
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Gandum (Triticum aestivum L) adalah salah satu tanaman yang berasal 

dari daerah subtropis.Tanaman ini termasuk golongan serealia dari famili 

gramineae (Budiarti, 2004).Gandum sebagai sumber pangan, dikonsumsi sekitar 

dua miliyar penduduk di dunia (sekitar 36% dari total penduduk dunia). Di tinjau 

dari kandungan nutrisi, gandum merupakan tanaman serealia yang memiliki 

komposisi nutrisi lebih tinggi dibanding tanaman serealia lain. Namun yang 

paling penting adalah gandum memiliki kandungan glutein yang tinggi mencapai 

80%. Kandungan glutein yang tinggi merupakan karakter kandungan fitokimia 

yang khas untuk gandum dibanding serealia lain. Glutein adalah protein yang 

bersifat kohesif dan liat yang berperan sebagai zat penentu elastisitas adonan 

berbasis tepung( Sleper dan Poehlman, 2006). 

Gandum merupakan bahan baku tepung terigu yang banyak digunakan 

untuk pembuatan berbagai jenis produk makanan seperti roti, mie, biskuit dan 

makanan ringan lainnya (Wiyono, 1980). Beragamnya produk olahan berbasis 

terigu menyebabkan produksi terigu dan permintaan gandum meningkat 

sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat terkait dengan tingkat pendapatan 

dan laju  pertambahan penduduk yang selalu meningkat (Adnyana et al., 2006). 

Berdasarkan data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), 

konsumsi terigu Indonesia meningkat sangat signifikan dari 9,9 kg per kapita pada 

2002, menjadi 17,11 kg perkapita pada 2007 atau sekitar 12% dari konsumsi 

pangan Indonesia pada tahun 2009 mencapai 17,7 kg per kapita. Karena itu, impor 

gandum juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2003 hanya sekitar 

3,736 juta ton, pada tahun 2005 mencapai 4,5 juta ton, kemudian mengalami 

peningkatan mencapai 4.770.000 ton pada tahun 2007 dan pada tahun 2010 

mencapai level 5 juta ton. Data BPS menunjukkan bahwa impor biji gandum 

tahun 2011 telah mencapai 5,4 juta ton dengan sumber utama dari Australia 

sebanyak 3,7 juta ton, Canada 982.200 ton dan Amerika Serikat 747.900 ton. 

Sedangkan impor tepung terigu tahun 2011, mencapai 680.100 ton dengan nilai 

281,7 juta dolar AS (BPS 2012). 
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Pengembangan gandum di daerah tropis sudah menjadi perhatian banyak 

pihak guna menekan import yang cukup tinggi. Pengembangan ini sudah dimulai 

dengan melakukan uji multi lokasi beberapa genotipe gandum baik local maupun 

introduksi di beberapa wilayah di Indonesia.  Perilaku pertumbuhan  dan 

pembungaan tanaman erat kaitannya dengan kondisi fisiologis tanaman dan 

pengaruh faktor lingkungan yang secara khusus meliputi pengaruh intensitas dan  

lamanya penyinaran, pengaruh suhu, dan ketersediaan air pada lingkungan 

tumbuh tanaman (Glover 2007).  Berdasarkan elevasinya, wilayah Indonesia 

dibedakan atas dataran rendah (0-200 m dpl), dataran medium (200-700 m dpl), 

dan dataran tinggi (> 700 m dpl). Setiap elevasi memiliki nilai unsur-unsur iklim 

dan tanah yang berbeda seperti jenis tanah,  cuaca, kelembaban, curah hujan, dan 

intensitas cahaya. Kondisi iklim yang mendekati kondisi iklim yang dibutuhkan 

oleh tanaman gandum adalah daerah dataran tinggi. 

Produksi gandum di Indonesia masih tergolong rendah.Salah satu 

penyebabnya yaitu kemampuan adaptasi gandum belum optimal terutama di 

daerah dataran rendah tropis.Sementara itu menurut Pringgohandoko dan 

Suryawati (2006), ketersediaan lahan di daerah dataran tinggi di Indonesia tidak 

tersedia cukup luas untuk budidaya gandum dengan skala ekonomis, 

dibandingkan lahan yang tersedia pada dataran rendah. 

Pringgohandoko (2006), menyatakan bahwa gandum yang ditanam 

didataran rendah relatif lebih cepat berbunga dan memiliki umur genjah 

dibandingkan jika ditanam didataran tinggi. Berdasarkan pernyataan diatas 

memicu penulis untuk melakukan penelitian mengenai Uji Daya Hasil Lanjutan 

pada 18 Genotip gandumdidataran rendah. 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari 18 genotip gandum 

yang cocok ditanam di dataran rendah. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan yaitu dari 18 genotip gandum yang di uji terdapat  

genotip gandum yang memiliki daya hasil yang tinggi pada daerah dataran rendah. 

 


