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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gandum (Triticum aestivum L.) merupakan bahan makanan pokok bagi 

sekitar 1/3 penduduk dunia (Sleeper dan Poehlman, 2006).  Lebih dari 50% 

sumber pangan pokok didunia berasal dari jagung, padi dan gandum. Menurut 

Wittenberg  (2004) gandum sebagai sumber pangan dikonsumsi sekitar dua milyar 

penduduk di dunia (sekitar 36% dari total penduduk dunia). 

Di Indonesia sendiri, Konsumsi tepung terigu nasional sebesar 5,35 juta 

ton atau setara dengan 7,0 juta ton biji gandum pada tahun 2013 (Aptindo, 2014).  

Pemenuhan gandum nasional masih sangat tergantung pada impor padahal 

budidaya gandum sendiri telah diintroduksi di Indonesia.  

Sejauh ini, produksi tanaman gandum di Indonesia tidak dilakukan saat 

musim hujan. Hal ini dikarenakan tanaman gandum tidak tahan terhadap 

penggenangan air yang berlebihan. Bila kondisi biji masak fisiologis tercapai dan 

terjadi hujan maka biji tersebut akan berkecambah di dalam malai (Simanjuntak, 

2002). 

Varietas yang sudah ada umumnya tidak toleran hujan seperti varietas 

Dewata, Nias, Selayar, Guri I, Guri II dan Guri III. Tidak adanya varietas tanaman 

gandum yang toleran hujan ini menyebabkan tidak ada pertanaman gandum yang 

diusahakan atau dibudidayakan pada musim hujan. Di lain pihak, penanaman 

kentang pada musim hujan di dataran tinggi, menghadapi banyak serangan 

patogen dan biaya tinggi. Sehingga, alangkah baiknya bila pada musim hujan ada 

gandum yang dibudidayakan dari varietas yang toleran hujan. 

Kebutuhan gandum nasional perlu dipenuhi dari produksi sendiri. Untuk 

itu, Balit Serealia Maros telah mempunyai genotip-genotip gandum dari Cimmyt 

(International Maize and Wheat Improvement Center) yang diduga dapat 

dibudidayakan pada musim hujan. Untuk membuktikan dugaan  terhadap genotip 

yang dapat dibudidayakan pada musim hujan tersebut, dibutuhkan penelitian yang 

lebih lanjut. 
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1.2.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Mengetahui penampilan pertumbuhan dan perkembangan, serta hasil 16 

genotip gandum yang diduga dapat dibudidayakan pada musim hujan. 

2. Menentukan genotip gandum yang baik dan cocok untuk dibudidayakan di 

kondisi curah hujan yang tinggi. 

1.3.  Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

informasi, pengetahuan dan teknologi tentang pertumbuhan serta hasil beberapa 

genotip gandum yang dapat dibudidayakan pada musim hujan di dataran tinggi. 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemilihan genotip gandum yang akan dibudidayakan pada 

musim hujan di dataran tinggi. 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada penetapan beberapa genotip gandum yang 

ditanam pada dataran tinggi di saat musim hujan. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan dari aspek agroteknologi. 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap penelitian ini, 

maka diberikan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penampilan genotip gandum pada musim hujan dibatasi pada penampilan  

pertumbuhan dan hasil genotip tersebut ketika ditanam di musim hujan. 

2. Jumlah genotip gandum yang digunakan adalah 16 genotip (termasuk tiga 

varietas kontrol) yang berasal dari Balit Serealia Maros. 

3. Penampilan pertumbuhan dan perkembangan dibatasi dengan pengamatan 

komponen pertumbuhan dan perkembangan yang meliputi : Umur Berbunga, 

Tinggi Tanaman, Jumlah Anakan, Berat Berangkasan Segar, dan Berat 

Berangkasan Kering. 

4. Penampilan hasil dibatasi dengan pengamatan komponen hasil yang meliputi 

: Jumlah Biji Berkecambah Per Malai, Jumlah Malai/M
2
, Panjang Malai, 

Bobot 1 Liter Biji, Bobot 1000 Butir Biji, Jumlah Biji/Malai, dan Bobot Biji/ 

Petak Netto. 
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5. Penanaman dilakukan di Kebun Salaran, Desa Wates, Kecamatan Getasan, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan ketinggian tempat ± 1.122 m dpl 

pada musim hujan. 

6. Genotip gandum dinyatakan baik dan cocok untuk dibudidayakan pada 

musim hujan bila penampilan pertumbuhan dan perkembangan, serta hasil 

menyamai penampilannya dimusim kemarau. 

1.5. Model Hipotetik 

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, maka dibuat model hipotesis 

sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Model Hipotesis 

Keterangan: 

X : Genotip gandum yang ditanam pada musim hujan  

Y1 : Pertumbuhan dan perkembangan tanaman gandum 

Y2 : Hasil tanaman gandum 

 


