
BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman Gandum 

Jenis gandum yang dikembangkan di Indonesia adalah Triticum aestivum L. 

Menurut Brewer
b
 (2013) jenis gandum ini dalam sistematika (taksonomi) 

tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super divisi : Spermatophyta   

Divisi  : Magnoliophyta  

Class  : Liliopsida  

Sub kelas : Commelinidae  

Order  : Cyperales  

Family  : Poaceae  

Genus  : Triticum   

Species : Triticum aestivum L.  

Gandum termasuk ke dalam divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, sub 

kelas Commelinidae, ordo Cyperales, famili Poaceae, dan genus Triticum.        

Ada tiga jenis gandum yang dibudidayakan dan dikembangkan secara umum oleh 

petani, yaitu Triticum aestivum, Triticum durum, dan Triticum compactum 

(Hanson, 1982). 

T. aestivum merupakan spesies gandum yang paling banyak ditanam di 

dunia dan banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti karena 

mempunyai kadar protein yang tinggi. Gandum ini mempunyai ciri-ciri kulit luar 

berwarna coklat, bijinya keras, dan berdaya serap air tinggi. Setiap bulir terdiri 

dari dua sampai lima butir gabah (Hanson, 1982). 

T. compactum merupakan spesies yang berbeda dan hanya sedikit ditanam. 

Setiap bulirnya terdiri dari tiga sampai lima buah, berwarna putih sampai merah, 

bijinya lunak, berdaya serap air rendah dan berkadar protein rendah (Hanson, 
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1982). Jenis gandum ini biasanya digunakan untuk membuat biskuit dan kadang-

kadang membuat roti. (Yunus, 2006). 

T. durum merupakan jenis gandum yang khusus. Ciri dari gandum ini ialah 

bagian dalam (endosperma) yang berwarna kuning, bukan putih, seperti jenis 

gandum pada umumnya dan memiliki biji yang lebih keras, serta memiliki kulit 

yang berwarna coklat. Gandum jenis ini digunakan untuk membuat produk-

produk pasta, seperti makaroni, spageti, dan produk pasta lainnya (Tentrirawe dan 

Pabbage, 2010). 

 

2.1.2 Syarat Tumbuh Tanaman Gandum 

Tanaman gandum secara luas disesuaikan pada berbagai kondisi iklim. 

Tanaman ini mampu berproduksi dengan baik pada kondisi lingkungan yang sejuk 

sampai dingin dan kering, pada iklim panas dan lembab pertumbuhan gandum 

agak baik namun kondisi ini akan mendorong pertumbuhan hama dan penyakit. 

Suhu optimum yang dikehendaki antara 20⁰ C-25⁰ C, suhu minimum adalah 2°C, 

sedangkan suhu maksimum adalah 37°C dengan curah hujan 750-1600 mm/ tahun 

selama siklus hidupnya. pH yang dikehandaki oleh tanaman gandum hampir 

mendekati netral, yaitu 6-6,4. Tanaman gandum tidak toleran terhadap 

kekeringan, sensitif terhadap salinitas tanah dan tidak dapat tumbuh dengan baik 

pada daerah dengan kelembapan tinggi. Namun kondisi kering justru diperlukan 

terutama mulai tanaman berbunga hingga panen. Di sisi lain biji gandum yang 

telah berimbibisi akan mengandung kadar air tinggi dan memungkinkan serangan 

patogen yang lebih tinggi (Musa, 2002). 

 

2.1.3 Stadia Tanaman Gandum  

perkembangan tanaman gandum dibagi dalam beberapa stadia menurut 

skala Feekes. Ada 11 stadia yang digunakan dalam pengklasifikasian stadia 

tanaman gandum dalam skala Feekes yang dimulai dari saat benih gandum 

berkecambah sampai pada saat tanaman gandum siap dipanen. Klasifikasi stadia-

stadia tanaman gandum dengan skala Feekes sebagai berikut: 

•Stadia 1.0:                                                                                              

 Stadia ini ditandai dengan munculnya daun pertama dari koleoptil atau 

ujung tunas diikuti oleh daun ke-2, ke-3 dan seterusnya. Pada stadia ini titik 
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tumbuh berada di bawah permukaan tanah. Setiap bakal daun yang berkembang 

diikuti oleh pembentukan anakan pada ketiak daun.  

•Stadia 2.0:  

 Stadia ini ditandai dengan munculnya tunas anakan ke permukaan tanah. 

Anakan terbentuk dari tempat yang sama dengan koleoptil induk tanaman. 

•Stadia 3.0:  

Stadia ini ditandai dengan terbentuknya anakan. 

•Stadia 4.0: 

       Stadia ini ditandai dengan batang semu mulai muncul, akar sekunder mulai 

berkembang, dan pelepah daun mulai memanjang. 

•Stadia 5.0:  

Stadia ini ditandai dengan batang semu yang berdiri tegak. Perubahan 

inisiasi daun menjadi inisiasi bunga dikenal dengan stadia titik tumbuh ganda. 

Pada stadia ini pembentukan bakal daun telah berakhir, sehingga jumlah daun 

tidak bertambah. 

•Stadia 6.0: 

Stadia ini ditandai dengan buku pertama pada batang sejati yang nampak 

pada dasar tunas anakan. Malai akan berkembang di atas buku pertama. 

Terkadang buku pertama terkubur dalam tanah. Pada stadia ini pembentukan 

anakan telah berhenti, kemudian dilanjutkan dengan pemanjangan ruas, jumlah 

bunga perbulir mencapai maksimum, dan bakal bunga mulai berkembang. 

•Stadia 7.0:  

Stadia ini ditandai dengan buku kedua terlihat, bulir mulai berkembang.    

Pada stadia ini bakal bunga telah tercapai. Stadia ini sulit untuk dideteksi, karena 

buku tertutup pelepah daun dan tidak terlalu menonjol. 

•Stadia 8.0: 

Stadia ini ditandai dengan daun bendera terakhir pada ujung batang semu 

terbentuk, tetapi masih menggulung. Sementara itu bulir mulai terbentuk di dalam 

batang semu sehingga ruas paling atas mulai membengkak.  
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•Stadia 9.0:  

Stadia ini ditandai dengan ligula atau daun bendera pada daun terakhir 

mulai terlihat. Daun bendera berkembang sempurna, bulir berkembang dalam 

pelepah daun bendera yang dikenal dengan stadia bunting. Mulai stadia ke 6 

sampai stadia ke 9, bakal bunga mengalami kematian atau abortus. Hal ini 

disebabkan oleh persaingan fotosintat dengan organ tanaman lainnya. Jumlah 

bakal bunga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.  

•Stadia 10.0:  

Stadia ini ditandai dengan pelepah daun terakhir terbentuk dengan 

sempurna, sementara itu pembengkakan ruas paling atas akibat pembentukan bulir 

mulai terlihat dengan jelas, tetapi bulir belum muncul.  

•Stadia 10.1:  

Stadia ini ditandai dengan ekor bulir mulai terlihat melalui robekan 

pelepah daun terakhir. 

•Stadia 10.2:  

Stadia ini ditandai dengan seperempat bagian dari bulir telah terbentuk. 

•Stadia 10.3:  

Stadia ini ditandai dengan setengah bagian dari bulir telah terbentuk.         

Bulir terbentuk di atas ketiak daun bendera. Pada stadia ini tinggal 30-40% bakal 

bunga yang akan menjadi bakal biji. 

•Stadia 10.4:  

Stadia ini ditandai dengan tiga perempat bagian dari bulir telah terbentuk. 

•Stadia 10.5:  

Stadia ini ditandai dengan seluruh bagian bulir sudah keluar dari pelepah 

daun paling atas. 

•Stadia 10.5.1:  

Stadia ini ditandai dengan dimulainya pembungaan pada bulir bagian atas   

dan muncul beberapa bunga kecil.   
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•Stadia 10.5.2:  

Stadia ini ditandai dengan pembungaan yang sudah selesai terjadi pada 

bagian atas dari akar bulir.  

•Stadia 10.5.3: 

Stadia ini ditandai dengan seluruh bunga mekar sempurna. 

•Stadia 10.5.4:  

Stadia ini ditandai dengan bulir mulai berisi cairan karbohidrat. 

•Stadia 11: 

Stadia ini sering disebut dengan pematangan. Pematangan sendiri telah 

dibagi menjadi seperti dibawah. 

•Stadia 11.1:  

Stadia ini ditandai dengan butir terisi cairan karbohidrat sampai penuh 

sehingga bulir terlihat mengembang penuh tetapi masih lembek dan bila dipecah 

akan keluar cairan putih seperti susu, sehingga disebut masak susu. 

•Stadia 11.2: 

Stadia ini ditandai dengan masak tepung, bulir mulai mengeras, kadar air 

mulai berkurang tetapi bulir masih terasa agak lunak. 

•Stadia 11.3:  

Stadia ini ditandai dengan bulir sudah mengeras.  

•Stadia 11.4: 

Stadia ini ditandai dengan tanaman gandum benar-benar sudah kering, 

batang gandum sudah mati dan mulai menguning. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa gandum harus segera dipanen ( Miller dan Travis, 1992). 

 

2.1.4 Hama-Hama Tanaman Gandum 

Hama yang sering menyerang tanaman gandum di Indonesia adalah kutu 

daun (Aphids), walang sangit, ulat grayak dan penggerek batang (Sumarno, 1992). 

1. Kutu daun (Aphids) 

Kutu daun berbadan lunak dan transparan, menyerang dengan cara 

menghisap cairan tanaman dan menyebabkan daun berwarna kekuningan akhirnya 
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tanaman  mati prematur. Kutu daun juga mengeluarkan cairan yang mengandung 

gula yang dikenal sebagai embun madu (honeydew) yang sangat disukai oleh 

semut. Embun madu yang tidak dikonsumsi oleh semut mengakibatkan 

munculnya bintik-bintik kecil hitam pada daun, karena embun madu menjadi 

media perkembangan jamur embun jelaga (Anonim
b
, 2013). 

2. Walang sangit (Leptocorisa oratorius F.) 

Walang sangit menghisap cairan pada biji yang sedang masak susu.              

Biji yang diserang oleh walang sangit akan menjadi kisut dan perkembangan 

selanjutnya dari biji akan terhambat bahkan biji tidak mampu lagi digunakan 

sebagai benih (Anonim
c
, 2013). 

3. Ulat grayak (Helicoverpa armygera Hb.) 

Ulat grayak mengakibatkan kerusakan berat pada areal yang cukup luas. 

Gejala serangan dimulai dengan rusaknya pada bagian pinggir daun kemudian ke 

bagian tengah daun sampai titik tumbuh tanaman. Ulat ini dapat merusak bagian 

atas dari tanaman bahkan beberapa spesies ulat ini memakan bagian akar atau 

bagian dalam akar (Anonim
d
, 2013). 

4. Ulat penggerek batang 

Gejala yang ditunjukan oleh serangan ulat penggerek batang dicirikan 

dengan pucuk tanaman berwarna putih, bila pangkal tanaman dibelah akan di 

dapati ulat.  Ulat penggerek batang yang menyerang titik tumbuh tanaman dapat 

mematikan tanaman. (Anonim
e
, 2013). 

 

2.1.5 Penyakit-penyakit Tanaman Gandum 

 Palm (1918, dalam Semangun 2004) telah meneliti penyakit yang terdapat 

pada gandum di Jawa sejak tahun 1916. Serangan penyakit pada tanaman gandum 

di Jawa diakibatkan oleh tingginya kelembaban dan suhu udara (Kadir dan 

Daradjat, 1989 dalam Semangun 2004). Pada daerah tropis umumnya tanaman 

gandum mengalami serangan cukup berat oleh patogen Helminthosporium spp., 

Rhizopus spp., Puccinia recondita dan Nigrospora panici. 

1. Helminthosporium sorokiniana  Sacc. ex Sorok. 

 Penyakit utama gandum di daerah tropika disebabkan oleh jamur 

Helminthosporium spp. Jamur ini menyebabkan penyakit busuk akar (root rot), 

hawar kecambah dan bercak daun (spot blotch). Semula jamur ini disebut  
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Drechslera sorokiniana. Jamur ini juga disebut Helminthosporium sorokiniana, 

Bipolaris sorokiniana, dan Helminthosporium sativum (Johnston dkk, 1984; 

Holliday, 1980). Oleh Palm (1918, dalam Semangun 2004), jamur ini disebut 

Helminthosporium graminearum. 

 Bercak daun (spot blotch) adalah penyakit gandum yang mempunyai 

daerah penyebaran yang sangat luas dan memberikan kerugian  yang cukup besar.         

Selain menyerang daun, jamur penyebab penyakit ini juga menyerang bulir, akar, 

dan semai. Adanya penyakit ini di Jawa pernah dilaporkan oleh Palm pada tahun 

1918 dan penyakitnya disebut sebagai “penyakit bulir”. Di Indonesia penyakit ini 

hanya tersebar  di Jawa (Anonim, 1987 dalam Semangun, 2004). 

 Jamur Helminthosporium sp. mempunyai konidiofor tegak dan kuat, 

berwarna coklat. Konidium berbentuk seperti kumparan atau seperti gada panjang, 

sering agak bengkok, bersekat banyak, berdinding tebal dan berwarna coklat 

(Johnston dkk, 1984; Holliday, 1980 dalam Semangun 2004).  

 Gejala yang ditimbulkan oleh jamur ini dimulai dengan timbulnya          

bintik-bintik jorong, berwarna coklat tua atau hitam pada daun. Bintik-bintik 

meluas menjadi bercak-bercak memanjang, bentuknya tidak teratur, berwarna 

coklat muda sampai coklat tua, dengan batas yang jelas. Bercak yang tua 

berwarna coklat kehijauan karena jamur penyebab penyakit dan membentuk 

spora. Pada serangan yang berat seluruh daun menjadi kering dan dapat patah. 

Bulir-bulir yang sakit mula-mula berwarna kekuningan, lalu menjadi coklat tua 

dan seperti beledu karena adanya konidiofor dan konidium jamur. Biji yang sakit 

menjadi rusak dan berkerut-kerut (Semangun, 2004).  

2. Fusarium graminearum Schwabe 

 Fusarium spp. juga diketahui memproduksi racun yang menyebabkan 

kelayuan tanaman dengan merusak permeabilitas membran sel dan mengganggu 

metabolisme sel (Alexopoulos dkk., 1996 dalam Semangun 1996). 

 Fusarium graminearum merupakan penyebab penyakit kudis (scab) dan 

juga dapat menyebabkan hawar bulir Fusarium. Pada gandum penyakit ini dapat 

menyebabkan kerugian hasil sampai 10%. Gejala penyakit ini baru tampak setelah 

bunga menyelesaikan perkembangannya (Semangun, 2004). 
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3. Puccinia recondita 

 Ordo Uridinales kebanyakan hidup sebagai parasit, terutama pada 

Gramineae, tetapi juga menyerang pada tanaman lain. Serangannya menimbulkan 

bercak-bercak berwarna coklat seperti karat, oleh sebab itu disebut jamur karat 

(Tjahjadi, 2005) 

4. Nigrospora panici Zimm. 

 Sekam gandum yang terserang akan berwarna keabu-abuan, dan tampak 

adanya titik spora yang menyebabkan penyakit. Jamur penyebab penyakit adalah 

Nigrospora panici Zimm. (Palm 1981, dalam Semangun 2004). Jamur ini 

membentuk konidium bulat atau jorong, berwarna hitam gelap. Jamur akan 

berkembang di bawah kulit sekam. Terdapat konidiofor yang pendek dan 

mempunyai ujung runcing, sedikit menggembung (Semangun, 2004). 


