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ELIMINASI PENGARUH IKLIM PADA KOMODITI 
PERTANIAN 

DALAM PENELITIAN JANGKA PANJANG 

Budi Suharjo 1) 

ABSTRAK 

Fluktunsi hnsil tahunan yang dinkibatknn oleh pengaruh iklitn 
nrerupnkan nrnsalnh .vnng sering dijunrpai dalatti penelitian jangkn 
panjnng pndn bidang perranian. I fn l  ini nrettrpersulit upa-va 
pengungknpan in forttrasi seperti pengaruh faktor perlnkuan, tendensi 
don stnbilitns hasil tanartran berknitnn ciengnn varietns don taraf 
suntu fnktor perlakuan. Penggunaan data relati/ dun dola baku 
ttrenrberiknn suatu ketttungkinnn untuk nrengeliminasi fluktuasi 
tahunan tersebut. Disantping aknn nrenrpert~rudah penelusuran 
inforttiasi ynng diperlukan, atetode in; juga dapat digunnkan sebagai 
alternatif transfort~rnsi data pada analisis ragattr untuk nrendnpatkan 
sebaran data yang nrentenuhi asunrsi ynng disyara tkan. 

Kata kunci: Fluktunsi tahunan, data relatiJ data baku, stnbilitas. 
tendensi hasil. 

PENDAHULUAN 

Faktor pertumbuhan tanaman, seperti 
genetik dan faktor lingkungan (curah 
hujan, temperatur dan kelembaban) serta 
faktor pertumbuhan lainnya yang meliputi 
pupuk dan pestisida dalam suatu penelitian 
dikenal juga sebagai sumber keragaman 
(soirrce of variatiorl) pada peubah-peubah 
(variables) yang diteliti. Sumber 
keragaman dapat dipilah menjadi dua 
bagian, yaitu sumber keragaman yang 
dapat dikendalikan dan tak dapat 
dikendalikan. Kesuburan tanah adalah 
sebagai contoh kelompok pertama, sedang- 
kan genetik tanaman dan iklim merupakan 
contoh kelompok yang kedua (STRECKER 

1992). Di lapang tidak ada daerah yang 
memiliki kondisi lingkungan yang 
homogen. Perbedaannya dapat muncul dari 
berbagai aspek (PEARCE 1983). Pada 
daerah yang sama dalam kurun waktu yang 
berbeda kondisi iklim dapat sangat 
beragam. Akibatnya, penelitian yang 
dilakukan hanya pada suatu lokasi dan 
musim tanam tertentu (yenelitiarl setahrrn) 
lingkup inferensinya sangat terbatas, 
umumnya hanya menge-valuasi faktor- 
faktor pertumbuhan yang terkendali. Untuk 
mendapatkan informasi mengenai pengaruh 
faktor pertumbuhan yang takterkendalikan 
perlu dilakukan penelitian pada beberapa 
musim tanam pada lebih dari satu lokasi, 
sehingga perilaku tanaman pada berbagai 
kondisi iklim dan lingkungan yang berbeda 
dapat dievaluasi. Manfaat lainnya adalah 
perubahan terhadap kesuburan tanah 
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