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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara importir gandum terbesar ke enam di dunia setelah negara 

Mesir, Iran, Jepang, Algeria, Brasil, dimana pada tahun 2010 import gandum mencapai 

5,85 juta ton per tahun. Berdasarkan kondisi tersebut maka pemerintah Indonesia melalui 

Departemen Pertanian sejak tahun 2001 berupaya untuk mengembangkan tanaman gandum 

di Indonesia. Pengembangan tanaman gandum di Indonesia harus dipilih pada wilayah-

wilayah yang mempunyai syarat tumbuh gandum yang sesuai. Hal ini dikarenakan 

produktivitas dan mutu hasil suatu komoditas pertanian dipengaruhi oleh kondisi 

karakteristik lahan serta agroklimat wilayah pengembangan (Anonim, 2012a). 

 Tanaman gandum memerlukan syarat tumbuh dengan karakteristik lahan beriklim 

kering di dataran tinggi dengan ketinggian diatas 800 meter diatas permukaan laut (dpl). 

Suhu minimum untuk pertumbuhan adalah 2-4°C, suhu optimum sekitar 20-25°C 

sedangkan suhu maksimum 37°C. Tanaman gandum banyak ditanam pada daerah-daerah 

dengan kisaran curah hujan 350 – 1.250 milimeter/tahun, jenis tanah Andosol, Regosol 

kelabu, Latosol dan Alluvial, dan pH 6 - 7 (Anonim, 2011b). 

 Berdasarkan karakteristik  lahan tersebut maka beberapa wilayah lahan di Kabupaten 

Semarang mempunyai nilai potensial tinggi untuk pengembangan tanaman gandum. 

Wilayah Kabupaten Semarang terletak pada posisi 110
0 

14’ 54 54,74” - 110
0 

39’ 3” Bujur 

Timur dan 7
0
 3’ 57” – 7

0
 30’0” Lintang Selatan, memiliki keragaman mulai ketinggian 

tempat berkisar pada 50 – > 2.000 meter diatas permukaan laut (dpl), curah hujan tahunan 

berkisar dari 1.500 mm - >3000 mm, kelerengan atau kemiringan lahan berkisar 0% - 40%. 

Jenis tanah Andosol, Latosol, Litosol, Grumusol, Regosol, Aluvial dan Mediteran. Untuk 

melakukan pengembangan tanaman gandum di Kabupaten Semarang diperlukan 

identifikasi melalui kegiatan survei dan pemetaan sumber daya lahan. Agar tanaman 

gandum dapat dikembangkan secara berkelanjutan maka perlu pengembangan tanaman 

gandum atas dasar Zona agroekologi (ZAE) (Anonim, 2009). 

Zona agroekologi (ZAE) merupakan salah satu cara untuk menata penggunaan lahan 

melalui pengelompokan wilayah atas dasar karakteristik lahan yaitu kelerengan; iklim 

(curah hujan per tahun, ketinggian tempat atau rejim suhu) dan tanah (kondisi drainase, 

pH, tekstur). Salah satu manfaat dari pengelompokan ZAE adalah untuk menetapkan area 

penanaman dan pengembangan komoditas tanaman sesuai dengan daya dukung 

lingkungannya, agar tertata dengan baik. Pengembangan komoditas tanaman sesuai Zona 

Agroekologi akan diperoleh usaha tani yang optimal dan berkelanjutan.   
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 Di Kabupaten Semarang belum pernah dilakukan identifikasi karakteristik lahan  

berdasarkan Zona agroekologi (ZAE) untuk pewilayahan gandum varietas Dewata dalam 

rangka pengembangan tanaman gandum. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

tentang identifikasi karakteristik lahan berdasarkan ZAE untuk pewilayahan gandum 

(Triticum aestivum) varietas Dewata di Kabupaten Semarang. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1.  Mengidentifikasi karakteristik lahan berdasarkan ZAE di Kabupaten Semarang. 

2. Menghasilkan peta pewilayahan tanaman gandum varietas Dewata Kabupaten 

Semarang. 

 

1.3 Signifikansi Penelitian 

Dari segi ilmiah diharapkan penelitian ini dapat memberikan khasanah ilmu tentang 

identifikasi karakteristik lahan dan pewilayahan untuk tanaman gandum varietas Dewata 

khususnya di Kabupaten Semarang atas dasar ZAE nya. 

Dari segi praktis/terapan diharapkan hasil penelitian ini digunakan untuk perencanaan, 

pengkajian, penetapan kawasan pengembangan tanaman gandum varietas Dewata di 

Kabupaten Semarang.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dikaji dibatasi pada:  

1) Penelitian dilakukan di Kabupaten Semarang. 

2) Identifikasi karakteristik lahan menggunakan metode ZAE, karakter yang di 

identifikasi yaitu  iklim, fisiografi lahan dan tanah. 

3)  Pewilayahan tanaman gandum digunakan perangkat lunak ArcView 3,2. 

Pewilayahan tanaman gandum menggunakan pendekatan two stages approach, 

dengan sistem pencocokan (matching) antara karakteristik lahan dan persyaratan 

tumbuh tanaman (Djaenuddin, dkk 2003). Karakteristik lahan yang digunakan 

untuk pewilayahan tanaman gandum adalah:  

a. Temperatur udara merupakan temperatur udara tahunan dan dinyatakan dalam 

satuan 
0
C. 

b.  Curah hujan  merupakan curah hujan rerata tahunan dan dinyatakan dalam 

satuan mm per tahun. 
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c. Kelembaban udara merupakan kelembaban udara rerata tahunan dinyatakan 

dalam %. 

d. Drainase merupakan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap aerasi 

udara dalam tanah. Drainase menggambarkan kondisi cepat, sedang atau lambat 

dari kecepatan hilangnya air berlebih di dalam tanah, oleh karena itu satuan 

drainase yang digunakan adalah kondisi drainase Baik dan kondisi drainase 

Buruk. 

e. Tekstur adalah perbandingan relatif dari partikel tanah halus dengan ukuran <2 

mm. 

f. Kedalaman tanah menyatakan dalamnya lapisan tanah dalam (solum ) dalam 

satuan cm yang dapat dipakai untuk perkembangan perakaran dari tanaman yang 

dievaluasi. 

g. KTK liat menyatakan kapasitas tukar kation dari fraksi liat yang dinyatakan 

dalam satuan me/100 gram. 

h. pH merupakan indikator reaksi tanah  diukur dengan pH meter yang 

menunjukkan besarnya konsentrasi ion H
+
 dan OH

-.
  

i. C- organik merupakan kandungan total karbon organik tanah. 

j. Lereng menyatakan kemiringan lahan diukur dalam satuan % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


