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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gandum merupakan salah satu kebutuhan bahan pangan utama dunia. 

Gandum dengan spesies (Triticum aestivum L.) atau sering disebut juga “Wheat” 

atau “bread wheat” atau “common wheat” adalah tanaman gandum yang banyak 

ditanam oleh penduduk dunia karena jenis atau spesies ini banyak digunakan 

untuk membuat roti, biskuit, mie dan bahan makanan lainnya (Putri et al, 2013). 

Murdono (2007) menyatakan bahwa konsumsi gandum di Indonesia sudah 

menduduki peringkat kedua setelah konsumsi beras. Kevin (2013) juga 

menyatakan bahwa konsumsi gandum di Indonesia sekitar 20% dari total 

konsumsi pangan nasional. Akan tetapi hasil produksi gandum di Indonesia 

sendiri belum mencukupi permintaan konsumen atau pelanggan, sehingga 

alternatif yang digunakan adalah impor gandum dari negara lain.  

Menurut data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo, 2014) 

konsumsi tepung terigu nasional pada tahun 2013 adalah 7,041 atau naik 4,06% 

dari data tahun 2012. Dimana tiga negara pemasok gandum terbesar ke Indonesia 

adalah Australia sebanyak 55,4%, USA 18,7%, Kanada 14,2%. Menurut Anonim 

(2015), menyatakan bahwa jika tidak ada upaya memproduksi sendiri gandum di 

dalam negeri, maka diperkirakan impor gandum Indonesia akan mencapai 10 juta 

ton per tahun pada tahun 2020, sehingga hal ini akan menjadikan Indonesia 

sebagai importir gandum terbesar di dunia.  

Hal-hal yang menjadi kendala dalam budidaya tanaman gandum di 

Indonesia adalah: pandangan masyarakat mengenai tanaman gandum yang tidak 

dapat tumbuh di daerah tropis karena gandum merupakan tanaman yang dapat 

tumbuh dan berproduksi dengan baik di daerah subtropis. Menurut Farid ((2006) 

lihat Wahyu et al (2013)), menyatakan bahwa terbatasnya wilayah dataran tinggi 

yang banyak ditanami dengan komoditas hortikultura yang mempunyai nilai 

ekonomis tinggi juga berpengaruh terhadap pengembangan gandum di Indonesia 

karena sampai saat ini tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi baik pada 

lahan dataran tinggi. Menurut Sembiring ((2013) lihat Asmawan et al (2014)),  
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realisasi  luas  tanam  gandum yang  tercatat  dari  laporan  monitoring  ke  daerah  

hanya  sebesar 67 hektar dengan luas panen 44 hektar. Angka ini menunjukkan 

penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan luas tanam 86  hektar  dengan  

luas  panen  63  hektar. Namun menurut Ketua Umum Aptindo Franciscus 

Welirang mengatakan gandum merupakan bahan pangan yang 100% diimpor oleh 

Indonesia karena di Indonesia sendiri sampai saat ini tanaman gandum masih 

dalam proses peneltian dan pengembangan (Asmawan et al, 2014). 

Dalam rangka untuk menekan impor gandum dari negara lain maka, 

Indonesia terus melakukan penelitian gandum untuk penyesuaian di dataran 

menengah maupun dataran rendah dengan tujuan memperluas luas lahan yang 

dapat ditanami tanaman gandum dan dengan memperhatikan genotip-genotip 

gandum yang dapat berproduksi dengan baik, yang sejauh ini diteliti oleh pihak 

pemerintahan maupun pihak swasta. Beberapa varietas gandum yang sudah 

dilepas atau dirilis yaitu Selayar, Dewata, Nias, Timor, Guri-1, Guri-2, Guri-3, 

Guri-4, dan Guri-5. Menurut Balai Penelitian Tanaman Serealia (2013), gandum 

varietas Selayar dan Dewata rata-rata dapat menghasilkan biji gandum 2,96 ton/ha 

pada ketinggian tempat >1.000 mdpl.  

Menurut Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan sembiring, 

potensi lahan gandum di Indonesia sekitar 49 juta hektar. Potensi ini terdiri dari 

lahan kering semusim 46 juta hektar dan lahan kering dataran tinggi beriklim 

kering sekitar 3 juta hektar. Angka tersebut berdasarkan data dari Balai Besar 

Sumber Lahan Pertanian 2008. Luas lahan tersebut tersebar di Sumatera, Jawa, 

Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua Asmawan et al 

(2014). Berdasarkan hal-hal diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan genotip gandum yang mampu tumbuh, berkembang, dan 

berproduksi dengan optimal pada lahan dataran menengah.  

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perbedaan penampilan antar 18 genotipe gandum yang dicoba di 

dataran menengah. 

2. Menentukan genotip gandum yang berpotensi dapat dijadikan sebagai calon 

varietas pada lahan dataran menengah. 
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1.3. Signifikansi Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dari segi ilmiah diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai 18 genotip gandum yang dibudidayakan pada lahan dataran 

menengah, sedangkan dari segi praktis penelitian ini diharapkan memperoleh 

beberapa genotip gandum yang dapat tumbuh, berkembang, dan berproduksi 

dengan baik pada lahan dataran menengah. 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada penampilan atau fenotip dari 18 genotip 

gandum yang ditanam pada lahan dataran menengah untuk mendapatkan genotip 

yang adaptif, sehingga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan dari aspek agronomi. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-

beda terhadap penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Pengujian fenotip dari 18 genotip gandum dibatasi pada parameter pengamatan 

pertumbuhan dan hasil dari genotip yang ditanam pada dataran menengah. 

2. Penampilan pertumbuhan tanaman dibatasi dengan pengamatan: umur 

berbunga, umur panen, tinggi tanaman, dan persentase kematian tanaman. 

3. Penampilan hasil dibatasi dengan pengamatan komponen hasil yang meliputi: 

panjang malai, jumlah spikelet per malai, jumlah biji per malai, bobot biji per 

m
2
, bobot 1000 biji, bobot 1 liter biji, dan bobot biji per petak neto. 

4. Lokasi penanaman gandum terletak di dusun Kayuwangi dengan ketinggian 

tempat ±550 m dpl, yang merupakan lahan bekas sawah. 

5. Pupuk yang digunakan dalam penelitian: Petroganik, Urea, SP36, dan KCl. 

1.5. Model Hipotesis 

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, maka dibuat model hipotesis 

sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1.1 Model Hipotesis 

Keterangan: 

X : 18 Genotip gandum  

Y1 : Pertumbuhan tanaman gandum 

Y2 : Hasil tanaman gandum 


