
 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini gandum merupakan tanaman yang tengah dikembangkan 

potensinya untuk dapat dibudidayakan dengan lebih baik pada iklim dan tanah di 

Indonesia. Pengembangan gandum di Indonesia sebenarnya sudah diupayakan 

sejak jaman kolonialisasi Belanda, karena sebagian besar makanan pokok bangsa 

Belanda adalah gandum. Sejak diintroduksikan pertama kali pada tahun 1790 

tanaman gandum berhasil ditumbuhkan di daerah Jakarta dan Cirebon dengan 

benih gandum yang diimpor dari Jepang, Iran dan China. Pada tahun 1876 di 

Cibodas dan Cisarua dilakukan penelitian terhadap gandum dari China dan 

Salatiga. Penelitian terus berlangsung pada tahun 1916 – 1918 yang menunjukkan 

bahwa tanaman gandum dapat tumbuh dengan baik pada daerah dengan 

ketinggian diatas 600 meter di atas permukaan laut (m dpl) dan bertanah lembab 

(Danakusuma, 1985 dalam Saldanha, 2002). 

   Dalam proses pengembangan gandum yang selama ini dilakukan,               

telah didapatkan beberapa varietas yang telah dirilis oleh pemerintah Indonesia. 

Varietas yang telah dirilis adalah varietas Timor yang berasal dari India, varietas 

Selayar berasal dari International for Maize and Wheat Improvement Center 

(CIMMYT), Varietas Nias yang berasal dari Thailand, dan varietas Dewata yang 

berasal dari DWR 162 (India). Hampir semua varietas yang ada merupakan 

tanaman gandum yang hanya dapat tumbuh dengan baik pada iklim dan kondisi 

ketinggian lebih dari 800 m dpl (Puspita, 2009).   

  Saat ini upaya pengembangan jenis tanaman gandum senantiasa dilakukan, 

tujuan utamanya adalah untuk memperoleh varietas baru dengan kemampuan 

produksi dan adaptasi yang lebih baik. Proses perakitan varietas baru dilakukan 

melalui beberapa cara, yaitu dengan mendatangkan benih – benih indukan dari 

India dengan potensi yang lebih tinggi dari indukan terdahulunya untuk dilakukan 

seleksi genotipe murni secara konvensional, selain itu juga dilakuan perbaikan 

gen dengan cara radiasi isotop yang dilakukan oleh Badan Atom Nasional 

(BATAN) (Soeranto, 2011).  
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Deskripsi tanaman merupakan hal yang cukup penting dalam proses 

pemuliaan tanaman. Deskripsi mengenai pertumbuhan, perkembangan dan hasil 

tanaman berperan sebagai kunci informasi tanaman yang dikembangkan oleh 

pemulia, dan selanjutnya berdasarkan deskripsi–deskripsi yang didapat pemulia 

dapat melakukan seleksi lanjutan untuk mendapatkan varitas yang diinginkannya. 

Dalam proses mendapatkan varietas baru diperlukan adanya seleksi calon 

varietas dan juga proses adaptasi dengan lingkungan tertentu. Seleksi dilakukan 

setelah informasi deskripsi tanaman tersebut didapat pada saat tanaman 

diadaptasikan pada lingkungan tertentu. Adaptasi sendiri merupakan kemampuan 

genotipe dalam merespon kondisi lingkungan yang diujikan. Gandum merupakan 

tanaman subtropis, dimana suhu lingkungan lebih rendah dibandingkan pada 

daerah tropis. Oleh sebab itu pada awal penelitian adaptasi tanaman gandum 

dilakukan pada daerah yang memiliki sifat lingkungan yang mirip pada daerah 

subtropis. Sehingga dampak pemilihan lokasi penelitian pada dataran tinggi 

adalah tanaman gandum yang diujikan tidak mengalami stres lingkungan yang 

berat (Subandi dkk., 2001).   

Berdasarkan interaksi antara genotipe dengan lingkungan akan diperoleh 

fenotipe dari materi genotipe yang diujikan. Hasil fenotipe calon varietas yang 

didapat nantinya, akan digunakan sebagai informasi deskripsi calon varietas.  

Pada penelitian ini, lingkungan yang digunakan untuk menguji ketiga belas 

genotipe  adalah dataran tinggi tropis dengan ketinggian 900 m dpl, yang 

berlokasi di kebun Salaran, desa Wates, kecamatan Getasan, kabupaten Semarang.     

Penelitian ini menggunakan 13 calon varietas atau nomer genotipe yang 

didatangkan dari Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia lain (BALITJAS) 

kabupaten Maros, provinsi Sulawesi Selatan, yang digunakan sebagai perlakuan. 

Dalam penelitian ini dilakukan pencirian pertumbuhan dari ketiga belas nomer 

genotipe tersebut, dengan dilakukannya pencirian ini akan diperoleh deskripsi 

sebagai calon varietas. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari kegiatan penelitian skripsi ini adalah:  

Memperoleh deskripsi tentang pertumbuhan, perkembangan dan hasil, dari 13  

genotipe tanaman gandum yang dibudidayakan pada dataran tinggi tropis (900 m 

dpl) di kebun Salaran, desa Wates, kecamatan Getasan, kabupaten Semarang, 

dalam rangka pencirian calon varietas. 

1.3. Signifikansi Penelitian 

Dari pandangan ilmiah, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan informasi tentang deskripsi pertumbuhan, perkembangan 

dan hasil dari calon varietas (genotipe) tanaman gandum yang ditanam pada 

dataran tinggi tropis (900 m dpl), di kebun Salaran, desa Wates, kecamatan 

Getasan, kabupaten Semarang.  

Dari pandangan praktisi, diharapkan hasil penelitian skripsi ini dapat 

digunakan sebagai bahan dalam pertimbangan untuk seleksi genotipe yang 

mempunyai sifat unggul.  

1.4.   Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini lebih ditekankan pada deskripsi calon varietas 

tanaman gandum. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, dalam 

penelitian ini diberi batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan perlakuan yang seragam yang meliputi 

koondisi lingkungan dan pola budidaya. 

2. Deskripsi 13 genotipe gandum diamati dari segi agronomis, yang   

meliputi : pertumbuhan, perkembangan dan produktivitas. 

3. Pertumbuhan yang dimaksudkan adalah peristiwa perubahan biologi yang 

terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran (volume, massa dan 

tinggi) yang bersifat irreversibel.  

4. Komponen pertumbuhan, perkembangan dan hasil yang diamati adalah:   

1. Umur stadia pertumbuhan tanaman gandum 

2. Tipe pertumbuhan awal tanaman gandum 
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3. Warna lidah daun 

4. Sudut dari daun bendera 

5. Tinggi tanaman 

6. Warna malai 

7. Sudut malai 

8. Jumlah spikelet per malai 

9. Kepadatan malai 

10. Panjang malai 

11. Jumlah biji per malai 

12. Warna biji 

13. Jumlah anakan total per rumpun 

14. Jumlah anakan produktif per rumpun 

15. Berat biji per petak neto 

16. Berat 1000 butir biji gandum 

17. Berat berangkasan kering per tanaman  

18. Berat berangkasan basah per tanaman 

 


