
Gandum Australia  
dihargai tinggi karena 
kinerjanya yang unggul  
pada beraneka ragam 
produk pangan, khususnya 
mi dan roti.

Gandum 
Australia

Kualitas, Kegunaan, dan Keunggulan



Penggunaan domestik: 8mmt

CINA
1,1mmt
$346jt

VIETNAM
1,3mmt
$404jt

JEPANG
0,9mmt
$335jt

KOREA
1,1mmt
$361jt

MALAYSIA
0,7mmt
$225jt

INDIA
0,7mmt
$191jt

YAMAN
0,6mmt
$200jt

INDONESIA
2,5mmt
$739jt

FILIPINA
1,5mmt
$465jt

SELANDIA BARU
0,5mmt
$158jt

<0,5mmt <1mmt <1,5mmt >2,5mmt

VOLUME EKSPOR
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Gandum Australia untuk
produk makanan Asia

Gandum Australia semakin diminati untuk 
aplikasi produk olahan karena konsumen di 
seluruh Asia semakin menghargai eksistensi 
produk panggangan. Gandum Australia dapat 
digunakan secara murni atau bentuk campuran, 
sesuai dengan proses pemanggangan dan 
produk sasaran. 

Adonan roti dari gandum Australia memiliki 
karakteristik yang kuat diimbangi dengan 
tingkat ekstensibilitas yang baik untuk 
menghasilkan roti dengan oven spring dan 
volume yang tinggi. 

Warna tepung yang bagus menghasilkan 
remah berwarna putih dan pinggiran roti cerah 
keemasan. 

Serapan air yang tinggi pada tepung ini 
memberi hasil tepung yang bagus bagi pabrik 
roti. Gandum Australia juga cocok untuk roti 
artisan dan produk olohan gandum lainnya.

Gandum Australia untuk  
olahan Mi

Gandum Australia mempunyai nilai yang tinggi 
di pasar Asia untuk produksi semua jenis mi, 
dari mi instan hingga udon.

Lebih dari 30% ekspor gandum Australia 
digunakan untuk membuat mi Asia. Kombinasi 
antara tekstur yang istimewa dan warna 
mi yang khas merupakan ciri unik gandum 
Australia.

Kualitas pati dan protein gandum Australia 
cocok untuk mi Asia. Pilihan kelas gandum 
optimal untuk tiap jenis mi menghasilkan 
rasa kunyah yang lezat dan tekstur yang 
berimbang. 

Varietas gandum pilihan memberikan hasil 
giling yang tinggi dengan kadar abu yang 
rendah sehingga menghasilkan warna yang 
cerah dengan stabilitas yang baik.

Serba guna dan andal 

Gandum Australia cocok secara ideal untuk 
beragam produk berbahan gandum yang 
mencakup:
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Australia adalah pemimpin 
dunia dalam produksi dan 
penyediaan gandum yang 
bersih, kering, putih, dan 
aman untuk makanan. 
Australia memiliki satu 
jajaran kelas gandum yang 
dikelola dengan saksama 
untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan.

Terkemuka di 
seluruh dunia

Gandum Australia mempunyai reputasi yang istimewa 
dan terkemuka di pasar internasional, khususnya di 
Asia dan Timur Tengah. Sekitar 65-75% total produksi 
gandum Australia diekspor setiap tahun.

Gandum Australia untuk 
produk premium

Gandum Australia sangat dipandang oleh para penggiling 
tepung terigu karena:

  Memiliki kadar air yang rendah

  Memiliki tingkat impuriti yang rendah (bersih) 

  Falling Number tinggi

  Mempunyai dedak berwarna putih

  Menghasilkan kadar tepung tinggi dengan kadar abu yang rendah 

  Menghasilkan warna mie yang baik dan stabil

Gambar 1  Pasar-pasar utama gandum Australia
Sumber: Data ekspor: ABS (rata-rata 2016-17 hingga 2019-20)
Data penggunaan domestik: ABARES (rata-rata 2014-15 hingga 2018-19)
$ = AUD

Total ekspor  $4,6 miliar 14,3 juta metrik ton
$ = AUD

• semua jenis mi Asia

• kulit pangsit kukus

• roti kukus

• Roti ala western

• roti pipih

• kue, kukis, dan pastri

• pasta dan cous cous.
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Gambar 2  Lokasi pelabuhan utama

Kelas gandum % Protein Qu
ee

ns
la

nd

Ne
w

 S
ou

th
 W

al
es

Vi
ct

or
ia

So
ut

h 
Au

st
ra

lia

W
es

te
rn

 A
us

tr
al

ia

Australian Prime Hard min. 13

Australian Hard min.11,5

Australian Premium White min. 10

Australian Standard White N/A

Australian Noodle Wheat 9,5–11,5 * *

Australian Premium White Noodle 10–11,5 * *

Australian Soft maks. 9,5

Australian Premium Durum min. 13

* Biasanya diproduksi dengan jumlah kecil berdasarkan kontrak.
CATATAN: Tingkat protein gandum Australia dinyatakan berdasarkan kelembapan 11%.
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1  Geraldton 
2  Kwinana
3  Bunbury
4  Albany
5  Esperance

6  Thevenard
7  Port Lincoln
8  Wallaroo
9  Adrossan

10  Port Giles

11  Adelaide
12  Portland
13  Geelong
14  Melbourne
15  Port Kembla

16  Newcastle
17  Brisbane
18  Gladstone
19  Mackay

Kualitas dijamin dari 
pertanian sampai 
pelanggan

Klasifikasi gandum

Industri biji-bijian Australia adalah satu-
satunya pengekspor global yang memiliki 
Kode Praktik industri guna memastikan 
bahwa biji-bijian Australia memenuhi 
persyaratan konsumen.

Grain Trade Australia adalah organisasi 
yang menetapkan Kode Praktik dan Standar 
Perdagangan yang memandu spesifikasi 
kualitas.

Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi graintrade.org.au

Standar industri dan 
kode praktik

Varietas gandum Australia dibagi menjadi 
delapan kelas untuk memenuhi karakteristik 
kualitas yang khusus bagi pengolah dan 
konsumen.

Wheat Quality Australia adalah perusahaan 
yang berkomitmen untuk menjaga dan 
meningkatkan reputasi kualitas kelas-kelas 
gandum Australia dengan menggunakan 
sistem klasifikasi gandumnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan, transparan, dan 
berkesinambungan.

Proses klasifikasi gandum dilakukan 
berdasarkan penilaian karakteristik kualitas 
yang melekat pada sebuah varietas baru, 
yang berfokus pada kinerja pengolahan dan 
penggunaan akhir.

Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi wheatquality.com.au

Gandum Australia diproduksi di salah satu lingkungan 
terbersih di dunia.

Sekitar 22 juta ton gandum diproduksi di Australia setiap tahun, dan ini 
merupakan 3% produksi gandum dunia dan sekitar 10% ekspor gandum 
global. Sekitar 65-75% total produksi gandum Australia diekspor setiap 
tahun dan negara bagian pengekspor terbesar adalah Western Australia

Dari petani hingga pengekspor, industri gandum Australia 
berkomitmen terhadap standar tertinggi dalam kinerja 
produk untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan 
internasional kami.Tabel 2  Produksi gandum Australia

Negara Bagian Produksi (t)

Western Australia 8,326,646

New South Wales 5,071,965

South Australia 4,017,665

Victoria 3,207,675

Queensland 884,520

Tasmania 48,906

TOTAL 21,557,377

Sumber: ABARES (Rata-rata lima tahun hingga 2019–20)

Ditanam di lingkungan 
yang bersih dan aman
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7. Pedagang/Pengekspor
Menyusun kontrak berdasarkan Standard 

Gandum GTA, melakukan pengecekan 
kualitas sebelum pengiriman dan 

menyusun pengaturan kargo.

Sampel dan uji pengiriman menuru 
spesifikasi yang tertera di kontrak.

1. Pengguna akhir/ konsumen
(Pengolah dan penggiling) 
Menggunakan gandum yang dipasok 
dan memberikan masukan tentang 
persyaratan kualitas. Meningkatkan 
pesanan gandum Australia yang 
memenuhi persyaratan 
kualitas.

6. Perantara
Varietas gandum diperiksa 
sesuai Daftar Induk Varietas di titik 
penerimaan. Tiap muatan diuji kadar 
protein, kadar air, kadar impuritas, 
uji berat dan karakteristik kualitas 
lainnya. Gandum dipisahkan ke dalam
     golongan kualitas yang relevan. 
     Pengujian komposit area 
     dan zona dilakukan.

2. Informasi pasar
AEGIC mendukung perdagangan dan 
penggunaan biji-bijian Australia dengan 
mengumpulkan informasi tentang 
kualitas biji, teknologi pengolahan, dan 
informasi pasar, serta 
menyediakannya 
kepada para penghasil 
                        bibit.

5. Penanam
Mengantarkan 
gandum ke pusat 
penerimaan pada saat panen. Penanam 
diwajibkan untuk menandatangani
       pernyataan varietas guna
        mengidentifi- kasikan varietas
            gandum yang diangkut 
                di setiap muatan truk. 

3. Penghasil 
     bibit
Menghasilkan 
varietas baru dengan 
karakteristik yang diinginkan 
petani dan pengguna akhir, lalu 
mengajukannya untuk diklasifikasi.

          4. Klasifikasi 
               varietas
     Wheat Quality Australia  
    menilai varietas-varietas baru
    berdasarkan varietas kontrol  
untuk memberikan klasifikasi yang 
berdasarkan pengunaannya
penggunaan akhir. 
Varietas tersebut kemudian 
dimasuk kan ke Daftar 
Induk dan diterbitkan 
setiap tahun.

Tabel 1  Spesifikasi protein indikatif dan ketersediaan 
kawasan untuk ekspor

http://graintrade.org.au


Kelas gandum Australia 
dan penggunaan akhirnya

Australian Hard 
(AH)

● ● ● ● %

Hasil panen 15–20

Protein minimum 11,5

AH termasuk varietas biji gandum 
yang keras dan berwarna putih 
yang memiliki kualitas giling dan 
adonan yang superior. Gandum yang 
bersifat keras ini tergolong bersih, 
kering dan utuh. Kadar tepung 
yang dihasilkan cukup tinggi dan 
berwarna baik. Karakter adonan 
yang terbentuk memiliki daya serap 
air yang baik. AH sangat cocok untuk 
berbagai macam aplikasi produk 
pangan seperti roti, roti pipih ala 
Timur Tengah, mi alkali kuning, mi 
basah dan roti kukus. Varietas AH 
ditanam di sepanjang Wheat Belt 
Australia dan dapat dipasok dari 
sebagian besar pelabuhan.

Variasi musiman menandakan 
bahwa pengiriman dari pelabuhan 
yang berbeda menunjukkan variasi 
dari performa dalam kebutuhan 
kelas, dan pelanggan dianjurkan 
untuk mencari informasi lebih lanjut 
untuk menyesuaikan kebutuhannya.

Australia Premium 
White (APW)

● ● %

Hasil panen 30–40

Protein minimum 10

Kelas APW terdiri dari varietas 
gandum yang keras yang berwarna 
putih dengan sifat gilingan yang 
baik. APW memiliki sifat adonan 
yang seimbang dan karakteristik 
warna yang baik. APW digunakan 
untuk memproduksi berbagai 
macam roti termasuk roti ala Timur 
Tengah yang memiliki rongga 
seperti baladi, tanoor, barbari, 
taftoon dan chapatti. APW juga 
sesuai untuk produk olahan mi 
dan banyak digunakan untuk mi 
instan berkualitas. Varietas APW 
ditanam di sepanjang Wheat Belt 
Australia dan dapat dipasok dari 
sebagian besar pelabuhan. Variasi 
musiman menandakan bahwa 
pengiriman dari pelabuhan yang 
berbeda menunjukkan variasi dari 
performa dalam kebutuhan kelas, 
dan pelanggan dianjurkan untuk 
mencari informasi lebih lanjut untuk 
menyesuaikan kebutuhannya.

Australian Prime Hard 
(APH) 

● ● ● %

Hasil panen 5–10

Protein minimum 13

APH adalah gandum berprotein tinggi 
dengan kualitas giling yang unggul 
yang menghasilkan karakteristik 
adonan yang kuat dan proporsional. 
Salah satu keuntungan menggunakan 
APH dalam proses pembuatan mi 
adalah tingkat warna yang cerah dan 
stabil. Varietas ini termasuk tipe bulir 
yang keras dengan kulit biji berwarna 
putih, cerah dengan penampakan 
yang transparan. Gandum ini padat 
berisi dan dapat digiling dengan 
mudah untuk menghasilkan tepung 
dengan hasil giling tinggi dan memiliki 
kadar abu yang rendah dan warna 
yang istimewa. APH sangat cocok 
untuk produk roti bervolume tinggi, mi 
alkali kuning, mi basah, mi kering dan 
kulit pangsit.

Adonan yang dihasilkan bersifat 
kuat dan seimbang sehingga bisa 
dicampur dengan gandum berprotein 
rendah untuk menghasilkan tepung 
berkualitas tinggi yang sesuai untuk 
aplikasi roti dan mi yang beragam. 
Hanya beberapa varietas dari 
zona produksi tertentu yang bisa 
dikategorikan sebagai APH. Akan 
tetapi, varietas ini bisa diekspor dari 
area lain juga.

Mi Roti Produk 
manis

Roti 
pipih

Kulit 
pangsit

Produk 
kukusan

Pasta

Australian Standard 
White (ASW)

● ● ● %

Hasil panen 20–25

Protein minimum N/A

Kelas ASW terdiri dari varietas 
gandum yang keras dan berwarna 
putih. Gandum ini termasuk utuh 
dan bersih, dengan karakteristik 
penggilingan dan warna tepung 
yang baik. ASW dapat digunakan 
untuk penggilingan langsung atau 
sebagai bahan campuran. ASW 
banyak digunakan untuk aplikasi 
roti ala Timur Tengah, Iran dan 
India seperti lavash, naan dan 
chapatti. Gandum ini juga cocok 
untuk produk roti kukus dan mi 
instan. Tekstur mi yang dihasilkan 
cenderung lebih lembut.

Gandum ASW ditanam di sepanjang 
Wheat Belt Australia dan dapat 
dipasok dari sebagian besar 
pelabuhan. Variasi musiman 
menandakan bahwa pengiriman 
dari pelabuhan yang berbeda 
menunjukkan variasi dari performa 
dalam kebutuhan kelas, dan 
pelanggan dianjurkan untuk 
mencari informasi lebih lanjut untuk 
menyesuaikan kebutuhannya.

Australian Noodle 
Wheat (ANW)

● %

Hasil panen <5

Protein minimum 9,5–11,5

Varietas ANW harus memenuhi 
persyaratan spesifik untuk mi udon, 
yang mencangkup warna tepung, 
stabilitas warna dan rasa kunyah 
yang istimewa. ANW menghasilkan 
mi udon dengan tampilan cerah dan 
warna yang putih krem dengan rasa 
kunyah yang lembut dan elastis.

Tekstur mi yang dihasilkan sangat 
sesuai untuk produksi mi udon. 
ANW termasuk varietas gandum 
putih dengan tingkat kekerasan 
yang sedang dan zat pati yang 
lunak, menghasilkan puncak 
viscograph yang tinggi dan volume 
muai yang tinggi pada saat zat 
pati digelatinkan. Gandum ANW 
kebanyakan diproduksi di Western 
Australia, akan tetapi sebagian kecil 
juga ada di Australia timur (biasanya 
berdasarkan kontrak). Tipe gandum 
mi Australia biasanya diekspor dalam 
bentuk campuran dengan APWN 
daripada kelas murni.

Pembeli dianjurkan untuk bekerja 
dengan pemasok gandum untuk 
mengembangkan campuran yang 
sesuai untuk kebutuhannya.

Australian Soft   
(ASFT)

● ● %

Hasil panen <5

Protein minimum 9,5

ASFT adalah campuran khusus yang 
meliputi gandum lunak dan putih, 
yang ideal untuk produk olahan 
manis seperti kue, biskuit (kukis), 
pastri dan makanan manis lainnya. 
Tipe ini juga digunakan untuk produk 
kukusan.

ASFT memiliki performa gilingan yang 
baik dengan daya serap air rendah, 
penting untuk adonan kukis dan 
biskuit.

ASFT diproduksi di pinggiran timur 
Australia dan digunakan untuk 
pembuatan biskuit dan kue secara 
domestik, sementara ASFT di tepi 
barat Australia diekspor jika tersedia.

Australian Premium 
Durum (ADR)

● %

Hasil panen <5

Protein minimum 13

ADR memiliki bulir yang sangat 
keras dengan warna yang keemasan 
seperti kaca. ADR dikenal oleh 
kualitas fisik, pengolahan dan hasil 
yang baik, serta warna kuning yang 
cerah dan stabil.

ADR secara ideal cocok beraneka 
ragam produk pasta basah dan 
kering dengan warna dan umur 
produk yang lama. ADR juga 
digunakan untuk cous cous dan 
semolina.

ADR diproduksi di New South Wales 
dan Queensland dan diutamakan 
untuk pasar ekspor, sementara 
itu produksi di South Australia 
dan Victoria didorong karena 
kedekatannya dengan lokasi 
produsen pasta di South Australia.

Australian Premium 
White Noodle (APWN)

● %

Hasil panen 5–10

Protein minimum 10–11,5

APWN adalah biji gandum khusus 
premium bersifat keras yang 
memiliki zat pati dan warna yang 
baik. APWN memiliki kualitas 
produksi yang unik dan langka 
ditemukan secara komersial. APWN 
cocok untuk dicampur dengan 
ANW untuk menghasilkan mi udon 
premium dan berbagai olahan mi 
lainnya.

Karakteristik kualitas APWN mirip 
dengan ANW, namun APWN tergolong 
berbiji keras. Karakteristik kualitas 
gandum ini meliputi hasil giling yang 
tinggi dengan kadar abu rendah, 
tepung berwarna krem, lembaran 
mi yang putih dan cerah dengan 
tingkat ketahanan yang lama. APWN 
diproduksi di Western Australia.
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Penelitian dan pengembangan 
dan dukungan pengguna akhir
Australia berinvestasi secara 
signifikan dalam penelitian 
untuk memastikan 
bahwa gandum Australia 
memenuhi persyaratan 
kualitas pelanggan 
internasional.
Di seluruh Australia, organisasi-organisasi 
penelitian dan pengembangan pemerintah 
dan swasta bekerja dalam program penelitian 
pembibitan, produksi, dan kualitas.

AEGIC meningkatkan nilai industri biji-
bijian Australia dengan mengumpulkan, 
menganalisa, dan berbagi inteligensi pasar 
yang dibutuhkan industri untuk membibitkan, 
mengklasifikasikan, menanam, dan memasok 
biji-bijian yang lebih disukai pasar.

Kami juga menyediakan informasi teknis, 
dukungan dalam pasar, dan edukasi untuk 
pelanggan internasional untuk membantu 
mereka memahami dan mengoptimalkan nilai 
biji-bijian Australia.

Hubungi AEGIC hari ini untuk mencari tahu cara 
kami dapat membantu Anda.

Australian Export Grains Innovation Centre
Perth (kantor pusat)
3 Baron-Hay Court  
South Perth, WA 6151, Australia
Telepon: +61 (08) 6168 9900
Surel: admin@aegic.org.au

Sydney
1 Rivett Road, Riverside Corporate Park
 North Ryde, NSW 2113, Australia
Telepon: +61 (02) 8025 3200

Semua hak cipta isi © AEGIC. Semua hak dilindungi. Perusahaan badan terkait, direktur, dan karyawan AEGIC tidak menerima tanggung wajib apa pun 
atas setiap cedera, kehilangan, klaim, ganti rugi, ganti rugi insidental atau ganti rugi konsekuensial, yang timbul dari, atau dengan suatu cara terkait 
dengan, penggunaan informasi apa pun, atau setiap kesalahan, kelalaian, atau kekurangan pada informasi yang terkandung di dalam publikasi ini. 
Walau semua kehati-hatian telah diterapkan di dalam penyusunan publikasi ini, AEGIC tidak mengemban tanggung wajib atas keakuratan informasi 
yang disediakan.

Australian Export Grains Innovation Centre  aegic.org.au
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AEGIC adalah sebuah prakarsa Pemerintah Negara Bagian Western 
Australia dan Australia’s Grains Research and Development Corporation
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