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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teoritis 

1.1.1. Deskripsi Tanaman Gandum 

Gandum adalah tanaman semusim yang dapat tumbuh, dan berproduksi 

dengan baik pada lahan dataran tinggi. Gandum termasuk dalam family 

Gramineae, genus Triticum, dan species Triticum aestivum L. (Dahlan, 2010). 

Gandum membentuk anakan yang tumbuh dalam satu rumpun dengan tanaman 

utama. Anakan ini juga menghasilkan daun tetapi tidak semua anakan akan 

menghasilkan malai dan bulir-bulir gandum karena adanya kompetisi nutrisi dan 

cahaya matahari (Sundararaj, 1976). 

Tanaman gandum dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Sub Kelas : Commelinidae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Triticum 

Spesies : Triticum aestivum L 

Tanaman gandum mempunyai dua macam sistem perakaran yaitu akar 

kecambah dan akar adventif. Batangnya tegak, berbuku-buku, berbentuk silinder, 

dan membentuk anakan dalam suatu rumpun. Daun tanaman gandum terdiri dari 

tangkai pelepah, helaian daun, dan sepasang ligula yang terletak di dasar helaian 

daun. Bunga (spikelet) tanaman gandum bertumpuk satu sama lain pada malai, 

dan pada ujung spikelet terdapat rambut-rambut panjang (Laraswati, 2012). 

Menurut Bowden et al (2007, lihat Pratomo, 2014), gandum dengan jenis 

Triticum aestivum L. memiliki kelebihan di antara tanaman serealia lainnya 

karena memiliki kandungan gluten yang tinggi, karbohidrat 60 - 80%, protein 6 - 
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17%, lemak 1,5 - 2%, mineral 1,5 - 2% dan vitamin. Kandungan glutein gandum 

mencapai 80% yang merupakan karakter khas dibanding serealia lainnya. Glutein 

merupakan protein yang bersifat kohesif dan liat sebagai dasar penentu elastisitas 

bahan makanan berbasis tepung. Hal inilah yang memicu petani lebih banyak 

menanam gandum jenis Triticum aestivum L. di banding jenis lainnya.  

1.1.2. Syarat Tumbuh Tanaman Gandum 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, 

gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Indonesia sehingga 

mempunyai potensi untuk dikembangkan (Budiarti, 2005). Namun sampai saat ini 

penanaman gandum masih pada lahan dataran tinggi. Hal ini didukung dengan 

pernyataan Murdono (2007) bahwa sejauh ini beberapa varietas gandum yang 

sudah di lepas seperti varietas Nias, Dewata, Selayar, Timor, Guri-1, Guri-2, 

Guri-4, dan Guri-5 dapat berproduksi dengan baik pada ketinggian tempat 

minimal 800 m dpl. Menurut Malik (2011) gandum yang tumbuh pada dataran 

rendah siap panen apabila tanaman telah berumur ± 90 hari, dataran menengah 

±107 hari, dan dataran tinggi ± 112 hari 

Tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada 

temperatur 10
o
C -25

o
C, curah hujan berkisar 350 mm – 1250 mm, dan pH 6 - 8  

selama siklus hidupnya. Secara karakteristik ekologis, maka tanaman gandum 

cocok dikembangkan di Indonesia pada daerah pegunungan dengan ketinggian 

tempat minimal 400 m dpl dan penanaman yang ideal dilakukan pada akhir 

musim hujan atau pada awal musim kemarau Simanjuntak (2002). 

1.1.3. Permasalahan Budidaya Tanaman Gandum di Indonesia 

Sejauh ini tanaman gandum di Indonesia hanya dapat berproduksi dengan 

baik pada lahan dataran tinggi, hal ini dikarenakan tanaman gandum di Indonesia 

merupakan hasil introduksi dari daerah beriklim subtropis. Namun menurut 

Human (2013) pemulia gandum dari Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi 

Batan, pada diskusi kemandirian pangan "Subsitusi Gandum dengan Teknologi 

Pemuliaan dan Pengolahan Sumber Daya Hayati Lokal" mengatakan bahwa, 

petani mengalami kesulitan budidaya gandum akibat ketersediaan lahan yang di 

dataran tinggi harus bersaing dengan tanaman hortikultura yang lebih 
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menguntungkan, kebanyakan petani belum mengenal budidaya gandum, belum 

adanya jaminan pasar untuk produk gandum lokal, selain itu juga akibat 

minimnya ketersediaan benih gandum.  

Djaenuddin et al (2004) dalam Anonim (2016) mengklasifikasikan 

ketinggian tempat untuk tanaman pangan menjadi dataran rendah 0 – 350 m dpl, 

medium/menengah 350 – 700 m dpl, dan dataran tinggi ≥700 m dpl. Menurut 

Badan Litbang Pertanian (2014) menyatakan wilayah di Indonesia yang 

mempunyai prospek untuk mengembangkan gandum diantaranya: NTT (Soe), 

Papua (Merauke), Jawa Timur (Tosari), Jawa Tengah (Kopeng dan Dieng), 

Sulawesi Selatan (Malino, Enrekang), dan Sulawesi Utara (Tomohon) akan tetapi 

wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah dataran tinggi.  

Menurut Puspita et al (2013) menyatakan bahwa cekaman suhu tinggi dan 

kekeringan adalah faktor lingkungan yang sangat penting yang berdampak pada 

laju pertumbuhan dan perkembangan tanaman gandum. Untuk mengatasi 

masalah-masalah dan meningkatkan ketahanan pangan nasional, maka penelitian 

untuk tanaman gandum terus ditingkatkan seperti uji adaptasi genotip-genotip 

pada dataran menengah dan dataran rendah.  

2.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, model hipotesis dan 

tinjauan pustaka maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Penampilan pertumbuhan dan hasil dari 18 genotip gandum yang ditanam pada 

lahan dataran menengah menunjukkan hasil produksi yang berbeda-beda. 

2. Terdapat genotip gandum yang toleran atau beradaptasi pada lahan dataran 

menengah sehingga dapat dikembangkan atau dijadikan sebagai calon varietas. 

2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

diinginkan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel yang meliputi: 

a) Umur berbunga adalah umur tanaman dari saat tanam sampai saat 50% 

tanaman gandum dalam tiap bedeng (petak) telah muncul malai. Satuan umur 

berbunga adalah hari setelah tanam (HST). 
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b) Umur panen adalah umur tanaman dari saat tanam sampai saat 50% tanaman 

gandum dalam tiap petak telah masak fisiologis, yang ditandai dengan biji yang 

keras bila digigit. Satuan umur panen adalah hari setelah tanam (HST) 

c) Tinggi tanaman adalah panjang tanaman dari permukaan tanah sampai ujung 

malai, diukur pada saat biji masak susu. Satuan pengukuran adalah cm. 

d) Jumlah tanaman per rumpun
 
adalah banyaknya tanaman dalam satu rumpun. 

Jumlah tanaman per rumpun dihitung pada saat panen dengan cara mencabut 

satu rumpun tanaman, kemudian menghitung tanaman yang produktif. 

e) Persentase kematian tanaman adalah jumlah tanaman yang mati tiap petak 

dibagi jumlah tanaman yang seharusnya hidup tiap petak dikalikan 100%.  

Karena sulit menghitung jumlah tanaman yang seharusnya hidup tiap petak, 

maka dianalogikan bahwa jumlah tanaman yang seharusnya hidup tiap petak 

analog dengan panjang lajur dalam tiap petak. Panjang tiap lajur adalah 500 

cm, tiap petak terdiri dari 6 lajur, sehingga panjang total lajur adalah 3.000 cm. 

Dengan demikian jumlah tanaman yang seharusnya hidup tiap petak analog 

dengan 3.000 cm (=A cm). Demikian pula hal kesulitan menghitung tanaman 

yang mati dianalogikan dengan mengukur total panjang lajur yang tidak ada 

tanamannya atau masih ada tanamannya namun mati tiap petak (=B cm). Jadi, 

persentase tanaman mati analog dengan (B cm : A cm) dikalikan 100 %. 

f) Panjang malai adalah panjang yang diukur dari lingkaran cincin pangkal malai 

sampai ujung malai (tidak termasuk rambut malai). Tiap bedengan (petak) 

diambil 10 malai secara acak. Satuan pengukurannya adalah cm. 

g) Jumlah spikelet per malai adalah banyaknya spikelet tiap malai. Tiap bedengan 

(petak) diambil 10 malai secara acak. Satuan pengukurannya adalah buah. 

h) Jumlah biji per malai adalah banyaknya biji tiap malai, dengan satuan biji. 

i) Bobot biji per m
2 

adalah berat biji hasil tanaman gandum yang ada di 4 baris 

tengah bedengan dari luas panen 1x1 m
2
. Satuan pengukurannya adalah gram 

j) Bobot biji per petak neto adalah berat biji hasil tanaman gandum yang ada di 4 

baris tengah bedengan dari luas 4,5 x 1 m
2
. Satuan pengukurannya adalah gram 

k) Bobot 1000 biji adalah berat sejumlah 1000 biji yang diambil secara acak di 

tiap unit percobaan. Satuan pengukurannya adalah gram 

l) Bobot 1 liter biji adalah berat biji sebanyak 1000 ml. Satuan pengukuran gram. 


