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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

    Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang telah mampu memproduksi 

gandum, namun nilai impor gandum masih tinggi. Menurut data yang dikeluarkan 

oleh Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia atau Aptindo (2014), Indonesia 

mengimpor gandum dari negara Australia sebesar 838.432 ton, Amerika Serikat 

283.004 ton, Kanada 214.774 ton, dan Ukraina 123.757 ton. Total nilai impor 

gandum negara Indonesia pada tahun 2014 sebesar 1.510.025 ton. Gandum impor 

selanjutnya diolah oleh industri menjadi terigu. Pada tahun 2014, data yang 

dikeluarkan oleh Aptindo (2014) menunjukkan bahwa konsumsi terigu di 

Indonesia pada tahun 2014 semester satu sebesar 3,7 juta ton, naik 5,4% dari 

tahun 2013.   

Situasi ini mendorong industri terigu bekerjasama dengan perguruan tinggi 

untuk meneliti tanaman gandum. Kerjasama penelitian ini dilakukan dengan 

harapan gandum dapat dibudidayakan oleh petani Indonesia secara luas.               

Pusat Studi Tanaman Gandum di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas 

Kristen Satya Wacana UKSW merupakan lembaga pendidikan yang diakui secara 

Nasional mengemban tugas untuk meneliti gandum, memasyarakatkan gandum 

lokal dan mendampingi petani melakukan budidaya tanaman gandum di 

Indonesia. Menurut Sugandi dan Lisbeth (2001) Fakultas Pertanian dan Bisnis 

UKSW melakukan penelitian awal pada tahun 2000, yaitu gandum DWR 162 dari 

India. Dari penelitian itu, berhasil diperoleh varietas gandum yang sesuai untuk 

daerah tropis di Jawa Tengah. Varietas lokal ini dilepas oleh pemerintah pada 

tahun 2003 dan diberi nama varietas Dewata (Murdono, 2007). Menurut Nur, dkk 

(2010) gandum dapat dibudidayakan di Indonesia pada ketinggian >800 meter di 

atas permukaan laut dengan temperatur 22°C–24°C.  

Hingga tahun 2014, varietas gandum tropis yang dilepas pemerintah adalah 

gandum adaptif dataran tinggi. Perluasan tanaman gandum di dataran tinggi 

mendapatkan tantangan menggeser lahan budidaya tanaman hortikultura.             

Secara geografis, negara Indonesia tidak seluruhnya merupakan dataran tinggi, 
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wilayah yang lebih luas adalah dataran rendah. Oleh sebab itu, diperlukan 

alternatif penanaman tanaman gandum di dataran rendah. Tanaman gandum yang 

ditanam di dataran rendah mengalami permasalahan yaitu suhu lingkungan yang 

lebih tinggi dan kekeringan, sehingga banyak genotip yang tidak mampu bertahan. 

Meskipun demikian, perlu diupayakan dengan melakukan proses introduksi, uji  

seleksi, dan adaptasi serta bioteknologi. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan 

varietas adaptif dataran rendah.  

Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW sedang melakukan uji penanaman 

berbagai genotip di dataran rendah. Uji penanaman tersebut menggunakan 

berbagai genotip gadum di dataran rendah ini menggunakan genotip G-18, genotip 

G-21, genotip H-2, genotip RABE/2*MO88CMSS92Y01634T-18Y-010M-010Y-

010Y-1M0Y-OHTY, genotip LAJ3302/2*O88MSS92Y164T-10Y-10M-10Y-

010Y-5M-0Y-OHTY, genotip HP1744-01ND, genotip OASIS/SKAUZ//4* 

BCNCMSS9304054M-1M-OYOHTY,  genotip Alibey, genotip Basribey, genotip 

Menemen, varietas Dewata dan varietas Selayar. Hasil uji penanaman dataran 

rendah tersebut kemudian dideskripsikan. Deskripsi pertumbuhan serta hasil 

genotip dan varietas merupakan pendeskripsian karakter dari segi pertumbuhan 

serta hasil panen. Hasil deskripsi genotip dan varietas tanaman gandum 

diharapkan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya.  

 

1.2.  Tujuan 

Mendeskripsikan pertumbuhan serta hasil dari 10 genotipe dan dua varietas 

tanaman gandum yang ditanam di dataran rendah 

 

1.3.  Signifikansi Penelitian  

Dari segi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai karakter, sifat umum tanaman gandum dari aspek stadia perkembangan 

dan potensi hasil.  

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada petani gandum, mengenai mempertimbangkan sifat-sifat, keunggulan dari 

masing-masing genotip gandum.  
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1.4.  Batasan Masalah  

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda, diberikan batasan masalah pada 

penelitian ini dalam mendeskripsikan pertumbuhan serta hasil setiap genotip dan 

varietas, sebagai berikut: 

1. Penelitian dilaksanakan di dataran rendah, yaitu lahan milik PT Sango 

Keramik, di Mangkang–Semarang Barat. Menurut Adinugroho (2010), 

Mangkang memiliki ketinggian 13 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan 

elevasi sebesar 1,00 m–4,00 m, dan kelerengan 3%–4%. 

2. Materi yang digunakan terdiri atas 10 genotipe dan dua varietas.                   

Sepuluh genotip tersebut adalah genotip G-18, genotip G-21, genotip H-2, 

genotip RABE/2*MO88 CMSS92, genotip LAJ3302/2*O88MSS92Y164T, 

genotip HP1744-01ND, galur OASIS/SKAUZ//4*BCNCMSS93Y0 4054M, 

genotip Alibey, genotip Basribey, dan genotip Menemen. Dua varietas yang 

digunakan adalah varietas Dewata dan varietas Selayar. 

3. Pendeskripsian tanaman gandum berdasarkan pada pertumbuhan dan hasil dari 

10 genotip dan dua varietas gandum dilakukan dengan pengamatan secara 

visual.  

4. Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan secara kuantitatif selama siklus 

hidup tanaman yang bersifat tak terbalikkan (irreversible). Tanaman atau 

bagian tanaman bertambah besar ataupun bertambah berat akibat adanya 

penambahan unsur-unsur struktural yang baru. Peningkatan ukuran tanaman 

tidak akan kembali sebagai akibat pembelahan dan pembesaran sel.  

5. Pengamatan pertumbuhan tanamana gandum berdasarkan skala Feekes, yang 

diamati meliputi: mencocokkan perubahan pertumbuhan tanaman gandum 

dengan stadia Fekees, tipe pertumbuhan awal gandum dilaksanakan saat masuk 

stadia empat, jumlah total anakan perumpun, jumlah anakan produktif, panjang 

malai, dan jumlah spikelet per malai.  

6. Komponen hasil panen yang diamati meliputi: jumlah biji per malai dan berat 

biji per petak neto. 

 

 

 


