
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teoritis 

2.1.1. Tanaman Gandum 

Gandum (Triticum aestivum L.) merupakan tanaman serealia dari famili 

Gramineae (Poaceae) yang berasal dari daerah subtropis yang telah diadaptasikan di 

daerah tropis. Gandum merupakan bahan baku tepung terigu yang banyak digunakan 

untuk pembuatan berbagai produk makanan seperti roti, mie, kue, dan makanan 

ringan lainnya (Wiyono, 1980). Salah satu keunggulan gandum adalah kandungan 

gluteinnya yang mencapai 80%. Selain kandungan glutein yang tinggi, komposisi 

nutrisi gandum juga lebih baik dibandingkan komoditas lainnya. Sebagai contoh, 

kandungan protein pada gandum mencapai 13%, sedangkan pada padi hanya 8%, 

jagung hanya 10%, dan barley hanya 12%. Kandungan karbohidrat gandum mencapai 

69%, sedangkan padi hanya 65% dan barley hanya 63%. Keragaman penggunaan dan 

kandungan nutrisi yang tinggi menjadikan gandum sebagai bahan makanan pokok 

bagi lebih dari sepertiga populasi masyarakat dunia (Porter, 2005). 

2.1.2 Morfologi Tanaman Gandum 

Tanaman gandum mempunyai akar serabut. Ciri-ciri batang tanaman gandum 

adalah berbentuk tegak, silinder, dan memiliki rongga seperti batang tanaman padi.  

Batang tanaman gandum dewasa terdiri dari rata-rata enam ruas yang pendek. Batang 

ini akan membentuk tunas dalam satu rumpun (Puspita 2009).   

Daun tanaman gandum selanjutnya terdiri dari pelepah, helai daun dan ligula. 

Pelepah daun membungkus batang dan terdapat pada ketiak daun. Helaian daun 

gandum tersusun dalam setiap batang dan tumbuh tegak atau agak melengkung 

(sesuai dengan varietas gandum). Sedangkan ligula tidak berwarna, tipis dan berujung 

bulu-bulu dan halus (Anonim, 2001).  

Bunga tanaman gandum adalah bunga majemuk yang mampu menyerbuk 

sendiri. Sebanyak lima buah bunga gandum berada dalam bulir-bulir yang berambut 

pada ujungnya. Bulir-bulir gandum tertumpuk di malai. Malai ini memiliki ruas 

pendek yang melebar di bagian ujung tetapi menyempit pada pangkalnya (Sudarmini, 
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2001). Biji gandum merupakan biji bertekstur keras yang berbentuk oval. Panjang biji 

ini 6-8 mm dan diameternya 2-3 mm. Biji gandum terdiri dari kulit (bran), 

endosperma, dan lembaga (germ). Kulit biji gandum memiliki kadar serat serta 

protein yang tinggi. Endosperma adalah bagian yang umumnya diolah menjadi 

tepung terigu (Rahmah, 2011). 

2.1.3. Gandum Varietas Dewata 

Berdasarkan hasil keputusan dari Menteri Pertanian nomor 

174/Kpts/LB.240/3/2004 gandum varietas dewata adalah varietas unggul.        

Dewata merupakan varietas gandum yang diintroduksi dari India. Pada dataran tinggi 

(>1000 meter di atas permukaan laut) Gandum varietas ini berbunga pada umur 82 

hari setelah tanam. Biji gandum varietas Dewata berwarna kuning kecoklatan. 

Kandungan yang terdapat pada biji gandum varietas Dewata 13,94% protein, 3,19% 

maltosa, dan 12,9% glutein. 

2.1.4. Stadia-stadia Tanaman Gandum 

Pertumbuhan merupakan suatu proses yang kompleks dengan berbagai 

macam organ tanaman yang berkembang, tumbuh dan mati secara 

berkesinambungan. Dalam pengelolaan tanaman gandum stadia tanaman sangat 

penting untuk diketahui. Waktu pemupukan yang tepat, masa rentang stress air, 

waktu serangan hama penyakit dan waktu peka tanaman terhadap keberadaan gulma 

sangat bergantung pada stadia yang sedang berlangsung (Saldanha, 2002). 

Menurut, Simanjuntak dkk (2003), stadia pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman gandum varietas Dewata setiap intervalnya dipengaruhi oleh potensi genetis 

tanaman dan keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang berpengaruh terutama 

adalah suhu udara dan kecukupan hara tanaman serta penyinaran matahari. 

Berdasarkan hasil penelitian Saldanha (2002), berikut pembagian stadia 

pertumbuhan tanaman gandum varietas Dewata yang di teliti di kebun percobaan 

Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW di dusun Salaran desa Wates kecamatan 

Getasan. 

 



7 
 

 

Tabel 2.1 Stadia pertumbuhan dan perkembangan tanaman gandum varietas 

Dewata menurut (Saldanha, 2002). 

Stadia Keterangan/ Deskriptif Tanaman Rataan HST 

Stdia 1 

Tanaman muncul diatas permukaan tanah sampai terbentuknya 

anakan. Pada masa ini tanaman gandum akan menghasilkan 

daun utama. Pembentukan daun terkadang akan terus berjalan 

sampai stadia 2 

5 - 6 

Stadia 2 
Anakan mulai terbentuk. Anakan terbentuk dari tempat yang 

sama dengan koleoptil induk tanaman 
16 - 18 

Stadia 3 Anakan sudah terbentuk 23 - 25 

Stadia 4 Daun tanaman mulai tegak akar sekunder mulai berkembang 25 – 28 

Stadia 5 Daun lebih tegak berdiri 25 – 38 

Stadia 6 

Buku pertama terlihat, malai akan berkembang diatas buku 

pertama. Buku pertama terkadang terkubur dalam tanah. Pada 

stadia ini pembentukan anakan telah berhenti, dimulainya 

perpanjangan ruas, jumlah set bunga per malai mencapai 

maksimum, dan bakal bunga mulai berkembang 

45 – 48 

Stadia 7 
Buku kedua terlihat, malai mulai berkembang. Pada stadia ini 

bakal bunga maksimum telah tercapai 
51 – 54 

Stadia 8 Daun bendera terlihat atau daun terakhir terbentuk 61 - 64 

Stadia 9 
Ligula sudah terlihat, stadia ini berlangsung ketika daun 

bendera sudah terbuka secara penuh 
67 - 70 

Stadia 10 

Pelepah daun terakhir terbentuk dengan sempurna, sementara 

itu pembengkakan ruas paling atas akibat pembentukan malai 

ulai terlihat dengan jelas, tetapi malai belum muncul atau 

terlihat 

 

Ujung rambut malai mulai terlihat melalui sobekan 

pelepah daun terakhir 
67 - 70 

Seperempat bagian dari malai sudah keluar 70 – 73 

Setengan bagian dari malai sudah keluar 72 – 75 

Tiga per empat malai sudah keluar 74 – 77 

Seluruh bagian malai sudah keluar 76 – 79 

Awal pembungaan 78 – 81 

Bunga pada malai bagian atas sudah mekar sempurna 79 – 83 

Bunga pada malai bagian bawah sudah mekar sempurna 80 – 84 

Fase pembungaan selesai, bulir terisi air 81 – 85 

Stadia 11 

Pengisian biji, penyerbukan telah terhenti, bakal buah 

berkembang dan terlihat buah mulai terisi sehingga terlihat 

sampai pengisian buah sempurna (masak susu) 

 

Bulir tanaman mulai masak susu 85 – 89 

Bulir tanaman mulai masak tepung 103 – 108 

Bulir tanaman mulai masak keras 119 – 112 

Tanaman siap panen 125 
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2.1.5. Budidaya pada Tanaman Gandum 

Kegiatan awal dari budidaya tanaman adalah pengolah tanah.           

Pengolahan tanah adalah kegiatan mekanik yang dilakukan terhadap tanah dengan 

tujuan untuk memudahkan penanaman, menciptakan keadaan tanah yang gembur 

bagi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman sekaligus merupakan upaya 

pemberantasan gulma. Tujuan lain untuk menyediakan lahan agar baik bagi 

kehidupan tanaman dengan meningkatkan kondisi fisik tanah kerena tanah 

merupakan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan tanaman. 

Kegiatan lain yang dilakukan bersamaan dengan pengolahan tanah adalah pembuatan 

bedengan dan pengaplikasian pupuk dasar berupa pupuk kandang. (Dhome, 2010 

dalam Suwandi, 2014).  

Setelah pengolahan tanah selesai, tahap selanjutnya adalah penanaman 

tanaman gandum. Penanaman tanaman gandum dapat dilakukan dengan memeram 

benih gandum terlebih dahulu maupun langsung menanam biji gandum. Dalam fase 

vegetatif tanaman gandum akan tumbuh berumpun karena menghasilkan banyak 

anakan, sehingga jarak tanaman harus diperhatikan. Jarak tanam yang terlalu dekat 

akan menyebabkan terjadinya kompetisi antar tanaman gandum sedangkan jarak 

tanam yang terlalu renggang akan mengurangi kuantitas gandum yang ditanam dan 

memberikan peluang untuk tumbuhnya gulma yang akan berpengaruh pada hasil 

panen tanaman gandum. Jarak tanam optimal yang digunakan adalah 30 cm x 5 cm 

atau 25 cm x 5 cm dengan penanaman 1 biji per lubang tanam (Irwan, 2010). 

Dalam budidaya tanaman gandum pemeliharaan setelah tanaman juga perlu 

diperhatikan, pemeliharaan tanaman gandum yang penting antara lain pemupukan, 

penyiangan gulma dan pengendalian hama. Pemupukan dapat dilakukan sebelum 

tanam atau pada saat tanam sebagai pupuk dasar. Pupuk pertama yang harus 

diberikan adalah TSP dan KCl serta sebagian pupuk N. Dosis pemupukan dapat 

ditentukan oleh jumlah hara yang tersedia di dalam tanah. Jumlah pupuk organik 

yang biasa digunakan sebanyak 20 ton per ha. Sedangkan pupuk anorganik N 
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sebanyak 120 kg per ha, P sebanyak 45-90 kg per ha dan K sebanyak 30-60 kg per ha. 

Pemberian pupuk urea dapat diberikan dua sampai tiga kali (Anonim, 2008). 

Penyiangan dilakukan dua sampai tiga kali tergantung banyaknya populasi 

gulma. Penyiangan pertama, kedua dan ketiga dilakukan pada saat tanaman berumur 

satu bulan, tiga minggu setelah penyiangan pertama dan selanjutnya tergantung pada 

jumlah populasi gulma. Di Indonesia hama yang menyerang tanaman gandum dan 

cukup berbahaya adalah Aphids, Walang sangit, Ulat grayak, Penggerek batang, 

Sundep dan Nematoda (Puspita, 2009). 

Gandum siap dipanen setelah 80% dari rumpun telah bermalai, jerami batang 

dan daun mengering dan menguning dan jika 20% dari bagian malai telah matang 

penuh, butir gandum cukup keras bila dipijit ditangan. 

2.1.6. Gulma  

Gulma adalah tumbuhan yang mudah tumbuh pada setiap tempat yang 

berbeda-beda, mulai dari tempat yang miskin nutrisi sampai yang kaya nutrisi. Sifat 

inilah yang membedakan gulma dengan tanaman yang dibudidayakan. Dalam dunia 

pertanian gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh diantara tanaman yang 

dibudidayakan yang keberadaannya tidak dikehandaki dan tumbuh pada tempat yang 

salah (Sugiarti dan Sumaryati, 2007).  

Berdasarkan habitatnya gulma dikelompokkan menjadi agrestal atau segetal, 

ruderal, gulma padang rumput, gulma air, gulma hutan dan gulma lingkungan. Gulma 

di lahan pertanian atau di tanah-tanah yang mengalami pengolahan didefinisikan 

sebagai gulma agrestal atau segetal. Secara sederhana gulma agrestal atau segetal 

dibagi menjadi gulma semusim dan gulma menahun. Gulma menahun umumnya 

mempunyai daya reproduksi vegetatif yang tinggi, sedangkan gulma semusim daya 

reproduksinya hanya bergantung pada biji. Pembagian lain agrestal ialah menjadi 

gulma berdaun lebar (dikot) dan gulma berdaun sempit (monokot) yang dibagi lagi 

menjadi rerumputan (gramineae) dan teki-tekian (cyperaceae) (Sastroutomo,1990) 

Menurut Madkar, dkk. (1986), untuk mengendalikan pertumbuhan gulma 

perlu dipelajari jenis, karakter serta berbagai aspek biologi dan ekologi gulma, 



10 
 

dengan demikian akan mudah dalam menentukan cara pengendaliannya. 

Pengendalian gulma dilaksanakan pada saat tertentu (saat periode kritis), yang apabila 

tidak diberantas pada saat itu akan benar-benar menurunkan hasil akhir pertanaman. 

Pengendalian gulma yang berkembang luas dan dan sulit untuk dibasmi secara 

menyeluruh, bila dikerjakan akan memakan biaya yang mahal dan hasil pertanaman 

secara ekonomis menjadi tidak memadai (Moenandir, 1988).  

Tanaman atau tumbuhan, betapapun dekatnya kehidupan mereka, tidak akan 

bersaing bila kebutuhan yang tersedia melebihi kebutuhan mereka. Jika, salah-satu 

saja faktor yang dipersaingkan itu berkurang, peristiwa persaingan akan mulai terjadi. 

Dua komponen persaingan tanaman yaitu: interaksi tanaman dengan lingkungan dan 

sumber lingkungan terbatas. Persaingan tanaman yang sering terjadi antara tanaman 

budidaya dan gulma adalah terhadap cahaya, air dan nutrisi serta persaingan untuk 

ruang dan CO2 (Moenandir, 1988). 

2.1.7. Periode Kritis Bebas Gulma 

Hadirnya gulma pada periode menjelang panen tidak berpengaruh atau hanya 

berpengaruh relatif kecil terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman (Sukman dan 

Yakub, 1995). Akan tetapi diluar periode tersebut tanaman peka terhadap gulma yaitu 

pada periode kritis bebas gulma (Umiyati dan Widayat, 2010). 

Periode kritis bebas gulma merupakan periode dimana tanaman peka terhadap 

persaingan dengan gulma sedangkan di luar periode tersebut gulma relatif tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun hasil akhir tanaman budidaya 

(Moenandir, 1993). Periode kritis bebas gulma merupakan periode waktu minimum 

yang spesifik dimana tanaman harus bebas gulma untuk mencegah menurunnya hasil 

panen (Sugiarti dan Sumaryati, 2007). 

Pola pertumbuhan suatu tanaman akan berpengaruh pada waktu dan lamannya 

periode kritis bebas gulma. Dengan diketahuinnya periode kritis bebas gulma suatu 

tanaman budidaya, saat penyiangan yang tepat menjadi tertentu. Penyiangan gulma 

atau pengendalian gulma yang dilaksanakan pada saat periode kritis bebas gulma 

mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, frekuensi pengendalian menjadi 
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berkurang karena terbatas hanya pada periode kritis bebas gulma tersebut dan tidak 

harus dalam seluruh siklus hidup tanaman. Dengan demikian biaya, tenaga dan waktu 

dapat ditekan sekecil mungkin dan efektifitas kerja menjadi meningkat (Moenandir, 

1988). 

Periode kritis yang diakibatkan oleh persaingan antara tanaman budidaya 

dengan adanya gulma, beragam antara spesies yang ditanam dengan spesies gulma 

waktu tanam, jenis tanah, beda musim tanam termasuk beda kadar air tanah, beda 

kesuburan, pola tanaman tunggal atau ganda. Dengan kata lain periode kritis tanaman 

budidaya adalah sebagai akibat adanya interaksi tanaman tersebut dengan kondisi 

lingkungan dalam menghadapi gulma (Moenandir, 1988). 

2.2. Hipotetis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, model hipotesis dan tinjauan pustaka maka dapat 

diajukan hipotesis bahwa Periode bebas gulma yang sesuai dengan periode kritis 

tanaman gandum varietas Dewata adalah pada 0 hari – menjelang panen. 

2.3. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap hipotesis yang 

dikemukakan, maka dibuat definisi dan pengukuran variabel sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan tanaman adalah perubahan biologis yang terjadi pada tanamn 

berupa perubahan ukuran, bentuk dan volume yang tidak dapat balik yang 

dinyatakan dari tinggi tanaman dan jumlah anakan per rumpun.   

2. Hasil panen tanaman gandum adalah hasil tanaman gandum pada akhir penelitian 

yang dinyaakan dari jumlah malai per rumpun, jumlah biji per malai, bobot biji 

per malai, bobot biji per rumpun, bobot 1000 biji, bobot brangkasan basah 

tanaman, dan bobot brangkasan kering tanaman. 

3. Tinggi tanaman adalah tinggi tanaman gandum yang diukur dari permukaan tanah 

sampai titik tumbuh tertinggi tidak termasuk rambut malai. Pengukuran dilakukan 

setiap 2 minggu mulai dari tanaman berumur 7 hari sampai menjelang panen 

dengan satuan cm. 
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4. Jumlah anakan per rumpun adalah jumlah anakan yang tumbuh tidak termasuk 

induk dalam satu rumpun. Penghitungan dilakukan pada saat menjelang panen. 

5. Bobot brangkasan basah tanaman (tanpa malai) adalah bobot tanaman gandum 

varietas Dewata yang diperoleh dari hasil penimbangan tanaman utuh (akar, 

batang, daun) dengan satuan gram. Pengukuran dilakukan diakhir penelitian. 

6. Bobot brangksan kering tanaman (tanpa malai) adalah bobot tanaman gandum 

varietas Dewata utuh (akar, batang, daun) yang telah dikeringkan menggunakan 

oven pada suhu 105
0
 C selama 24 jam yang ditimbang dengan satuan gram.  

7. Jumlah malai per rumpun adalah jumlah malai yang terbentuk dalam satu 

rumpun. Penghitungan dilakukan pada saat akhir penelitian dengan satuan buah. 

8. Jumlah biji per malai adalah jumlah biji yang terbentuk dalam satu malai. 

Penghitungan dilakukan pada saat akhir penelitian dengan satuan bulir. 

9. Bobot biji per malai adalah berat biji yang terbentuk tidak termasuk biji hampa 

dalam satu malai. Penimbangan dilakukan pada saat akhir penelitian dengan 

satuan gram. 

10. Bobot biji per rumpun adalah berat biji yang terbentuk tidak termasuk biji hampa 

dalam satu rumpun. Penimbangan dilakukan pada saat akhir penelitian dengan 

satuan gram. 

11. Bobot 1000 butir biji adalah bobot 1000 biji gandum dimana penetapan dilakukan 

dengan menghitung 10 kali bobot rata-rata dari penimbangan 100 butir yang 

diulang 8 kali, kemudian dihitung dengan rumus. 

12. Jenis gulma adalah gulma yang ditemukan di dalam petak penelitian yang 

digolongkan berdasarkan familinya. 

13. Bobot brangkasan basah gulma adalah bobot gulma yang diambil dari masing-

masing petak perlakuan yang ditimbang dengan satuan gram. Penimbangan 

dilakukan diakhir penelitian. 

14. Bobot brangkasan kering gulma adalah bobot gulma yang telah dikeringkan 

dengan suhu menggunakan oven pada suhu 105
0
 C sampai bobot stabil yang 

ditimbang dengan satuan gram. Penimbangan dilakukan diakhir penelitian. 
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15. Periode kritis bebas gulma adalah periode dimana tanaman peka terhadap 

keberadaan gulma sehingga pada periode tersebut gulma perlu dikendalikan. 

Periode kritis bebas gulma dihutung berdasarkan hasil bobot biji per rumpun, 

dengan membuat grafik pertemuan antara hasil bobot biji per rumpun pada saat 

kondisi bergulma dengan hasil bobot biji per rumpun pada saat kondisi bebas 

gulma. 


