
BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

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

(Poaceae) yang berasal dari daerah subtropis. Gandum merupakan bahan makanan pokok

manusia selain beras, selain itu gandum juga memiliki kandungan protein yang tinggi dari

serealia lainnya dalam bentuk gluten (Rahmah, 2011).

Kultivar tanaman gandum terbagi menjadi dua, yaitu: gandum keras atau hard wheat

dan gandum lunak atau soft wheat. Gandum keras memiliki kandungan protein yang tinggi,

dan biasanya diolah menjadi tepungyang digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti dan

pasta, serta sebagai tambahan tepung lain untuk meningkatkan kandungan protein. Jenis

gandum yang termasuk ke dalam gandum keras ini adalah Triticum durum dan Triticum

aestivum. Sebaliknya, gandum lunak memiliki kandungan protein yang menengah hingga

rendah sehingga biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan roti, pembuatan

kerupuk, dan pembuatan mie (Yunus, 2006).

Di Indonesia, permintaan pasar akan gandum semakin tahun semakin meningkat. Hal

ini ditunjukkan dengan impor gandum yang semakin tahun semakin meningkat. Pada tahun

2010, Indonesia mengimpor sebanyak 4,5juta ton gandum, pada tahun 2011, impor gandum

naik menjadi 5,4juta ton gandum dan pada tahun 2012, impor gandum juga meningkat

menjadi 6,2 juta ton gandum (Teresia, 2013). Gandum sudah menjadi kebutuhan pokok untuk

kehidupan sehari-hari. Permintaan pasar akan gandum juga semakin tahun semakin

meningkat, akan tetapi budidaya gandum belum luas dilakukan dan kurang diminati oleh

petani di Indonesia.

Gandum merupakan tanaman yang mampu beradaptasi diberbagai kondisi lingkungan

tumbuh. Tanaman gandum akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan maksimal apabila

ditanam pada ketinggian ≥800 m dpl, dengan suhu optimum 10°C25°C. Gandum merupakan

tanaman yang toleran terhadap kekeringan tetapi tanaman gandum akan tumbuh dengan baik

apabila ditanam pada lahan yang memiliki curah hujan 600 825 mm/tahun dan memiliki

kelembapan rata rata 80 90% (Fisher and Goldsworthy, 1992). Dilihat dari syarat

tumbuhnya, gandum merupakan tanaman yang cocok tumbuh di dataran tinggi. Hal ini

merupakan masalah bagi budidaya gandum di Indonesia karena lahan yang tersedia di

Indonesia sangat beragam dari dataran rendah, dataran menengah hingga dataran tinggi.

Untuk itu diperlukan beberapa pengujian dari berbagai genotip gandum untuk mendapatkan

genotip gandum yang cocok untuk dataran rendah, dataran menengah dan dataran tinggi.
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Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) mempunyai

pusat studi gandum yang akan menguji beberapa genotip gandum untuk mendapatkan

genotip-genotip gandum yang berpotensi untuk dikembangkan dan dibudayakan di Indonesia

yang memiliki keragaman lahan dari lahan dataran tinggi, menengah hingga dataran rendah.

Pada kesempatan ini sebagai salah satu lokasi pengujian beberapa genotip gandum (Triticum

aestivum L.) akan dilakukan pengujian untuk mengetahui penampilan pertumbuhan dan

hasilnya, selanjutnya dipilih genotip yang cocok dan baik untuk dibudidayakan pada dataran

tinggi Dieng.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dkemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui penampilan pertumbuhan dan hasil 17 genotip gandum (termasuk tiga

varietas control) yang ditanam di dataran tinggi Dieng.

2. Menentukan genotip gandum yang baik dan cocok untuk dibudidayakan di dataran

tinggi Dieng.

1.3. Signifikansi Penelitian

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi,

pengetahuan dan teknologi tentang pertumbuhan dan hasil beberapa genotip gandum yang

dapat dibudidayakan di dataran tinggi Dieng. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan

dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan genotip gandum yang akan

dibudidayakan pada dataran tinggi Dieng.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini ditekankan pada penetapan beberapa genotip gandum yang ditanam

pada dataran tinggi Dieng dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari

aspek agroteknologi.

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda, maka penelitian ini diberikan

batasan-batasan sebagai berikut:

1. Jumlah genotip gandum yang digunakan adalah 17 genotip gandum termasuk tiga

varietas kontrol. Ke-17 genotip tersebut adalah M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9,

SO3, SO8, SO9,SO10, Jarissa, Nias, Dewata dan Selayar.

2. Penampilan pertumbuhan dibatasi dengan pengamatan komponen pertumbuh-an, yaitu:

Umur berbunga, jumlah anakan, tinggi tanaman dan umur panen.
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3. Hasil dibatas; dengan pengamatan komponen hasil, yaitu jumlah malai/m2, panjang

malai, jum-lah biji/malai, bobot 1000 biji, bobot 1 liter biji, dan bobot petak neto.

1.5. Model Hipotesis

Untuk memperjelas tujuan penelitian ini, maka dibuat model hipotesis sebagai

berikut:

Gambar 1.1 Model Hipotesis
Keterangan:
X : Berbagai genotip gandum yang ditanam di dataran tinggi Dieng
Y1 : Pertumbuhan tanaman gandum
Y2 : Hasil tanaman gandum




