
 
 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

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

Gramineae (Poaceae) yang berasal dari daerah subtropis. Menurut Budiarti (2005), di 

Indonesia gandum sudah mulai diintroduksikan sejak tahun 1784 dan kegiatan 

penelitian serta pengembangan tanaman gandum dirintis sejak tahun 1972. 

Pengembangan tanaman gandum dilakukan di Indonesia karena gandum merupakan 

salah satu komoditas pangan alternatif dalam rangka mendukung ketahanan pangan, 

serta diversifikasi pangan, akan tetapi selama ini kebutuhan industri gandum 

Indonesia masih dipasok dari gandum impor yang dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Data impor biji gandum dari Dinas Perindustrian 

menunjukan Indonesia mengimpor gandum 4.514.852 ton pada tahun 2008, 

4.666.418 ton pada tahun 2009, 4.824.049 ton pada tahun 2010,  5.475.148 ton pada 

tahun 2011, 6.250.490 ton pada tahun 2012, 6.720.509 ton tahun 2013, 7.405.000 ton 

tahun 2014, 7.243.000 tahun 2015 dan 5.774.698 ton pada semester pertama per 

bulan Juli 2016 (Anonim, 2014). 

Untuk mengatasi ketergantungan impor akan biji gandum tersebut, usaha 

pengembangan tanaman gandum di Indonesia telah banyak dilakukan terutama di 

wilayah dataran tinggi. Berdasarkan data Dirjen Tanaman Pangan tahun 2010, potensi  

luas lahan di Indonesia untuk pengembangan gandum adalah 73.455 hektar yang 

tersebar di 15 provinsi, yang terluas di Provinsi Bengkulu yaitu 30.800 hektar dan 

yang tersempit di Sumatera Barat yaitu 125 hektar (Supriyadi dkk, 2012).          

Dahlan dkk. (2003) menyatakan bahwa hasil gandum di Lembang, Jawa Barat pada 

ketinggian 1.100 m di atas permukaan laut (d.p.l) mencapai 3,34 ton per ha, varietas 

Nias di Malino dapat menghasilkan 5,37 ton per ha  pada 2001 dan gandum yang 

ditanam di daerah Cangar, Jawa Timur pada ketinggian 1.700 m d.p.l pada musim 

kemarau tahun 2000 mampu memproduksi hasil biji sebesar 3,5 – 4,0 ton per ha.  

Pusat studi gandum, Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya 

Wacana telah menguji beberapa varietas gandum yang berpotensi untuk 
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dikembangkan dan di budidayakan di Indonesia, terutama gandum Varietas Dewata. 

Varietas Dewata adalah varietas gandum yang diintroduksi dari India dan merupakan 

varietas unggul. Varietas Dewata yang ditanam di Salaran, Jawa Tengah pada 

ketinggian 1.050 m d.p.l yang dikembangkan Fakultas Pertanian dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana mampu menghasilkan jumlah malai per m2 ± 390 

malai, jumlah biji per malai ± 47 butir dan bobot 1000 butir ± 46 gram (Anonim, 

2014). 

 Dalam pembudidayaan tanaman gandum tersebut tidak lepas dari berbagai 

kendala, salah satu kendala yang dapat menghambat budidaya dan menurunkan 

produksi gandum adalah gulma. 

Gulma adalah tumbuhan yang tumbuhnya salah tempat dan selalu berada di 

sekitar tanaman yang dibudidayakan (Moenandir, 1988). Gulma yang selalu berada di 

sekitar tanaman yang dibudidayakan dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman karena terjadi persaingan atau kompetisi antara tanaman 

budidaya dengan gulma dalam memanfaatkan faktor kehidupan antara lain cahaya, 

hara, air, CO2, ruang dan adannya peristiwa allelopati. Persaingan atau kompetisi  

tersebut merupakan bentuk interaksi antara dua organisme yang memperebutkan 

faktor kehidupan yang sama tetapi ketersediaan faktor tersebut terbatas (Odum, 1959; 

Krebs, 1978 dalam Nasution,1986).  

Dampak negatif dari persaingan gulma dengan tanaman budidaya baru dapat 

diketahui pada saat panen, yaitu terjadinya penurunan baik kualitas maupun kuantitas 

hasil panen. Salah satu bentuk  strategi gulma pada saat persaingan dengan tanaman 

budidaya adalah terjadinya peristiwa allelopati. Peristiwa allelopati merupakan 

peristiwa  pelepasan senyawa kimia oleh gulma yang dapat mempengaruhi tanaman 

budidaya (Sastroutumo, 1990). 

Tanaman budidaya memiliki periode kritis bebas gulma. Periode kritis bebas 

gulma merupakan periode di mana tanaman peka terhadap persaingan dengan  gulma, 

sedangkan di luar periode tersebut keberadaan gulma relatif kurang berpengaruh 

terhadap pertumbuhan maupun hasil akhir tanaman budidaya (Moenandir, 1993). 

Dengan diketahuinya periode kritis bebas gulma pada suatu tanaman budidaya, dapat 
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digunakan untuk menentukan saat penyiangan yang perlu dilakukan agar tidak 

berdampak negatif terhadap penurunan produksi tanaman. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui periode kriris bebas gulma pada tanaman gandum 

varietas Dewata 

1.3. Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang gulma pada pertanaman gandum varietas Dewata yang 

dibudidayakan di dataran tinggi dan pengetahuan tentang fase – fase kritis tanaman 

gandum varietas Dewata khususnya pada saat periode bergulma dan bebas gulma 

bebas gulma. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

rekomendasi periode pengendalian gulma yang tepat dalam budidaya tanaman 

gandum varietas Dewata yang dibudidayakan di dataran tinggi dan penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengendalian gulma 

tanaman gandum varietas Dewata yang dibudidayakan di dataran tinggi. 

1.4. Batasan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada periode kritis bebas gulma dengan pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari aspek agronomi.   

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka penelitian diberikan 

batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Varietas gandum yang digunakan adalah varietas Dewata 

2. Penyiangan gulma dilakukan dengan tangan dan dengan koret dan waktu 

penyiangan disesuaikan dengan perlakuan periode bergulma dan bebas gulma 

untuk setiap petak.  

3. Penanaman dilakukan di kebun percobaan Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW 

di Salaran desa Wates, kecamatan Getasan, kabupaten Semarang 

4. Penelitian dilaksanakan dari bulan April 2016 sampai Juli 2016 

5. Pengamatan terhadap gulma meliputi: jenis gulma berdasarkan famili, bobot 

brangkasan basah gulma dan bobot brangkasan kering gulma  
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6. Komponen pertumbuhan tanaman gandum varietas Dewata yang diamati 

meliputi: tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun 

7. Hasil tanaman gandum varietas Dewata yang diamati meliputi: jumlah malai per 

rumpun, jumlah biji per malai, bobot biji per malai, bobot biji per rumpun, bobot 

1000 butir biji, bobot brangkasan basah tanaman dan bobot brangkasan kering 

tanaman. 

1.5. Model Hipotetis 

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, maka dibuat model hipotetis sebagai 

berikut: 

 

 

 

Gambar 1.1 Model Hipotetis 

Keterangan: 

X : Periode bergulma dan bebas gulma 

Y1 : Pertumbuhan dan hasil tanaman gandum 

Y2 : Periode kritis bebas gulma tanaman gandum 
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