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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teoritis 

2.1.1 Botani Tanaman Gandum (Triticum aestivum L.) 

Gandum (Triticum aestivum L) adalah salah satu serealia dari famili Gramineae 

(Poaceae) yang merupakan salah satu bahan makanan pokok manusia selain beras. Gandum 

cukup terkenal dibandingkan bahan makanan lainnya sesama serealia karena kandungan 

gluten dan proteinnya 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. Pada dasarnya gandum dibagi menjadi dua 

tipe: Bread Wheat yaitu gandum digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti dan cake dan 

Durum Wheat yaitu gandum yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan mie dan pasta 

(Umiabdullah, 2011). 

    

2.1.1.1 Klasifikasi Tanaman Gandum 

 Tanaman gandum dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Tracheobionta  

Super Divisi : Spermatophyta  

Divisi  : Magnoliophyta  

Kelas  : Liliopsida  

Sub Kelas  : Commelinidae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae  

Genus  : Triticum 

Spesies  : Triticum aestivum L.  

 

2.1.1.2 Morfologi Tanaman Gandum  

Tanaman gandum mempunyai dua macam akar yaitu akar kecambah dan akar adventif. 

Batang tegak dan berbentuk silinder membentuk tunas anakan dalam suatu rumpun serta buku-

bukunya berongga. Daun terdiri dari tangkai pelepah, helai daun, dan ligula dengan dua 
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pasang daun telinga pada dasar helai daun. Kumpulan bunga gandum (spikelets) bertumpuk 

satu sama lain pada malai. Ujung bulir membentuk rambut yang panjang bervariasi dan 

berfungsi sebagai penahan kekurangan air bila terjadi kekeringan. Pertumbuhan dan 

perkembangan dimulai dari stadia biji, kecambah, anakan, tunas ganda, buku pertama, buku 

kedua, keluar malai, penyerbukan, pengisian biji dan pemasakan biji (Agustin Purwo, 2002 

dan Anonim, 2012c).  

 

2.1.2. Karakteristik Lahan untuk Tanaman Gandum   

 Karakteristik lahan adalah sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Karakteristik 

lahan yang diukur yaitu temperatur, curah hujan, kelembaban udara, drainase, tekstur, bahan 

kasar, kedalaman tanah, ketebalan gambut, kapasitas tukar kation liat, kejenuhan basa, pH 

H2O, C-organik, salinitas, alkalinitas, kedalaman bahan sulfidik, lereng, bahaya erosi, 

genangan, batuan dipermukaan, dan singkapan batuan. 

Persyaratan karakteristik lahan untuk masing-masing tanaman umumnya berbeda, 

tetapi ada sebagian yang sama sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman. Untuk tanaman 

gandum mampu beradaptasi pada berbagai kondisi Tanaman gandum mampu beradaptasi pada 

kisaran iklim yang luas. Akan tetapi pertumbuhan tanaman gandum akan mencapai kondisi 

optimal apabila tumbuh pada kondisi lingkungan kering dan dingin. Suhu optimum yang 

dikehendaki antara 20
0
C - 25

0
C dengan curah hujan berkisar antara 350-1.250 mm selama 

siklus hidupnya (Agustin, Purwo 2002). 

Di Indonesia tanaman gandum cocok dikembangkan di daerah dengan ketinggian 

tempat lebih dari 800 m dpl dan idealnya ditanam pada musim kemarau. Tanaman ini 

menghendaki tanah dengan pH antara 6-8, apabila pH tanah 5,5 atau kurang pertumbuhannya 

akan terganggu karena keracunan Al. Tanaman gandum merupakan tanaman hari panjang 

karena membutuhkan photoperiode yang panjang ( >12 jam) dengan adanya proses breeding 

maka tanaman gandum yang berkembang saat ini dapat tumbuh di daerah dengan panjang hari 

berkisar 9-13 jam per hari (Anonim, 2011a). 

Tabel 1. menunjukkan kriteria kualitas lahan untuk pertumbuhan tanaman gandum. 

Berdasarkan karakteristik kualitas lahan  yang ditunjukkan pada Tabel 1. Maka klas kesesuain 

lahan untuk lahan untuk tanaman gandum dibedakan menjadi klas S1 (Sangat Sesuai) yaitu 

apabila lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau faktor pembatas yang 

bersifat minor dan tidak akan mereduksi produktvitas lahan secara nyata, Klas Cukup Sesuai 
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(S2) yaitu lahan yang mempunyai faktor pembatas yang mampu mempengaruhi produktivitas 

tanaman secara nyata dan lahan ini memerlukan tambahan masukkan atau input. Faktor pada 

lahan klas S2 dapat diatasi oleh pelaku pertanian atau petani, dan Klas Sesuai Marjinal (S3) 

adalah lahan yang mempunyai faktor pembatas yang berat dan faktor pembatas ini mampu 

mempengaruhi secara nyata produktivitas lahan pada klas S3 memerlukan tambahan atau 

input dibandingkan dengan lahan dengan klas kesesuaian S2. Klas  kesesuaian tidak sesuai (N) 

adalah lahan yang dengan faktor pembatas berat dan sulit untuk diatasi.  

Tabel 1. Kriteria Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Gandum (Triticum aestivum L) 

Sumber: Djaenudin  dkk, 2003 

Persyaratan 

Penggunaan/karakteristik 

Lahan 

Kelas Kesesuaian Lahan 

S1 

(Sangat 

Sesuai) 

S2 

(Cukup 

Sesuai) 

S3 

(Sesuai 

Marginal) 

N 

(tidak 

sesuai) 

Temperatur 

Temperatur rerata tahunan 

(
0
C) 

Ketinggian tempat dpl (m) 

 

Ketersediaan air  

Curah hujan (mm/ tahun) 

 

Ketersediaan oksigen  

Drainase 

 

Media perakaran  

Klas Tekstur 

 

 

Kedalaman tanah (cm) 

 

Resistensi hara  

pH H2O 

 

C-organik (%) 

 

Bahaya erosi  

Lereng (%) 

 

12 – 23 

 

 

<1.200 

 

350-1.250 

 

 

Baik, agak 

terhambat 

 

Halus, agak 

halus, 

sedang 

 

>50 

 

 

6,0-8,2 

 

>0,4 

 

 

<8 

 

 

10-12 

23-25 

 

1.200-

1.500 

250-350 

1.250-1500 

 

Cepat, agak 

sedang 

 

 

- 

 

 

20-50 

 

 

5,6-6,0 

8,2-8,5 

≤0,4 

 

 

8-16 

 

- 

- 

 

1.500-2.000 

200-250 

1.500-1.750 

 

 

Terhambat 

 

 

Agak kasar 

 

 

 

10-20 

 

 

<5,6 

>8,6 

 

 

 

16-30 

 

<10 

>25 

 

>2.000 

<200 

>1.750 

 

 

Sangat 

terhambat, 

cepat 

Kasar 

 

 

 

<10 

 

 

 

 

 

 

 

>30 
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2.1.3 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Semarang 

Kabupaten Semarang terletak posisi 110
0 

14’ 54 54,74” - 110
0 

39’ 3” Bujur timur dan 

7
0
 3’ 57” – 7

0
 30’0” Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 

95.020,674 Ha atau 950,207 km2 sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ketinggian 

wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 50 – 2000 meter diatas permukaan laut (dpl), 

dengan ketinggian tempat terendah terletak di Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur dan 

tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan (Anonim, 2009). 

 Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 

enam Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota 

Salatiga. Di sisi sebelah barat, wilayah Kabupaten Semarang berbatasan dengan wilayah 

administrasi Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung, disisi selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Boyolali, Sementara disisi sebelah timur wilayah Kabupaten Semarang berbatasan 

dengan wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak. Sebelah utara berbatasan 

dengan Kota Semarang (Anonim, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wilayah Administratif Kabupaten Semarang 

 

Terlihat pada Gambar 1. bahwa secara administratif  Kabupaten Semarang terbagi 

menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa. Letak Kabupaten Semarang dikelilingi 

oleh beberapa pengunungan, maka keadaan topografi wilayah, maka dapat diklasifikasikan ke 
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dalam 4 (empat) zona kemiringan lereng (kelerengan), yaitu 1) Wilayah datar dengan tingkat 

kemiringan antara 0 – 8% dengan cakupan wilayah seluas 6.169 Ha. 2) Wilayah 

bergelombang dengan tingkat kemiringan antara 8-15% dengan cakupan wilayah seluas 

57.659 Ha. 3) Wilayah curam dengan tingkat kemiringan antara 15-40% dengan cakupan 

wilayah seluas 21.725 Ha. 4) Wilayah sangat curam dengan tingkat kemiringan >40% dengan 

cakupan wilayah seluas 9.467,674 Ha. Berdasarkan kemiringan lahan, maka bentang alam 

daerah Kabupaten Semarang yang merupakan daerah kemiringan <8% umumnya berada 

disekitar Rawa Pening. Daerah sekitar Rawapening tersusun oleh endapan alluvial, merupakan 

tempat yang jenuh air. Daerah perbukitan merupakan kemiringan lahannya sangat beragam 

mulai dari landai sampai terjal dengan kemiringan mulai <8% - >40% (Anonim, 2009). 

Berdasarkan rumus Braak tersebut diatas maka Kabupaten Semarang yang memiliki 

ketinggian tempat antara 50 – > 2000 m diatas permukaan laut (dpl), memiliki kisaran rata-

rata temperatur udara tahunan sebesar 26,00
0
C – 14,30

0
C. Tetapi dari kajian yang dilakukan 

pada tahun 2003-2007 di 21 Stasiun klimatologi di Jawa Tengah untuk temperatur udara di 

daerah pantai Jawa Tengah adalah 27,35
0
C. Berdasarkan kajian dari  (Simanjuntak, 2009) dan 

modifikasi dari rumus Braak maka Kabupaten Semarang memiliki kisaran rata-rata temperatur 

udara tahunan sebesar 27,03
0
C – 14,35

0
C. Berdasarkan peta curah hujan di Kabupaten 

Semarang, maka daerah tersebut memiliki total curah hujan tahunan berkisar dari 1500 mm - 

>3000 mm. Kondisi demikian menunjukkan wilayah Kabupaten Semarang memiliki curah 

hujan dalam kategori sedang hingga sangat tinggi (Anonim, 2009). 

 Beberapa sumberdaya air yang ada di Kabupaten Semarang yaitu air tanah sedang-

dalam, mata iar atau air tanah dangkal, air permukaan atau sungai, rawa atau danau.  

Keragaman geologi yang membentuk tanah di Kabupaten Semarang adalah material batuan 

sedimentasi dan material batuan vulkanik, yang umumnya tanah-tanah terbentuk dari vulkanik 

memiliki kesuburan tanah yang lebih baik (Anonim, 2009). Menurut klasifikasi tanah sistem 

modifikasi Pusat Penelitian Tanah, maka wilayah Kabupaten Semarang memiliki jenis tanah 

Andosol, Latosol, Litosol, Grumusol, Regosol, Aluvial, dan Mediteran. 

 

2.1.4  Zona Agroekologi (ZAE) dan Pewilayahan Komoditas 

 Pengembangan pertanian harus sesuai dengan daya dukung lahannya, agar penggunaan 

lahan tersebut dapat optimal sesuai dengan kemampuannya dan dapat digunakan secara 

berkelanjutan. Oleh karena itu untuk memanfaatkan lahan secara tepat, maka diperlukan 
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informasi karakteristik lahan yang aktual guna menyusun perencanaan pemanfaatan lahan. 

Agar lahan dapat lestari dipergunakan untuk keperluan pertanian, maka penggunaan lahan 

untuk pertanian harus sesuai dengan potensi dan daya dukung lahan. Penataan penggunaan 

lahan seringkali tidak efisien karena kurangnya informasi mengenai kesesuaian penggunaan 

lahan, dan tindakan pengelolaan yang diperlukan bagi setiap areal lahan. Informasi kesesuaian 

pengguanaan lahan fisik lingkungan yaitu kegiatan evaluasi lahan sangat berperan dalam 

memberikan berbagai alternatif penggunaan lahan yang sesuai. Salah satu pendekatan yang 

dapat digunakan dalam kegiatan evaluasi lahan adalah melakukan penentuan ZAE yang dasar 

dan landasan metode penetapannya adalah melalui kesesuaian lahan untuk penggunaan lahan 

yang spesifik untuk sektor pertanian.  

Las et al., (1990) menyatakan konsep pewilayahan pertanian atau pemetaan ZAE 

adalah pengelompokan karakteristik lahan atas dasar persamaan relief (lereng), iklim (suhu 

dan kelembaban) dan drainase tanah, sehingga pada setiap wilayah yang dimasukkan dalam 

zona yang sama maka akan memiliki karakteristik lahan yang sama juga. 

Dalam penentuan ZAE iklim merupakan penentu paling dominan untuk pertumbuhan 

tanaman komponen utama iklim yaitu  suhu udara yang berhubungan dengan ketinggian 

tempat, kelembaban udara dan curah hujan. Bentuk wilayah dinyatakan dalam besarnya 

kemiringan lereng. Sifat-sifat tanah yang menentukan dalam usaha pertanian yaitu kemasaman 

dan atau tekstur dan atau drainase (Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat dan Proyek 

Pembinaan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 1999).  

 Manfaat  ZAE untuk memudahkan pelaksanaan analisis yang dibutuhkan dalam 

penilaian kesesuaian lahan untuk penggunaan pertanian. Untuk membantu penilaian 

kesesuaian lahan ini dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan sistem pakar 

(expert system). Sistem pakar merupakan perangkat lunak komputer yang memberikan arahan 

tentang penggunaan lahan untuk sistem pertanian yang tepat. Melalui sistem pakar tersebut, 

maka akan dihasilkan rekomendasi sistem pertanian ideal sesuai dengan faktor pembatas yang 

ada. Sistem pertanian yang direkomendasikan adalah sistem pertanian untuk tanaman 

semusim, tanaman tahunan atau kehutanan atau perkebunan atau campuran antara tanaman 

semusim dan tanaman tahunan (Amien, 1997). 

 Pewilayahan komoditas pertanian sesuai dengan daya dukung lahan dimaksudkan agar 

produktivitas lahan yang diusahakan mencapai hasil optimal dan berkelanjutan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka komoditas harus dikembangkan pada lahan yang paling sesuai 



10 
 

sehingga akan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Pada umumnya setiap 

tanaman mempunyai syarat tumbuh yang spesifik untuk dapat berproduksi secara optimal 

(Djaenudin dkk, 2003). Maka suatu wilayah kemungkinan hanya sesuai untuk komoditas 

tertentu. Dengan kata lain, tidak selalu setiap jenis komoditas dapat diusahakan di setiap 

wilayah apabila persyaratan tumbuh dari segi lahan tidak terpenuhi. 

 Perbedaan karakteristik lahan yang mencakup iklim (suhu udara, curah hujan), tanah, 

topografi dan sifat fisik lingkungan lainnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan awal 

dalam menyusun zona pengembangan komoditas pertanian. Menyusun tata ruang pertanian 

melalui pewilayahan komoditas dengan mempertimbangkan daya dukung kesesuaian lahan 

akan menjamin produktivitas lahan efisien dan efektivitas fungsi perencanaan pembangunan 

daerah. Untuk memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah, sumber daya merupakan 

modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah. Apabila pemilihan lahan dan 

komoditas yang akan dikembangkan dapat dilakukan secara benar dan sesuai dengan tujuan, 

maka akan dapat diwujudkan menjadi komoditas andalan daerah tersebut (Haeruman, 2000). 

 

2.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tujuan dan tinjauan pustaka maka hipotesis penelitian ini 

adalah: 

1. Berdasarkan karakteristik lahan yang ada, beberapa wilayah di Kabupaten Semarang 

memiliki keragaman kelerengan lahan (0 - >40%), curah hujan tahunan (1500 -  >3000 

mm), ketinggian tempat (50 - > 2000 m dpl), drainase (baik-buruk), pH (Agak masam-

Netral),  tekstur (Lempung berdebu, Lempung liat berpasir, Liat, Lempung, Lempung 

berpasir). 

2. Wilayah Kabupaten Semarang dengan curah hujan 350-1.250 mm dan ketinggian 

diatas 800 m dpl adalah wilayah yang memiliki klas S1 (Sangat Sesuai) untuk 

pengembangan gandum varietas Dewata. 


