
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Tanaman gandum akan tumbuh dengan baik dan mampu memproduksi 

maksimal pada ketinggian ≥800m diatas permukaan laut (dpl), dengan suhu optimum 

10  25° C. Gandum merupakan tanaman yang toleran terhadap kekeringan tetapi 

tanaman gandum akan tumbuh dengan baik apabila ditanam pada lahan yang 

memiliki curah hujan sebanyak 600  825 mm/tahun dan memiliki kelembaban 

ratarata 80  90% (Fitter dan Hay, 1991). 

 Gandum (Triticum aestivum) di Indonesia merupakan komoditas pangan 

kedua setelah beras. Selama ini kebutuhan gandum di Indonesia selalu dipenuhi 

dengan cara mengimpor dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, Ukraina dan India. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Impor gandum mencapai 7,4 juta ton 

pada tahun 2010 sampai 2011 dan naik kembali menjadi 7,8 juta ton pada tahun 2011 

sampai 2012 (Brewer
a
, 2013; Mitchell dan Myles, 2005). Pemanfaatan tepung terigu 

di Indonesia antara lain untuk bahan dasar pembuatan mie, roti, dan kue (Yunus, 

2006). 

 Hingga saat ini, tanaman gandum di Indonesia belum banyak dibudidayakan 

pada area yang luas seperti budidaya tanaman padi. Kendala utama penanaman 

gandum di daerah tropis adalah serangan hama dan patogen penyebab penyakit 

(Victoria, 2013). 

Hama utama tanaman gandum antara lain:  

1. Belalang: hama ini  menyerang daun dan batang tanaman muda sampai menjelang 

panen. 

2.  Ulat jengkal: hama ini menyerang akar tanaman muda, batang dan daun. 

3.  Walang sangit: hama ini menyerang biji pada stadia masak susu. 

4.  Ulat tanah: hama ini menyerang dan merusak akar terutama akar tanaman muda. 

5. Lalat bibit: hama ini menyerang dan merusak tanaman yang baru tumbuh, 

akibatnya daun dan batang yang masih muda menjadi layu, dan akhirnya menjadi 

kering (Sumarno. 1992). 
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 Patogen yang berpotensial menyerang tanaman gandum antara lain: 

1.  Helminthosporium sp: fungi ini menyebabkan penyakit busuk akar, hawar 

kecambah dan bercak daun. 

2.  Fusarium sp: fungi ini menyebabkan penyakit kudis dan hawar daun. 

3. Puccinia sp: fungi ini menyebabkan penyakit karat daun. 

 

Lahan di dataran tinggi di Indonesia banyak digunakan untuk budidaya 

tanaman hortikultura. Keterbatasan penggunaan lahan di dataran tinggi di Indonesia 

untuk budidaya tanaman gandum diperlukan uji adaptasi beberapa varietas gandum di 

dataran rendah. Tujuan dari uji adaptasi di dataran rendah ini adalah untuk 

memperoleh galur (varietas) gandum yang mampu tumbuh dan berproduksi di 

dataran rendah. Dalam upaya mencari varietas baru tanaman gandum yang ditanam 

didataran rendah dan tinggi dilakukan pengujian 13 galur dan empat varietas.      

Untuk melengkapi informasi varietas baru tanaman gandum yang mampu beradaptasi 

di dataran rendah dan dataran tinggi diperlukan studi hama dan penyakit tanaman 

gandum. Dataran rendah yang dipilih untuk lokasi penelitian ini adalah di kebun 

milik PT Sango Ceramics Indonesia, Jalan Raya Mangkang km 14, kelurahan 

Wonosari, kecamatan Ngalian, kabupaten Semarang , Jawa Tengah dengan 

ketinggian tempat ± 13 m dpl sedangkan dataran tinggi yang dipilih untuk lokasi 

penelitian ini adalah di desa Batur, kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara, Jawa 

Tengah dengan ketinggian tempat ± 1.600 m dpl. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hama dan patogen  

penyakit yang menyerang pada 13 galur dan empat varietas gandum yang ditanam di 

dataran rendah dan dataran tinggi tropis. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian dan permasalahan yang dijadikan obyek penelitian 

adalah hama dan patogen penyakit yang muncul pada berbagai stadia tanaman 
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gandum. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka dilakukan 

pembatasan sebagai berikut: 

1. Tiga belas galur dan empat varietas gandum yang diuji pada penelitian ini, 

berasal dari Konsorsium Gandum Indonesia. 

2. Galur yang di gunakan adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13 serta varietas 

Jarissa, Selayar, Nias dan Dewata.  

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

1. Dari segi ilmiah diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

mengenai hama dan patogen penyakit yang menyerang tanaman gandum di 

Indonesia, sehingga akan mendukung dalam pengendalian hama dan penyakit 

tanaman gandum di Indonesia. 

2. Dari segi praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu acuan untuk pengendalian hama dan patogen penyakit tanaman gandum 

yang ditanam di Indonesia. 

 


