
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Tanaman Gandum

Tanaman gandum (Triticum aestivum L) merupakan jenis dari tanaman serealia yang

mempunyai tektur biji yang keras dan bijinya terdiri dari tiga bagian yaitu bagian kulit (bran),

bagian endosperma dan bagian lembaga (germ). Ada beberapa spesies gandum yang ditanam

di dunia. Salah satu spesies gandum yang paling sering ditanam adalah spesies Triticum

aestivum L. Spesies ini banyak ditanam karena gandum dari spesies ini mengandung protein

dan 80% protein adalah glutein. Glutein adalah protein yang bersifat kohesif dan liat sehingga

bahan pangan yang mengandung glutein banyak digunakan untuk membuat roti, tepung,

produk bahan baku (cake, cookies, crackers, pretzel), roti tanpa ragi, semolina, bulgar dan

sereal. Gandum spesies ini mempunyai kulit luar yang berwarna coklat, bijinya keras, dan

daya serap air yang tinggi (Citovum, 2011).

2.1.2. Variasi Lingkungan Tanaman Gandum

Tanaman gandum merupakan tanaman dari daerah beriklim sedang yang sebenarnya

merupakan tanaman yang berasal dari Asia Barat. Untuk dapat tumbuh dan berproduksi

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

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

ideal untuk tanaman gandum adalah pH 6-8 dan tanaman ini tidak tahan pada tanah pH ≤5

yang kaya akan aluminium. Photoperiode tanaman gandum tergolong panjang yaitu ≥14 jam

perhari, akan tetapi sekarang banyak dikembangkan gandum dengan syarat tumbuh dengan

photoperiode 9-13 jam per hari. Daerah budidaya utama tanaman gandum terdapat dalam

kawasan 300–600 LU dan 270–400 LS dengan ketinggian tempat mulai dekat permukaan laut

sampai lebih dari 3.600 m dpl (Simanjuntak, 2002).

Gandum merupakan salah satu tanaman yang akan memberikan respon yang nyata

apabila ditanam dengan ketinggian yang berbeda karena gandum termasuk tanaman yang

sensitif terhadap perubahan suhu. Pengaruh perbedaan ketinggian ini akan mempengaruhi

umur tanaman dan hasil tanaman gandum tersebut. Hasil tanaman gandum yang ditanam di

dataran tinggi akan menunjuk-kan penampilan dan hasil yang lebih baik dibandingkan

tanaman gandum yang di tanam di dataran rendah (Puspita, dkk, 2012).
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2.1.3. Faktor Tanah yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman

Tanah merupakan salah satu komponen yang penting untuk menunjang pertumbuhan

tanaman karena tanah merupakan sumber unsur hara utama yang diperlukan oleh tanaman.

Tanah tersusun dari empat bahan utama yaitu bahan mineral, bahan organik air dan udara.

Setiap tanah memiliki kandungan penyusun tanah yang berbeda-beda. Pada umumnya, tanah

tersusun dari 45% bahan mineral, 5% bahan organik, 20-30% udara dan 20-30% air. Udara

dan air di sekitar tanah merupakan sumber dari unsur hara esensial dalam tanah. Unsur hara

esensial adalah unsur hara yang sangat diperlukan tanaman. Fungsi dari unsur hara esensial

dalam tanaman tidak dapat digantikan oleh unsur lain sehingga apabila kekurangan unsur

esensial ini maka tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Dilihat dari kebutuhannya

unsur hara esensial terdiri dari 2 bagian yaitu unsur makro dan unsur mikro. Unsur hara

makro adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah banyak yang terdiri dari C, H, O, N,

P, K, Ca, Mg, dan S. Unsur hara mikro merupakan unsur hara yang diperlukan dalam jumlah

sedikit yang terdiri dari Fe, Mn, B, Mo, Cu, Zn, Cl, dan Co (Hardjowigeno, 2007).

Tanah yang subur juga harus mempunyai pH yang ideal. Kemasaman tanah yang baik

untuk tanaman gandum adalah tanah yang mempunyai pH 6-8. pH tanah merupakan hal yang

sangat penting dalam ketersediaan unsur hara untuk tanaman baik unsur hara makro maupun

mikro karena tanah yang memiliki nilai pH terlalu tinggi ataupun terlalu rendah akan

mengikat berapa unsur esensial yang diperlukan oleh tanaman. Oleh karena itu, selain unsur

hara esensial, tingkat keasaman juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam

kesuburan tanaman (Foth, 1991).

2.1.4. Faktor Suhu yang Mempengaruhi Pertumbuhan Tanaman

Suhu suatu tempat biasanya dipengaruhi dari ketinggian tempat tersebut. Suhu tempat

akan mempengaruhi penampilan dari tanaman dan hasil dari tanaman tersebut. Setiap

tanaman akan mempunyai gen untuk mengatasi stress pada suhu yang tinggi. Contohnya pada

tanaman gandum, apabila tanaman ini berada pada suhu 35-360C selama 3-4 hari maka

tanaman gandum tersebut akan merubah morfologi bulir dan mengurangi ukuran bulir pada

gandum. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan pada sel bahkan kematian

sel. Pada suhu tinggi, laju perkembangan tanaman meningkat sehingga mengurangi potensi

akumulasi biomassa (Nur, 2010).

2.1.5. Botani Tanaman Gandum
Menurut Brewer (2013), tanaman gandum memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kerajaan : Plantae
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Bagian Kerajaan : Tracheobionta

Kepala Devisi : Spermatophyta

Devisi : Magnoliophyta

Kelas : Liliopsida

Bagian Kelas : Commelinidae

Ordo : Poales

Famili : Poaceae

Genus : Triticum

Spesies :Triticum aestivum L.

2.1.6. Budidaya Pada  Tanaman Gandum
Penanaman tanaman gandum yang paling sederhana yaitu penanaman biji gandum.

Tanaman gandum akan tumbuh berumpun karena akan menghasilkan banyak anakan dalam

fase vegetatifnya sehingga pengaturan jarak tanam harus diperhatikan. Jarak tanam yang

terlalu dekat akan menyebabkan terjadinya kompetisi antar tanaman gandum sedangkan jarak

yang terlalu renggang akan mengurangi kuantitas gandum yang ditanam dan akan

berpengaruh pada hasil. Oleh karena itu, jarak tanam pada penanaman gandum ini harus

diperhatikan supaya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya jarak tanam yang

digunakan adalah 30 cm antar galur dan 5 cm dalam galur dan 1 biji per 1 lubang tanam

(Irwan, 2010). Menurut Anonim (2013), penyiangan pada tanaman gandum dilakukan

sebanyak dua kali, yaitu umur 15 dan 28-30 hst dan penyiangan dilakukan secara manual

(hand weeding).

Pemanenan gandum dilakukan ketika biji sudah masak morfologis maupun masak

fisiologis yaitu biji sudah keras dan berwarna kuning coklat mengkilat dengan kadar air biji

12-14% dan spike sudah melengkung tajam. Pemanenan dilakukan dengan menyabit batang

setinggi 25 cm dari permukaan tanah. Jerami beserta malai dirontokkan dengan power

thrasser padi, pedal thrasser maupun digepyak. Usahakan panen saat musim kemarau

sehingga memudahkan pengeringan dan perontokan biji. Malai gandum yang dirontokkan

menghasilkan biji gandum. Biji gandum siap untuk dikonsumsi, diolah ataupun disimpan

untuk menjadi benih kembali (Maspary, 2010).

2.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, model hipotesis dan tinjauan pustaka

maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
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1. Penampilan komponen pertumbuhan dan hasil tanaman dari beberapa genotip gandum

yang ditanam di dataran tinggi Dieng akan menunjukkan pertumbuhan dan hasil yang

lebih baik daripada varietas kontrol

2. Ada beberapa genotip gandum yang terpilih untuk dikembangkan dan dibudidayakan di

dataran tinggi Dieng.

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. Penampilan pertumbuhan genotip dinyatakan lebih baik daripada varietas kontrol apabila

tinggi tanaman lebih tinggi, jumlah anakan lebih banyak, umur berbunga dan umur panen

lebih pendek.

2. Tinggi tanaman diukur dengan 2 cara. Tinggi tanaman pada minggu pertama sampai

minggu ke 10 diukur dari pangkal batang hingga ke ujung daun. Selanjutnya, sejak

minggu ke 11, tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga ujung malai (tidak

termasuk bulu/awn) dengan satuan pengukuran adalah cm.

3. Jumlah anakan adalah jumlah anakan dari mulai penanaman hingga panen.

4. Umur panen adalah waktu yang dihitung dari saat tanam sampai malai berisi penuh biji

dan biji keras dengan satuan hari.

5. Umur berbunga adalah umur keluarnya bunga dihitung dari saat tanaman sampai 50%

tanaman dalam plot telah berbunga dengan satuan hari.

6. Penampilan hasil genotip dinyatakan lebih baik daripada varietas kontrol apabila Jumlah

malai/m2, panjang malai, jumlah biji/malai, bobot 1000 biji, bobot 1 liter biji dan bobot

petak neto lebih tinggi daripada varietas kontrol.

7. Jumlah malai per m2 adalah jumlah malai dihitung dari contoh tanaman 3 baris ditengah

panjang 1m.

8. Panjang malai adalah panjang yang diukur dari pangkal malai sampai ujung malai tidak

termasuk bulu dengan satuan pengukuran cm

9. Jumlah biji/malai adalah penghitungan jumlah biji dengan diambil dari 10 contoh sampel

malai.

10. Bobot 1000 biji adalah bobot 1000 biji dengan satuan pengukuran gram.

11. Bobot 1 L biji adalah bobot 1 liter biji dengan satuan pengukuran gram.
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12. Bobot petak neto adalah bobot biji pada 3 baris tengah tanaman gandum atau bobot biji

tanpa tanaman gandum yang berada di tepi petak penelitian dengan satuan pengukuran

gram. Bobot petak netto dapat dikonversikan dalam satuan ton per hektar.

13. Genotip yang layak terpilih untuk dikembangkan dan dibudidayakan adalah genotip yang

memiliki nilai skor lebih tinggi daripada varietas kontrol.




