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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sejarah Tanaman Gandum di Indonesia  

Tanaman gandum bukanlah tanaman asli dari Indonesia. Gandum dibawa 

masuk ke Indonesia oleh para saudagar atau pedagang dari Timur Tengah, Afrika, 

dan Australia. Orang Eropa yang datang ke Indonesia tidak ada yang membawa 

gandum untuk ditanam di Indonesia. Orang Belanda dan Portugis yang datang ke 

Indonesia, menganggap tanah Indonesia tidak cocok untuk ditanami gandum. 

Gandum secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 1969 untuk diversifikasi 

pangan karena pada tahun tersebut harga beras terlampau tinggi (Kesuma, 2012).  

 

2.2 Taksonomi Tanaman Gandum  

     Menurut Anderson dkk (2013) tanaman gandum (Triticum aestivum L) 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom :  Plantae  

Subkingdom :  Tracheobionta  

Super divisi :  Spermatophyta  

Divisi  :  Magnoliophyta  

Class  :  Liliopsida  

Sub kelas :  Commelinidae  

Order  :  Cyperales  

Family  :  Poaceae  

Genus  :  Triticum L.  

Species :  Triticum aestivum L.  

 

2.3 Syarat Tumbuh Gandum  

Secara ekologi, tanaman gandum yang banyak ditanam di Indonesia adalah 

spring wheat  karena jenis gandum ini ditanam pada bulan April–Mei dan dipanen 

antara bulan Agustus–September (Sundararaj dan Thulasidas, 1976).                

Selama siklus hidupnya, tanaman gandum membutuhkan curah hujan sebanyak 

350 mm–1250 mm. Jumlah curah hujan ini sesuai dengan musim kemarau yang 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Plantae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Spermatophyta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Liliopsida
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Commelinidae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Cyperales
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Poaceae
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=TRITI
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=TRAE
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ada di Indonesia. Jumlah curah hujan yang rendah, menjadikan lingkungan di 

sekitar penanaman gandum lebih kering. Suasana yang kering dibutuhkan oleh 

tanaman gandum pada fase pembungaan hingga panen, karena jumlah air berlebih 

mengakibatkan biji gandum berkecambah pada saat biji masih berada di  malai 

(Rudiyanto dkk, 2002).   

Pada awal pertumbuhannya, tanaman gandum dapat tumbuh dengan optimum 

pada suhu 10°C–25°C. Suhu optimum mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman gandum. Pada fase perkecambahan, peningkatan suhu 

dari suhu optimum akan mempengaruhi kualitas perkecambahan gandum, yang 

akibatnya adalah mempengaruhi perkembangan tanaman gandum hingga akhir 

siklus hidupnya, sehingga pertumbuhan tanaman gandum menjadi kurang optimal.  

Suhu optimum pada fase pembungaan tanaman gandum sebesar 8°C–23°C 

dan suhu maksimum sebesar 37°C (Rudiyanto dkk, 2002). Menurut Dawson dan 

Wardlow (1989, dalam Ahmed dan Hassan 2011) pada tahap pembungaan, suhu 

yang tinggi mengakibatkan viabilitas polen menjadi menurun sehingga 

pembentukan biji menurun. Kaltra dkk (2008 dalam Ahmed dan Hassan, 2011) 

mengungkapkan bahwa kenaikan suhu dari suhu optimum akan mengakibatkan 

yield stagnansi.  Akibat dari yield stagnansi adalah terjadinya aborsi biji dan 

memendeknya periode pengisian biji-biji gadum, sehingga hasil gabah menjadi 

berkurang, yang akhirnya  butir biji gandum menjadi menyusut dan bobot biji 

gandum menjadi berkurang (Ahmed dan Hassan,  2011).  

 

2.4 Cekaman Lingkungan  

Dataran rendah merupakan wilayah yang tidak ideal untuk tanaman gandum, 

karena pada wilayah dataran rendah sering terjadi cekaman air dan suhu.  

Meskipun tanaman gandum mampu hidup di dataran rendah, namun 

pertumbuhan, perkembangan, dan hasilnya kurang optimal. Di wilayah dataran 

rendah, cekaman air dan suhu sering terjadi karena pada wilayah dataran rendah 

suhu udaranya lebih tinggi dibandingkan dengan di dataran tinggi.            

Ketersediaan air di wilayah dataran rendah juga terbatas, sehingga cekaman air 

sering terjadi pada dataran rendah. Menurut Packer dkk (1990 dalam Anonim, 

2006) tanaman yang mengalami cekaman air adalah berpengaruh terjadinya 
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hambatan saat pembukaan stomata daun yang kemudian berpengaruh besar 

terhadap proses fisiologis dan metabolisme tanaman.  

Cekaman air akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

gandum dan komponen hasilnya. Pada saat tanaman gandum memasuki stadia 

pemanjangan batang dan pembentukan anakan. cekaman air akan mempengaruhi 

panjang batang menjadi tidak maksimal. Pada stadia pembungaan, cekaman air 

akan mengakibatkan bunga menjadi mudah rontok. Cekaman air pada saat stadia 

pembungaan ini, akan mempengaruhi stadia pengisian biji, yaitu pengisian biji 

pada masing-masing bulir menjadi tidak tidak maksimal (Bowden dkk, 2008). 

Cook dan Veseth (1991) mengungkapkan bahwa cekaman air pada saat pengisian 

biji pada setiap bulir, fotosintat berupa gula tidak mampu mengisi seluruh spikelet 

sehingga banyak spikelet hampa.  

Menurut Bowden dkk (2008) air cukup pada fase pembungaan hingga 

pengisian biji akan menghasilkan jumlah spikelet yang lebih banyak dan 

mempertahankan ukuran butir biji. Selain itu, menurut penelitian yang telah 

dilakukan oleh Peake dkk (2012) ketersediaan air untuk tanaman gandum yang 

cukup akan menghasilkan panenan yang maksimal.  

Suhu udara pada dataran rendah lebih tinggi bila diabandingkan dengan 

datara tinggi. Faktor suhu yang tinggi ini mempengaruhi pada pertumbuhan dan 

hasil tanaman gandum. Suhu udara dan tanah yang tinggi akan mempercepat 

perkecambahan benih dan proses pembungaan. Suhu yang lebih tinggi 

mempercepat pertumbuhan daun dan anakan (Bowden dkk, 2008). Rawson dkk 

(1996, dalam Wahyu dkk 2013) mengungkapkan bahwa suhu udara yang terlalu 

tinggi mengakibatkan meningkatnya aktivitas respirasi dan pemasakan bulir, 

dengan demikian mempengaruhi kualitas dan kuantitas gandum yang diperoleh. 

Saat pengisian biji, cekaman suhu mengakibatkan berkurangnya ukuran butir dan 

isi spikelet yang berisi biji. Rendahnya jumlah biji dalam spikelet ini disebabkan 

karena cepatnya durasi pengisian biji akibat cekaman suhu (Bowden dkk, 2008).  

 

2.6 Jenis Tanah  

Jenis tanah mediteran coklat tua menurut Dudal dan Suparaptoharjo (1957) 

merupakan tanah  yang berkembang dari bahan induk batu kapur dengan kadar 



7 
 

bahan organik rendah, kejenuhan basa sedang sampai tinggi, tekstur berat dengan 

struktur tanah gumpal, reaksi tanah dari agak masam sampai sedikit alkalis (pH 

6,0–7,5). Jenis tanah mediteran coklat tua banyak dijumpai pada daerah mulai dari 

dekat permukaan laut sampai 400 m di atas permukaan laut (Rukmana, 1994).  

 

2.7 Stadia Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Gandum  

Klasifikasi stadia-stadia tanaman gandum berdasarkan Stadia Feeker, dalam 

Cook dan Vesenth (1991) sebagai berikut: 

Stadia 1.  Saat Tanaman Mempunyai 1 Tunas  

Tanaman muncul di atas permukaan tanah sebelum tebentuknya anakan.              

Pada masa ini, tanaman gandum akan menghasilkan daun utama.  

Stadia 2.  Saat Mulai Pembentukan Anakan  

Anakan mulai terbentuk, anakan terbentuk dari tempat yang sama dengan 

koleoptil induk tanaman.  

Stadia 3.  Saat Anakan Telah Terbentuk  

Anakan sudah terbentuk, anakan pertama disebut dengan anakan primer, anakan 

kedua disebut dengan sekunder, dan anakan selanjutnya disebut dengan anakan 

tersier.  

Stadia 4.  Saat Tanaman Mulai Tumbuh Tegak  

Daun tanaman mulai tegak, akar sekunder mulai berkembang.  

Stadia 5.  Saat Daun Semakin Tegak Sampai Sangat Tegak  

Daun lebih tegak berdiri.  

Stadia 6.  Saat Buku Pertama Terlihat  

Buku pertama terlihat, batang akan berkembang di atas buku pertama.  

Stadia 7.  Saat Buku Kedua Terlihat  

Buku kedua terlihat,  Pada stadia ini, pembentukan anakan telah berhenti.   

Stadia 8.  Saat Daun Bendera Mulai Dapat Dilihat  

Daun bendera merupakan daun terakhir terbentuk dan berada pada ujung batang 

tanaman gandum.  

Stadia 9.  Saat Lidah Daun Dari Daun Bendera Terlihat  

Lidah daun sudah terlihat. Stadia ini berlangsung ketika daun bendera sudah 

terbuka secara penuh.  
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Stadia 10.  Saat Bunting  

Stadia 10.1.  Saat Rambut Gabah Terlihat    

Stadia 10.5.  Saat Malai Terbentuk Penuh 

Stadia 10.5.1.  Saat Bunga Mekar 

Stadia 10.5.4.  Saat Bulir Masak Air   

Stadia 11.1.  Saat Masak Susu  

Stadia 11.2.  Saat Masak Lunak  

Stadia 11.3.  Saat Masak Keras 

Stadia 11.4.  Saat Siap Panen  

 

2.8 Variabel Pengukuran  

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap pengamatan 

utama, maka dibuatlah definisi dan pengukuran sebagai berikut (Kundu dan 

Nagarajan 1996 dalam Tanahdjaja 2006):  

1. Jumlah anakan total per rumpun adalah jumlah total anakan tanaman gandum 

dalam satu rumpun. Penghitungan dilakukan dengan cara menghitung seluruh 

batang yang dihasilkan dalam satu rumpun dikurangi satu.                    

Penghitungan dilakukan saat tanaman memasuki tahap masak susu.              

Satuan yang digunakan adalah batang.   

2. Jumlah anakan yang produktif per rumpun adalah jumlah anakan tanaman 

gandum yang mampu menghasilkan malai dalam satu rumpun.             

Penghitungan dilakukan secara manual, yaitu pada saat tanaman gandum 

masuk stadia masak keras. Satuan yang digunakan adalah batang.  

3. Panjang malai adalah panjang dari malai yang dihasilkan oleh induk batang 

tanaman gandum. Pengukuran panjang malai ini dimulai dari pangkal malai 

peduncle hingga ujung rambut malai yang tertinggi setelah ditegakkan dengan 

menggunakan tangan. Pengukuran dilakukan pada saat tanaman gandum 

masuk stadia masak keras. Satuan yang digunakan adalah cm.  

4. Umur panen adalah umur yang mampu dicapai oleh tanaman gandum hingga 

akhir waktu panen. Pengamatan dilakukan pada akhir panen dengan satuan hari 

setelah tanam.  
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5. Jumlah spikelet per malai adalah jumlah spikelet pada tiap malai.            

Penghitungan dilakukan dengan cara manual yaitu dengan cara menghitung 

spikelet yang dihasilkan dalam satu malai. Penghitungan dilakukan saat 

tanaman gandum telah dipanen. Satuan yang digunakan adalah butir.    

6. Jumlah biji per malai adalah jumlah biji yang mampu dihasilkan oleh masing-

masing spikelet dalam satu malai. Penghitungan dilakukan dengan cara 

mengambil satu per satu biji dari masing-masing spikelet.                     

Penghitungan dilakukan setelah tanaman gandum dipanen. Satuan yang 

digunakan adalah butir.  

7. Berat biji per petak neto adalah berat biji gandum dari setiap petak neto. 

Penimbangan dilakukan setelah pemanenan. Penimbangan dilakukan dengan 

menggunakan timbangan analitik. Satuan yang digunakan adalah gram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


