
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Gandum (Triticum aestivum L.) adalah  salah satu serealia dari famili 

Gramineae (Poaceae) yang berasal dari daerah subtropis. Gandum merupakan 

bahan makanan pokok manusia selain beras, selain itu gandum juga memiliki 

kandungan protein yang tinggi dari serealia lainnya dalam bentuk gluten 

(Rahmah, 2011). Bahan pangan yang mengandung gluten banyak digunakan 

sebagai bahan baku pembuatan kue-kue dan sereal, karena gluten memiliki sifat 

kohesif dan liat. Kandungan protein pada gandum dapat mencapai 12,6% lebih 

tinggi dari serealia lainnya yang hanya mencapai 7,1% pada padi, 9,4% pada 

jagung, 2% pada kentang, 1,4% pada singkong,  dan 1,6% pada ubi jalar (Dian, 

2011).  

Permintaan terhadap gandum dunia mengalami peningkatan sebanyak 

143.626 ton pada tahun 2012, menjadi 149.420 ton pada bulan September tahun 

2013. Negara-negara berkembang seperti Mesir, Cina, Brazil, Indonesia, Jepang, 

Algeria, Korea dan Nigeria mengalami peningkatan permintaan gandum, yaitu 

diperkirakan mencapai 2%-5% per tahun (Brewer 
b
, 2013; Mitchell & Myles, 

2005). Kebutuhan gandum di Indonesia yang semakin meningkat menjadikan 

Indonesia sebagai negara pengimpor gandum terbesar keempat setelah Mesir, 

Cina, dan Brazil dengan total impor 7.100 juta ton per tahun (Barrientos, 2013). 

Sovan (2002) menyatakan bahwa untuk menekan impor gandum dalam 

negeri, Indonesia perlu melakukan upaya untuk memproduksi gandum dalam 

negeri. Produksi gandum dalam negeri perlu didukung dengan adanya 

ketersediaan varietas gandum dan penerapan teknologi budidaya yang sesuai 

dengan kondisi agroklimat di Indonesia.  

Varietas yang sesuai di Indonesia dapat diperoleh dengan mengadaptasikan 

gandum subtropis ke lingkungan tropis di Indonesia. Selain itu beberapa hal yang 

perlu di perhatikan untuk menunjang keberhasilan penanaman gandum di 

lingkungan tropis adalah: 1) suhu, 2) jenis tanah, 3) curah hujan dan 4) kondisi 

benih gandum (Victoria, 2013). 
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Gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik pada beberapa tempat 

di Indonesia, khususnya pada dataran tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

salah satu hasil penelitian gandum yang mencapai 3,34 ton ha
-1

 di daerah 

Lembang, Jawa Barat dengan ketinggian tempat 1100 m di atas permukaan laut 

(d.p.l) (Dahlan dkk, 2003), tetapi di dataran tinggi tanaman gandum bersaing 

dengan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi 

(Danakusuma, 1985). Hal ini mengakibatkan areal penanaman gandum menjadi 

terbatas.  

Penanaman gandum di dataran rendah sudah banyak dicobakan, akan tetapi 

kondisi lingkungan di dataran rendah seperti cekaman suhu tinggi kurang 

mendukung untuk pertumbuhan gandum (Samosir, 2011). Nur dkk (2010) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa perubahan lingkungan tumbuh dari dataran 

tinggi ke dataran rendah pada lingkungan tropis akan menyebabkan terjadinya 

penurunan daya kecambah benih, penurunan tinggi tanaman dan penurunan 

jumlah anakan produktif dari setiap genotipe. Selain adanya kendala-kendala di 

dalam penanaman gandum baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah, 

belum banyak dilakukan percobaan penanaman gandum di dataran menengah 

sehingga pada penelitian ini dilakukan uji adaptasi berbagai genotip gandum di 

dataran menengah di dusun Gunung Sari, kelurahan Sidorejo Kidul, kota Salatiga, 

provinsi Jawa Tengah yang memiliki ketinggian 700 m di atas permukaan laut.  

1.2.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di dalam pengembangan gandum di indonesia, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pertumbuhan dan produksi beberapa genotip gandum di dataran 

menengah (dengan ketinggian 700 m d.p.l) dusun Gunung Sari, kelurahan 

Sidorejo Kidul, kota Salatiga, provinsi Jawa Tengah. 

2. Mengetahui genotip gandum yang mampu berproduksi lebih tinggi antar 

genotip yang dicobakan di dataran menengah (dengan ketinggian 700 m d.p.l), 

terutama di dusun Gunung Sari, kelurahan Sidorejo Kidul, kota Salatiga, 

provinsi Jawa Tengah. 
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1.3.  Model Hipotetis 

Model hipotetis yang dipakai di dalam penelitian ini adalah: 

  

                  

 

Keterangan: 

X : genotip gandum yang di tanam di dataran menengah di dusun Gunung 

Sari, kelurahan Sidorejo Kidul, kota Salatiga,  provinsi Jawa Tengah. 

Y1    : pertumbuhan beberapa genotip gandum. 

Y2   : produksi beberapa genotip gandum. 

 

1.4.  Batasan Masalah  

Penelitian ini memprioritaskan pada adaptasi beberapa genotip gandum yang 

ditanam di dataran menengah di dusun Gunung Sari, kelurahan Sidorejo Kidul, 

kota Salatiga, provinsi Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dari aspek agroteknologi. Untuk menghindari penafsiran 

yang berbeda-beda, maka dalam penelitian ini diberikan batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Tanaman gandum yang dicobakan berjumlah 17 genotip gandum yang terdiri 

dari: 13 galur gandum dan empat varietas gandum. 

2. Genotip gandum yang dicobakan adalah MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, 

M9, SO3, SO8, SO9 dan SO10, sedangkan varietas yang dicobakan adalah 

Jarissa, Selayar, Nias, Dewata. 

3. Genotip gandum MI, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 dan M9 berasal dari 

Badan Penelitian Serealia, sedangkan genotip gandum SO3, SO8, SO9, SO10 

dan varietas Jarissa berasal dari OSIVO, perusahaan benih gandum yang 

berasal dari Slowakia. Varietas lokal yang dicobakan adalah Selayar, Nias dan 

Dewata. 

4. Tanaman sebelum percobaan tanaman gandum adalah padi. 

5. Lahan percobaan yang digunakan adalah lahan tegalan yang terletak di dusun 

Gunung Sari, kelurahan Sidorejo Kidul, kota Salatiga, provinsi Jawa Tengah 

yang memiliki ketinggian 700 m di atas permukaan laut (d.p.l). 

X 

Y2 

Y1 
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6. Komponen pertumbuhan yang diamati meliputi: tinggi tanaman, jumlah 

anakan, umur berbunga, umur panen. 

7. Komponen produksi yang diamati meliputi: panjang malai, jumlah malai, 

jumlah benih per malai, jumlah benih per rumpun, bobot benih per rumpun, 

bobot 1000 benih, bobot 1 liter benih, dan bobot benih per petak. 

1.5.  Signifikansi Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau tambahan 

pengetahuan dan teknologi seleksi berbagai genotip gandum, dalam rangka 

untuk memperoleh varietas gandum yang mampu beradaptasi dengan baik di 

dataran menengah di dusun Gunung Sari, kelurahan Sidorejo Kidul, kota 

Salatiga, provinsi Jawa Tengah. 

2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam hal memilih genotip gandum yang layak dijadikan 

varietas gandum untuk di tanam di dataran menengah (dengan ketinggian 700 

m d.p.l). 




