam pada 3 lokasi penanaman di 
pulau Lombok Tahun 2011. 

Waktu tanam 

Lokasi 
_________________________________________ 

Rata-rata 

Lekok Senaru Sembalun  

 

Hasil bij/ (g m
2
) 

20 - 22 Mei
A
 56 262 301 206 

2 - 7 Juni 149 249 364 254 

18 - 20 Juni 147 160 285 198 

Rata-rata 117 224 317  

LSD Lokasi 45; Waktu tanam 45 
Lokasi x Waktu tanam 79 

 

 

    

 

Berat brangkasan (g/m
2
) 

20 - 22 Mei
A
 221 664 844 576 

2 - 7 Juni 493 761 824 693 

18 - 20 Juni 559 415 787 587 

Rata-rata 424 613 818  

LSD Lokasi 108; Waktu tanam 108 
Lokasi x Waktu tanam 186 

 

 

    

 

Jumlah biji/m
2
 

20 - 22 Mei
A
 3048 8473 11610 7710 

2 - 7 Juni 6567 9826 11880 9424 

18 - 20 Juni 6601 6149 9731 7494 

Rata-rata 5406 8149 11073  

LSD Lokasi 1316; Waktu tanam 1316 
Lokasi x Waktu tanam 2279 

 

 

    

 

Berat 1000 biji (g) 

20 - 22 May 26.7 33.8 35.2 31.9 

2 - 7 June 31.2 35.0 35.2 33.8 

18 - 20 June 29.8 34.5 36.7 33.7 

Mean 29.2 34.4 35.7  

LSD Lokasi 1.61; Waktu tanam 1.61 
Lokasi x Waktu tanam NS 

 A
 Rata-rata waktu tanam dari 3 lokasi 
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Gambar 3. Hubungan antara letak ketinggian dengan rata-rata suhu selama pertumbuhan pada hasil 

gandum di Pulau Lombok. Korelasi pada 2010 (●) dan 2011 (○) antara rata-rata hasil 
lokasi dengan (a) altitude dan (b) temperatur. Hasil yang didapatkan oleh Handoko (2007) 
di Jawa (●) dibandingkan dengan hasil dari Pulau Lombok (○) umtuk Dewata antara hasil 
dan (c) elevasi dan (d) temperatur. 

 
 

Pembahasan 
 

Pengenalan produksi gandum ke dalam lingkungan tropis seperti Pulau Lombok perlu 
mempertimbangkan batasan lingkungan dan sistem pertanian yang berlaku di daerah tersebut. Tanah 
dan cuaca, termasuk suhu dan curah hujan, adalah salah satu faktor lingkungan yang dapat memiliki 
pengaruh besar pada pertumbuhan dan perkembangan gandum.  

Perbedaan dalam hasil dapat dikaitkan dengan perbedaan dalam radiasi matahari, karena 
ada transisi yang signifikan dari barat ke timur dalam radiasi matahari di Indonesia (Morrison dan 
Sudjito, 1992). Ada radiasi matahari yang lebih tinggi dan proporsi hari cerah yang lebih tinggi di 
Indonesia bagian timur dibandingkan dengan Jawa, yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil 
di bagian timur Indonesia seperti Lombok. Data hasil panen menunjukkan bahwa gandum dapat 
menjadi tanaman yang layak di Lombok, terutama di dataran menengah hingga tinggi sekitar 500 
mdpl ke atas. 

Seperti banyak terjadi di lingkungan lintang rendah, musim tanam potensial untuk gandum di 
Pulau Lombok adalah pendek dan mencirikan respon penting untuk tanggal tanam dan ketinggian 
untuk mengembangkan manajemen budidaya yang paling tepat. Ada efek signifikan dari waktu tanam 
pada hasil gabah; tergantung pada lokasi, waktu tanam awal atau akhir memberikan hasil yang lebih 
rendah. Akibatnya, waktu tanam optimal bervariasi antar lokasi, dan ini tercermin dalam hubungan 
antara hasil dan tanggal berbunga. 
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Meskipun hasil meningkat dengan penanaman belakangan di lokasi dataran rendah, 
penanaman pada akhir Juni akan menyebabkan tanaman berbunga pada bulan Agustus dan 
pengisian biji gandum selama bulan September, yang bertepatan dengan dimulainya musim hujan 
(Gambar 1). Tanaman yang ditanam terlambat akan terkena hujan dan kelembaban tinggi saat 
berbunga dan selama pengisian biji, yang akan meningkatkan risiko terinfeksi penyakit seperti 
fusarium head blight (FHB).  

Rendahnya hasil yang diperoleh pada penanaman awal di dataran rendah bisa disebabkan 
oleh beberapa alasan. Pertama adalah masalah pemkembangan awal tanaman (crop establishment). 
Berikutnya, akselerasi pertumbuhan tanaman dan fase perkembangan pada penanaman awal juga 
mengurangi jumlah anakan, spikelet/ malai, dan jumlah biji/spikelet, dan akibatnya mengurangi hasil 
tanaman. Durasi yang lebih pendek dari inisiasi bunga dan pengembangan spikelet terkait dengan 
suhu tinggi juga dapat membatasi jumlah spikelets dan bunga terbentuk. Setelah bulan Agustus, suhu 
maksimum meningkat dengan cepat di atas 30 °C, dan berbunga pada suhu seperti itu juga dapat 
menyebabkan kemandulan (Saini dan Aspinall, 1982). Periode berbunga yang sempit di situs dataran 
rendah dan suhu tinggi yang dapat membatasi pertumbuhan dan hasil menunjukkan bahwa produksi 
gandum pada dataran rendah mungkin tidak layak. 

Varietas berumur dalam pada tahun 2010 secara konsisten memberikan hasil terendah di 
semua lokasi yang terkait dengan pembentukan dan pertumbuhan biji yang tidak optimal. Hal ini 
mungkin disebabkan karena periode tumbuh saat suhu tinggi yaitu saat berbunga dan selama 
pengisian biji. Varietas genjah dan umur sedang menunjukkan perbedaan dalam adaptasi mereka ke 
lokasi yang berbeda di Lombok, dan dua varietas Indonesia umumnya lebih unggul daripada dua 
varietas Australia. Varietas Indonesia umur sedang, Dewata, khususnya, sangat responsif terhadap 
peningkatan kondisi pertumbuhan. Analisis ini konsisten dengan perbedaan nyata dalam pentingnya 
pertumbuhan pra-berbunga dan pasca-berbunga di dataran rendah dan dataran tinggi. Pengaruh 
negatif dari pembungaan akhir dan fase panjang pemanjangan batang pada hasil biji menunjukkan 
bahwa varietas berbunga awal berperforma lebih baik di lingkungan dataran rendah ini, sementara di 
dataran tinggi, varietas midseason yang berbunga kemudian memberikan hasil yang lebih tinggi. 
Perbedaan dalam adaptasi antara varietas genjah dan midseason dapat mempengaruhi jenis varietas 
yang dapat dikembangkan. Varietas genjah, Axe dan Nias, memiliki kinerja yang relatif lebih baik di 
dataran rendah, meskipun Nias secara konsisten mencapai 45 g/m

2
 lebih tinggi di semua lingkungan. 

Axe adalah varietas yang berumur sangat dini (Tabel 3) dan di bawah kondisi pertumbuhan Lombok 
yang hangat, varietas Axe berkembang dengan cepat dan dapat menghasilkan biomassa yang tidak 
mencukupi untuk mengembangkan potensi hasil yang tinggi. Varietas berumur sedang menunjukkan 
respons yang lebih besar terhadap kondisi hasil yang lebih tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa jika 
lokasi elevasi menengah hingga tinggi yang akan menjadi target untuk produksi gandum, varietas 
berumur sedang menjadi pilihan varietas. 

Varietas dari Indonesia, Nias dan Dewata, lebih baik adaptasinya dengan lingkungan pulau 
Lombok. Mereka mampu menghasilkan jumlah biji yang tinggi per m

2
 yang dikaitkan dengan jumlah 

spikelets/malai yang tinggi dan mereka dapat diharapkan menjadi dasar untuk perbaikan genetik di 
masa depan. Kedua varietas ini awalnya dikembangkan dari line Thailand dan India dan varietas-
varietas ini memiliki ciri-ciri yang cocok untuk lingkungan tropis. Studi lebih rinci tentang karakteristik 
varietas Nias dan Dewata dianjurkan karena dapat menjadi sumber genetic yang berguna bagi 
toleransi suhu tinggi. 

Sistem pertanian Lombok saat ini terdiri dari dua tanaman padi yang ditanam selama musim 
hujan dan tanaman non-padi atau bera (fallow) selama musim kemarau. Penanaman tanaman padi 
pertama dimulai pada bulan September/Oktober ketika musim hujan dimulai, diikuti oleh musim 
tanam padi kedua pada bulan Januari/Februari. Penanaman ketiga, yang terjadi selama musim 
kering, penanaman pada bulan Mei/Juni, pada akhir musim hujan atau pada awal musim kemarau. 
Gandum cocok sebagai tanaman setelah tanaman padi kedua, baik pada ketinggian sedang dan 
tinggi di mana waktu awal musim kemarau sesuai dengan waktu tanam terbaik untuk gandum. 
Namun, respons terhadap waktu tanam pada ketinggian rendah seperti Gunung Sari dan Lekok 
menunjukkan gandum tidak tidak cocok untuk ditanam sebagai tanaman ke-3. Ada tiga manfaat 
menggunakan gandum sebagai tanaman ketiga di Lombok: (a) gandum tidak akan menggantikan 
tanaman padi yang lebih disukai oleh petani Lombok (Gusmayanti et al., 2006), (b) cocok dengan 
urutan tanam saat ini sejak waktu tanam terbaik bertepatan dengan awal musim kemarau dan 
memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang selama suhu terendah di tahun itu, dan (c) 
kematangan bersamaan dengan musim kemarau sehingga dapat menghindari serangan hama dan 
penyakit, dan menghindari risiko biji bertunas sebelum panen.  

Produksi gandum di Lombok adalah layak pada ketinggian 500 m dpl ke atas, tetapi tidak 
menguntungkan di dataran rendah karena hasil panen rendah dan insiden penyakit yang tinggi. 
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Musim tanam gandum dengan system RWS (Rice Wheat System) yang diusulkan di Lombok akan 
bertepatan dengan waktu ketika suhu lingkungan dan curah hujan terendah (Gambar 1). Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tanaman yang ditanam di awal musim kemarau (Mei-Juni) 
mencapai pembungaan selama periode paling dingin (Juli-Agustus) pada tahun yang bersangkutan. 
Waktu tanam yang diusulkan ini memberikan kemungkinan terbesar untuk mencapai hasil gandum 
tinggi di Lombok. 
 Pengaruh elevasi pada hasil umumnya konsisten dengan penelitian sebelumnya di 
Indonesia oleh Handoko (2007) dan driver utama respon tanaman adalah suhu, yang mempengaruhi 
tingkat perkembangan dan tingkat stres suhu tinggi. Namun tingkat radiasi matahari di berbagai 
bagian kepulauan Indonesia juga dapat mempengaruhi hasil. Suhu rata-rata yang dialami selama 
musim tanam di Lombok umumnya lebih tinggi daripada yang dialami di banyak negara penghasil 
gandum. Meskipun pertumbuhan gandum selama semua fase perkembangan dapat dipengaruhi oleh 
suhu (Slafer et al., 1994), periode menjelang berbunga masih yang paling sensitif terhadap panas 
karena bertepatan dengan periode pembentukan hasil (Fischer, 1975). Meskipun kisaran suhu di 
Lombok kecil, kondisi dingin di sekitar pembungaan tampaknya memiliki pengaruh penting pada hasil. 
Pentingnya fase pra-antesis untuk hasil gandum di Lombok ditunjukkan oleh hubungan yang kuat 
antara jumlah biji/m

2
 dan hasil, yang konsisten di kedua tahun dan tempat. Selain itu, respons hasil 

terhadap waktu tanam dicerminkan pada tanggapan terhadap waktu berbunga (anthesis), yang 
menekankan pentingnya waktu berbunga untuk memberikan hasil yang baik di Lombok. Akibatnya, 
mengelolaan tanaman untuk meminimalkan dampak stress panas ini mungkin merupakan aspek 
terpenting dalam penanaman gandum di Lombok. Data di berbagai eksperimen menunjukkan suhu 
optimum untuk pertumbuhan gandum di Lombok sekitar 20°C. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Gandum dapat menghasilkan biji di atas 3 t/ha ketika ditanam di ketinggian di atas 500 mdpl. 
Di daerah-daerah ini produksi gandum dapat masuk ke dalam siklus system pertanaman saat ini. 
Penanaman gandum pada waktu yang optimal (Mei-awal Juni) di dataran medium hingga tinggi dapat 
menjadi bagian penting dari usaha produksi gandum di Lombok. Waktu tanam antara Mei hingga 
awal Juni adalah penting untuk memungkinkan pematangan tanaman dan panen pada akhir Agustus 
atau awal September sebelum awal musim hujan, dan memastikan penanaman tepat waktu dari 
tanaman berikutnya. Di dataran rendah, hasil gabah rendah dan kemungkinan bahwa kematangan 
tanaman dan panen akan dilakukan setelah datangnya hujan yang akan mengurangi kualitas biji 
serta menunda penanaman padi berikutnya. 
 Praktek pengelolaan tanaman seperti waktu optimal untuk penanaman, kerapatan 
tanaman, irigasi dan pemupukan akan sangat penting dalam mempertahankan hasil gandum di 
lingkungan suhu tinggi. Diperlukan percobaan lebih lanjut pada dengan praktek penanaman yang 
disesuaikan untuk daerah lebih luas dengan ketinggian dan potensi hasil yang berbeda. 
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