
PENDAHULUAN 

Gandum ( 'J'rilicum aestivum L) adalah salah satu serealia dari familia Graminac 

?oaceae) merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia selain beras. Gandum 

ebih popular dibandjngkan bahan rnakanan lrunnya sesarna sereaba karena adanya 

eistimcwaan kandungan gluten dan protein yang cukup tinggi pada biji gandum. 

Gandum memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi diantaranya karbohidrat 60% -

80%, protein 6%- 17%, lemak 1.5%- 2.0%, mineral 1.5%- 2.0% dan sejumlah vitamin. 

Saat ini kurang lebih terdapat 30.000 varietas gandum telah dikembangkan, akan 

tetapi dari sejumlah banyak tanarnan gandum tersebut pada dasarnya tanaman gandum di 

bagi menjadi 2 tipc yaitu hurd wheut yaitu dcngan kamlungan protein yang tinggi sekitar 

11%-17%, disarnping itu gandum jenis. ini mempunyai kandungan gluten tinggi sehingga 

gandum jenis ini digunakan untuk pembuatan bread. Tipe kedua adalah soft wheat 

dengan kandungan protein berkisar 6% - 10% dan jenis ini akan menghasilkan tepung 

gandurn dengan kadar gluten yang rendah. Gandurn tipe kedua ini akan baik seka11 untuk 

pembuatan roti kering. Disamping itu juga terdapat jenis Triticum durum dengan 

kandungan gluten yang cukup tinggi, narnun jenis ini tidak baik untuk pembuatan baking 

dan jenis ini khusus untuk pembuatan macaroni, .spaghelli dan semolina. 

Klasifikasi gandurn secara deskriptif dapat juga di dasarkan pada penanarnan dan 

adaptasi tumbuhnya, yaitu .spring wheat yaitu ditanam dan tumbuh pada saat musim 

3pring dan winter wheat yang ditanam dan turnbuh pada kondisi winter. 

Tanaman gandum merupakan tanaman dari daerah bcrildim scdang yang 

sebenamya padiaf dari Asia Barat. Untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik 

diperlukan kondisi ekologis berupa kisaran temperatur 10° C - 25° C, dengan curah 

hujan berkisar antara 350 mm - 1250 mrn selama siklus hidupnya. Kemasaman tanah 

. ·ang ideal untuk tanaman gandum adalah pH 6-8, dan tanaman ini tidak tahan pada tanah 

pH dibawah 5 yang kaya akan aluminium. Photoperiode tanaman gandum tergolong 

panjang, akan tetapi sekarang banyak dikernbangkan gandum dengan syarat tumbuh 
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engan photor.eriode 9 - 13 jam per hari. Daerah budidaya utama tanarwm ;gtr�1!1 ij'l..--� -.... - --·--

.,rdapat dalam kawasan 30°- 60° LU dan 27°- 40° LS dengan ketinggian tlrmpdt motati' a i <:1 c :· �· · 

.:e ·at permukaan laut sampai lebih dari 3.600 m.dpl. 
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Dldasarkan dari syarat ekologis tersebut diatas maka beberapa wilayah di 

1a dapat dikembangkan tanaman gandum. Berdasarkan dari karakteristik ekologis 

·atas maka tanaman gandum cocok dikembangkan di Indoensia pada daerah pegunungan 

-tOO m dpl dan pcnanaman idcalnya dilakukan pada akhir penghujan atau awal 

arnu, dcngnn harapnn pan<.:n akan dilakukan di musim kcmamu. 

Yang perlu diingat bahwa tanaman gandum tidak tahan terhadap penggenangan 

· yang berlebihan serta tanaman ini pada saat fase generatif yaitu biji sudah masak 

-_ ·ologi tanaman tidak boleh terkenan hujan. Bila kondisi biji masak fisiologis tercapai 

� .. ljadi hujan maka biji tersebut mampu berkecambah di dalam malai. 

Dari segi agronomis maka penanaman gandum di Indonesia belum diketahui 

mulai dari zona agroklimat penanaman gandum, pengairan/ketahanan terhadap 
' 

ess air, kebutuhan pupuk atau nutrisi setiap wilayah di Indonesia, inang terhadap 

----penyakit tertentu bagi tanaman petani disekitamya. Walapun sejak jaman Belanda 

- - _23 sekitar tahun 1 980an Indonesia sudah men genal budidaya gandum, namun basil-

-e: penebtian tentang gandum sebelum tahun 1980 an, sampai sekarang tidak diketahui 

Oleh karena itu pengembangan gandum di Indonesia seakan-akan harus dimulai 

a �•al kembali 

Didasarkan pada Jatar belakang diatas maka dilakukan bebcrapa pcndilian 

, .......... .-....uan gandum di lokasi UKSW -Salatiga. Penelitian dilakukan oleh staf pengajar dan 

......-. .. oa..:>ISWa. 

EKSPOS BASIL PENELITIAN YANG TELAH DILAKUKAN DI UKSW 

Selama 2000 - 2002 telah dilakukan serangkaian pcnelitianm gandum yang 

.,.... .... ,...., .. saat ini masih ditujukan pada aspek budidaya. Sebagian penelitian yang telah 

·an dan dipaparkan dalam tulisan ini diantaranya : 

. l ji Adaptasi Tanaman Gandum 1>\VR 162 Tahun Tanam 2000 

o ·asi: Salaran, Kabupaten Semarang 
etinggian Tempat : 900 m dpl 

· Tanah: Andosol 
0-:. tanah: 6.0 
B Penanaman: Mei 2000- September 2000 

l ara ctenst1 uaca 
Unsur Cuaca 

S l  e ama p I". B ene 1t1an er an�ung 
Nilai 

11 Temperatur minimum 15.40 °C 
I Temperatur maksimum 24.28 °C 
� Kelembaban Nisbi 62.82% 
I Total Curah Hujan 127.R rnrn -----



. -· Kera aan Tanarnan Gandurn DWR 162 Pada Penanarnan Tahun 2000 

Hasil Rata Rata 

2.21 

33.23 

] 1. 11 

3.98 

1 12 

80.4 

43.6 

. Cji Pemupukan NPK Tanaman Gandum DWR 162 Tahun 2000 

.L.VIo.UJJ.: Sal a ran, Kabupaten Sernarang 
� nggian Ternpat : 900 rn dpl 

• e""' s Tanah: Andoso1 
� r:a.nah: 5. 90 

an Penanarnan: Mei 2000- September 2000 

I " K k 
. . k C y :::.<>e I � . ara 'tenstl · .uaca S l  e ama P I" . B I ene 1t1an er angsung 

lJnsur Cuaca 
_!_�peratur minimum 
T�peratur maksimum 
K=:embaban Nishi 
fo:al Curah Hujan 

Nilai 
15.40 °C 
24.28 °C 
62.82 % 

127.8 mm 

Tabe14. Hasil Penebtian Uji Pemupukan NPK Pada Tanaman Gandum DWR 162 

Perlakuan Tinggi 
. -: P205: K20 Tanaman 

{Kg/ha) .. _(<;�L_ 
_--11,99: 19,98 I 77.85 a 
- .  21 C)C): l9.96 7R (l) a -

81 : 36: 60 79.95 a 
108: 48: 80 82.72 a 

· ---· 

135: 60: 100 82.02 a 
162:72: 120 84.40 a 

Be rat 
Berangkasan 

1-
Kering_{gram) 

. 

214.00 a 
----- .. . 

74) 77 il 

251.06a 
256.98 a 

-

265.99 a 
268.06 a 

Jumlah 
Anakan 

- · 

1.67 a 
I. 7." a 

-· ·- ------ --· 

2.57 a 
2.10 a 
2.52 a 
2.55 a 

Potensi Basil 
(Ton/ha) 

2.07 a 
2.36a 
2.72 a 
2.64 a 
2.73 a 
2.91 a 

Ke-eran an: diaunakan u·i BNJ 5% untuk melihat beda n ata antar g y p erlakuan 

C. -ji Beberapa "Varietas Tanaman Gandum 2001 di Berbagai .Lokasi 

�o ·as1: 

Piji - Kabupaten Semarang, 700 rn dpl 
-· Salaran - Kabupaten Sernarang, 900 m dpl 
3. Kopeng- Kabupaten Semarang, 1200 m dpl 

Varietas Tanaman 
1. Gandum varietas Nias 
2. Gandum DWR 162 asa1 penanarnan Malang 
3. Gandum DWR 162 asa1 penanaman Salatiga 

4. GandumDWR 162 asa1 penanaman Boyolah 
Bulan Penanaman: Mei 2001 - September 2001 
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Tabel 5 Kondisi Cuaca Di Lokasi Penelitian Berlangsung 
Lokasi Suhu Udara (oC) Kelembaban Curah Hujan 

Nishi(%) 
Maksimum Minimum 

_ZiJ_ 24.07 1 9.74 58.32 295.70 

Sa1aran 23.54 1 7.73 66.49 296.90 
----·--· -

Kopeng 22.44 15.Rl (ltl xo 2X4. 00 

r�xl6. Hasil Gandum Per Petak Netto (10m2) (kg/petak) 
Lokasi Varietas/Asal Tanaman 

Nias DWR 162- DWR 162- DWR 162-
Malang Boyolali Salatiga 

Piji 1.507 a 2.114 b 2.218 b 2.228 b 
A B B B 

Salaran 1.220 a 1.290 a 1.310 a 1 .338 a 
A A A A 

Kopeng 1.162 a 2.188 b 2.337 b 2.107 b 
A B B B 

K�eran an: g 
Di gunakan uji BNJ 5% untuk melihat beda nyata antar perlakuan 
Huruf besar dibaca horizontal, yaitu menunjukkan pengaruh berbagai 
asal/varietas tanaman pada lokasi penanaman yang sama 

J. Huruf kecil dibaca vertical, yaitu pengaruh berbagai lokasi penanaman pada 
asal/vareitas tanaman yang sama. 

• ji Pemupukan Phospat Pada T�maman Gandum I>WR 162 Tahun 2001 
i: Sal aran, Kabupaten Semarang 

e· ggian Tempat : 900 m dpl 
- s Tanah: Andosol 

tanah: 6.41 

n Penanaman: Uktobcr 200 I - l;cbruari 2002 

I 7 . Karakteristik Cu�c� Se_I�rt:l_� _ Pe!:!_� l_iti?_!I_Bc_!"la�sut:�.g, 
__________ _ 

llnsur Cuac�• 
......._..---- ----·--· · · · ·· . ---

- pcrat ur rn in i rnurn 
pcratur maksirnurn 

Nihti 
17.10 "(' 
23.28 "C 
69.42 % 

750mm 

T�l 8. Hasil Penelitian Uji Pemupukan Phospat Pada Tanaman Gandum DWR 162 
. --·--- -· .. 

Pcrlakuan Tinggi Be rat J umlah Potensi Hasil 

'a P20sfha Tanaman Berangkasan Anakan (Ton/ha) 
(em) Kering (gra!!!L 

·- --· 

110 % r,: :I n 7r, :I �n u I. 09 a 
- --·-· 

90 l)l) .lJ4 a 77. 7l) a 2.92 a 1.21 a 
70 97.09 a 83.14 a 2.61 a 1.18 a 
50 100.91 a 89.93 a 2.86 a 1.19 a 

30 95.65 a 82.07 a 2.57 a 1.21 a 
10 97.53 a 78.47 a 2.85 a 1. 91 a 

K�eran!!3.11: d:i gun akan u·i BNJ 5% untuk mehhat beda n ata antar y p erlakuan 



I.. ji Stress Air Pada Tanaman Gandum DWR 162 Tahun 2001 

_ '·asi: Salaran, Kabupaten Semarang 
e ·nggian Tempat : 900 m dpl 

- ·s Tanah: Andosol 
:-- tanah: 6.36 

w an Penanaman: Oktobcr 200 I Fcbruari 2002 
enanaman: Di dalarn Rurnah Kaca 

el 9 . Karakteristik iklim Mikro Rumah Kaca Selama Penelitian Berlan rsun r 
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I 10. Pengaruh Berbagai Tingkatan Kadar J\ ir Tanah T�.:rhadap P�.:rlumbuhan dan 
Hasil Tanaman Gandum DWR 162 

Perlakuan Tinggi 
Tanaman 

(em) 

Be rat 
Berangkasan 
Kering per 

rum pun 
tanaman r 

Jumlah 
Anakan 

Berat 1000 
butir (gr) 

�-- �9� .6�3 ___ b�-- ---�1.� .6�2�b�----- �4�4.�6�3�b-----l 
11.49 b 1.56 b 45.28 b ·-- ---- 1------- 1-----=-----1 
9.55 b 1.48 b 46.76 b 

. Penelitian dan Kegiatan Penanaman Gandum Tahun 2002 (On Going) 

1. Uji Adaptasi Varietas DWR 195, HUW dan HD yang berasal daTi lndia 

_ DenJarm di tingkat petani dengan penanaman: 

a. Monokulture gandurn 

b. Inter Cropping dengan Tanarnan Kubis dan Sawi. 

i 1eknologi Sonic Bloom pada tanaman gandurn 

PROSPEK PENGEMBANGAN GANDUM 01 INDONESIA 

anarnan gandum mempunyai peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Hal 

1dasarkan pada kenyataan yang ada di Indonesia yaitu: 

':>enelitian yang akhir-akhir ini dilakukan rnenunjukkan beberapa data bahwa 

aman gandum rnarnpu tunmbuh dan berproduksi di Indonesia. 

ah adanya bcb�.:rapa pctani yang mulai tertarik menanam gandum yaitu di wilayah 

.._ openg- Kabupaten Semarang, saat ini petani menanarn gandurn baik secara 

onoculture dan multiple cropping dengan tanan<an sayuran. 
-

Adan a beberapa wilayah di lndonesia dirnana secara agroklirnat berpotensi untuk 

ditanami gandum. 

- 1 ilai import gandum Indonesia pacta tahun 2000 .nencapai lebih dari 2 juta ton biji 

gandum per tahunnya dan nilai ini akan semak.n rneningkat bila diproyeksikan 



Data konsumsi per kapita masyarakat Indonesia terhadap tepung gandum diatas 9,17 

·g per kapita per tahun pada tahun 1999 

Sementara itu padi sebagai makanan utama masyarakat Indonesia, j urn lah area 

tanaman padi di masyarakat semakin hari semakin menurun akibat dari konversi 

laban sawah menjadi peruntukan lain atau juga karena perubahan iklim sehingga 

serangan hama-penyakit dan kebutuhan air untuk padi sawah tidak dapat terpenuhi. 

Di dasarkan dari kenyataan ini hila ketergantungan pangan hanya pada satu komoditi 

tanaman seperti padi dapat menimbu1kan kerawanan pangan. 

KENOALA I)ENGEMBANGAN GANDllM SAAT INI 

Pengembangan tanaman gandum di Indonesia harus didukung dari b.:rbagai 

angan yaitu mu1ai dari 1embaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, pemerintah dan 

oetani sebagai pelaku utama di sector pertanian. Yang menjadi permasalahan di dalam 

xngembangan gandum di tingkat masyarakat adalah: 

1. Masyarakat belum banyak mengenal tanaman gandum mulai dari budi daya, 

prosesing hasil serta pengolahan menjadi makanan yang dapat disantap dengan 

sayur atau !auk lainnya. 

Konsumsi gandum saat ini oleh masyarakat masih terbatas pada penggunaan 

tertentu untuk kue, bakso, bakwan, dan makanan ringan lainnya, tetapi 

penggunaan sebagai rnakanan pokok pengganti nasi belum dikenal oleh 

masyarakat. 01eh karena itu kebiasaan makan serta cara pengolahan gandum yang 

lebih bervariasi perlu dikenalkan ke masyarakat. 

3 Sementara itu untuk pengem bangan tanaman gandum secara monoculture di lahan 

petani saat ini menghadapi kenda1a adanya persaingan dengan tanaman lain yang 

selama ini telah dikembangkan masyamkat secara terus menerus. Dan disisi lain 

kepemihkan laban di tingkat petani sangatlah rendah. 

'f; bosan Teknologi Pengembangan Gandtm di Indonesia dengan System Multiple 
Cropping Candum 

D'da. arknn pada kendala pengembangan tanaman gundum di tin�kat masyarakat 

sangatlah penting untuk dilakukan pengembangan tanaman gardum di tingkat 

·at tetapi sekali!,TUS dicari altematif untuk peningkatan produkti"vitas laban yaitu 

ara: 

er roppmg antara tanaman gandum cengan tanaman yang selama ini telah 

- embangkan di daerah setempat. Dengan nultiple cropping disisi lain petani masih 

menanam tanaman yang se1ama ini selalu dilakukan dan ,tisisi lain juga 

gan tanaman gandum juga dapat dilakukan. Dengan model intercropping 



• konsumsi per kapita masyarakat Indonesia terhadap tepung gandum diatas 9,17 

= per kapita per tahun pada tahun 1999 

entara itu padi sebagai makanan utama masyarakat Indonesia, jumlah area 

an padi di masyarakat semakin hari semakin menurun akibat dari konversi 

sawah menjadi peruntukan lain atau juga karena perubahan iklim sehingga 

_ rangan bama-penyakit dan kebutuban air untuk padi sawab tidak dapat terpenuhi. 

Dl dasarkan dari kenyataan ini hila ketergantungan pangan hanya pada satu komoditi 

an seperti padi dapat menimbulkan kerawanan pangan. 

KENDALA I)ENGEMBANGAN GANDllM SAAT INI 

Pengembangan tanaman gandum di Indonesia harus didukung dari bcrbagai 

gan yaitu mulai dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, pemerintah dai1 

ebagai pelaku utama di sector pertanian. Yang menjadi permasalaban di dalam 

_embangan gandum di tingkat masyarakat adalah: 

1 Masyarakat belum banyak mengenal tanaman gandum mulai dari budi daya, 

prosesing hasil serta pengolahan menjadi makanan yang dapat disantap dengan 

sayur atau lauk lainnya. 

Konsumsi gandum saat ini oleh masyarakat masih terbatas pada penggunaan 

tertentu untuk kue, bakso, bakwan, dan makanan ringan lainnya, tetapi 

pcnggunaan sebagai rnakanan pokok pengganti nasi belum dikenal oleh 

masyarakat. Oleh karena itu kebiasaan makan serta cara pengolahan gandum yang 

lebih bervariasi perlu dikenalkan ke masyarakat. 

::. Sementara itu untuk pengembangan tanaman gandum secara monoculture di laban 

petani saat ini menghadapi kendala adanya persaingan dengan tauamanlain yang 

selama ini telah dikembangkan masyarakat secara terus menerus. Dan disisi lain 

kepemilikan laban di tingkat petani sangatlab rendah. 

Terobosan Teknologi Pengembangan Gandtm di Indonesia dengan System Multiple 
Cropping Candum 

D1dasarkan pada kendala pcngcmbangan tanaman gandum di tint:kat masyarakat 

a sangatlah penting untuk dilakukan pengembangan tanaman gardum di tingkat 

-� �·arakat tetapi sekahgus dicari altematif u:ntuk peningkatan produkti,·itas lahan yaitu 

=an cara: 

ntercroppmg antara tanaman gandum Cengan tanaman yang selarna ini telah 

embangkan di daerah setempat. Dengan multiple cropping disisi lai.n petani rnasih 

:...pat menanam tanaman yang selama ini selalu dilakukan dan .disisi lain juga 

pengembangan tanaman gandu:m juga dapat dilakukan. Dengan model intercropping 

_ gembangan gandum ini diharapkan akan mmjadikan pertanian di daerah tersebut 
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- pertanian berkelanjutan. Berdasarkan penehtian yang telab dilakukan terakbir 

'a secara agroklimat perspective pengcmbangan tanaman gandum di Indonesia 

potensial untuk daerab dataran menengab hingga dataran ting!,>i yaitu mulai 

- ·aras 400 m dpl. Akan tetapi untuk dataran menengah umumnya petani telab 

1da akan dengan tananaman perkebunan atau tanaman industri lainnya serta 

:;;r�}3Jl-tanaman pangan lainnya, sedangkan untuk dataran tinggi sebagian bcsar pctani 

embudidayakan tanaman sayuran dan tembakau. Oleh karena itu prospek 

.,....--::?�mbangan tanaman gandum dapat di arahkan pada penanaman system intercropping 

aman gandum d�ngan tanaman tahunan di perkebunan (tanaman industri) atau 

................... � _A .... sa ruran atau tembakau yang selama ini telah dibudidayakan petani . 

...... ..,�- Tanaman antara gandum dengan tanaman lainnya. Untuk daerah-daerab yang 

·emarau tidak dapat dikembangkan tanaman pangan karena masalah air maka 

akukan dengan pengembangan tanaman gandum pada musim kemarau. 

�:a:n3.lnan gandum ini dapat dilakukan secara rotasi selama 1 tahun musim tanam, 

musirn kemarau laban ditanami gandum dan musim penghujan laban 

==��,1m · naman lainnya yang selama ini telah dikemhangkan petani. Rotasi tanaman 

t diJakukan antara lain dengan model gandum-legum- sayuran atau 

an atau gandum-legum-padi dll. 

PENllTliP 

n pangan manusia semukin huri akan semakin meningkat sejalan dengan 

- Diperhitungkan pada tabun 2020 kebutuhan pangan akan meningkat 

e ih. Oleh karena itu dalam rangka keamanan pangan, Indonesia perlu 

� · ersifikasi pangan diharapkan kita barus sadar yaitu jangan hanya 

satu komoditi pengembangan yaitu padi/beras sa_1a. Dalam hal ini 

'::Bl:Z:::::z.:J , ........... ........... .. � sangat ideal untuk dikembangkan di Indonesia. 

gan tanaman gandum di lndonesia memang perlu ditopang dari 

ulai dari pemerintah, peneliti, masyarakat dan LSM yang ada. Akan 

- pendek 1ni dapat kiranya dilakukan arab penelitian gandum: 

\ila ah/zona agrokhmat pengembangan gandum 

asar tentang pemupukan/hara tanah, stress air, minimum tillage. 

ropping system 

\ arietas baru yang adapted di Indonesia serta tahan bama-penyakit. 

social-ekonomis masyarakat. 
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