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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh beberapa dosis pupuk NPK, Si 

(Silikat), dan Pupuk Hayati terhadap pertumbuhan dan serapan N padi gogo Situgintung di 

tanah Psamment Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Akar-akar 

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 

sampai November 2017. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) Satu Faktor yang  terdiri atas  pemupukan Kontrol (Tanpa Pemupukan), 

menggunakan Pupuk Hayati (+) dan tanpa Pupuk Hayati (-), NPK 300 kg/ha menggunakan 

Pupuk Hayati (+) dan tanpa Pupuk Hayati (-), 2NPK 600 kg/ha menggunakan Pupuk Hayati 

(+) dan tanpa Pupuk Hayati (-), NPK+Si (Silikat Agrosil) NPK 300 kg/ha, dan Si 200 kg/ha 

diperoleh 500 kg/ha menggunakan Pupuk Hayati (+) dan tanpa Pupuk Hayati (-). Masing-

masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali sehingga menghasilkan 24 petak 

percobaan. Adapun pengambilan sampel secara acak (Random sampling), dalam 1 petak 

terdapat 5 sampel rumpun tanaman menggunakan Pupuk Hayati (+) dan 5 sampel rumpun 

tanaman tanpa menggunakan Pupuk Hayati (-) sehingga jumlah keseluruhan dalam masing-

masing petak sebanyak 10 tanaman sampel kemudian dikali dengan 24 petak percobaan 

sehingga menghasilkan 240 unit sampel tanaman. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

Pemupukan NPK mampu meningkatkan tinggi tanaman 47,1%, jumlah anakan 23,9%, jumlah 

malai 63,7%, berat berangkasan basah 55,16%, berat berangkasan kering 52,3%. Sedangkan 

Si (Silikat), dan Pupuk Hayati mempunyai pengaruh yang kecil untuk pertumbuhan dan hasil 

tanaman padi gogo Situgintung di lahan kering. Penambahan pupuk NPK dengan dosis 600 

kg/ha dapat menghasilkan serapan N (Nitrogen) sebesar 1,9% dibandingkan dengan dosis 

pupuk NPK 300 kg/ha dapat menghasilkan N (Nitrogen) sebesar 1,32%. Pengaruh  NPK 

dengan dosis 300 kg/ha dan NPK dengan dosis 600 kg/ha mampu meningkatkan pertumbuhan 

dan hasil tanaman padi gogo Situgintung  secara nyata lebih dari 30%. 

 

 

Kata kunci: Tanaman Padi Gogo Situgintung, Pupuk Hayati IMR, Pupuk Majemuk NPK, Si 

(silikat) dan Kadar N Tanaman. 
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ABSTRACT 

 

 This research is conducted to know the imfluence the docis of NPK, Si (silicate) and 

Biofertilizer to the growing and N absorbing of gogo Situgintung rice in the land of Psamment 

Nort Lombok Distrik. This research was done in Akar-Akar Vilage Bayan Subdistrict Of 

North Lombok District. It was conducted in August until September 2017. It was aplied the 

completely randomize  design (RAL) on factor that consist of fertilizing control ( withot 

fertilizing) using Biofertilizer (+) and non Biofertilizer (-), NPK 300 kg/ha using Biofertilizer 

(+) and non Biofertilizer (-), NPK 600 kg/ha using Biofertilizer (+) and non Biofertilizer (-), 

NPKSi (silicate agrosil) NPK 300 kg/ha, and Si 200 kg/ha were gotten 500 kg/ha using 

Biofertilizer (+) and non Biofertilizer (-), was given teatment three times each  other until 

getting 24 treatments. And the sample was took randomly (random sampling), 5 samples in 

one area using Biofertilizer (+) and 5 samples using non Biofertilizer (-) in which is 10 

sqamples in one area and then 10x24 area teatment is 240 unit of rice sampling.  The risult of 

the riseach show that using NPK can increase the high of plant 47,1%, 23,9% appearence 

growing plant, with malai 63,7%, weigh of rice wet 55,16% and dry 52,3%. Meanwhile using 

Si (silicate) and Biofertilizer had have a minim imfluence for the growing  and risult for gogo 

Situgintung in drying field. Adding fertilize NPK docis 600 kg/ha can get 1,9 of absorbing N 

(nitrogen) compared with docis NPK 300 kg/ha can get 1,32% nitrogen. The imflunce of NPK 

docis 300 kg/ha and 600 kg/ha can increase the growth and harvest of gogo Situgintung  in 

real more than 30%. 

 

Key words: gogo Situgintung rice plant, biofertilizer IMR, NPK fertilizers, Si (silicate) 

and exsistensi N planting. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan bahan pangan utama di Indonesia, karena sebagian 

besar dari penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok. 

Permintaan akan beras di Indonesia terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi 

nasional tahun 2017 mencapai 81,38 juta ton gabah kering giling (GKG) atau naik 2,1% di 

bandingkan tahun 2016 produksi padi mencapai 79,35 juta ton. Pemerintah belum mampu 

mencukupi kebutuhan pangan penduduk Indonesia walaupun telah banyak kebijakan yang 

telah dilakukan seperti penggunaan varietas unggul, pembangunan sarana irigasi, subsidi 

benih, pupuk, dan penggunaan pestisida dalam meningkatkan produksi padi gogo secara 

nasional (Dewa dkk., 2007). 

 Sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor andalan pembangunan yang 

penting khususnya di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagian besar wilayah NTB 

(84,04%) merupakan lahan kering, sehingga pengembangan pertanian lahan kering 

merupakan unggulan dan andalan masa depan. Lahan kering yang dimiliki NTB mempunyai 

potensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian yang produktif sebagai komoditas 

pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura. Dari potensi sumberdaya 

lahan kering yang dimiliki provinsi NTB, wilayah kabupaten Lombok Utara memiliki luas 

lahan kering yang cukup besar, sekitar 38.000 hektar yang mempunyai potensi untuk 

dikembangkan menjadi pertanian lahan kering yang produktif (Suwardji dkk., 2003).

 Banyak kendala yang dihadapi pada sistem pertanian di lahan kering, khususnya untuk 

meningkatkan produktivitas tanaman padi gogo. Kendala tersebut a.l: adanya ketidak-

seimbangan antara setatus unsur hara makro dan mikro di dalam tanah, dan jumlah bahan 

organik. Sebagai contoh, setiap tahunnya jumlah unsur hara Si yang di ambil dari dalam tanah 

mencapai 443 kg belum termasuk unsur makro yang lain seperti Calsium dan Magnesium (Ca 

dan Mg 4-8% dalam gabah) dan demikian juga terjadi pada unsur hara mikro seperti, seng, 

tembaga. 

 Ketidak seimbangan status unsur hara pada lahan sawah dan lahan kering di Provinsi 

NTB sudah banyak terjadi akibat pemupukan makro yang tidak seimbang dan hanya terbatas 

pada pemupukan N, P, dan K yang sudah dilakukan sejak 35 tahun yang lalu. Sebagai 

akibatnya produktivitas lahan sawah dan lahan kering di Provinsi NTB menurun drastis. Data 

dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi NTB tahun 2016 menunjukkan bahwa telah 

terjadi penurunan produktivitas tanah sawah yang sangat signifikan. Pada sepuluh tahun 

terakhir penurunan dari 6,1 ton/hektar (2004) menjadi 5,3 ton/hektar pada tahun 2016. Jika 

hal ini dibiarkan terus menerus maka predikat Propinsi NTB sebagai salah satu Provinsi 

pemasok kebutuhan pangan nasional tidak akan bisa tercapai lagi (Suwardji, 2017 ). 

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi tanaman padi gogo di lahan kering yaitu 

dengan penggunaan pupuk yang tepat dan menggunakan varietas unggul dengan produksi 

tinggi. Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pemupukan serta terjadinya 

perubahan status unsur hara di dalam tanah akibat pengelolaan yang tidak tepat, maka 

rekomendasi pemupukan perlu dikaji lagi dan disempurnakan sesuai dengan kondisi lokalitas 

(Kasniari dan Supadma, 2007). Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian 

dengan judul “Respon Pertumbuhan dan Serapan N Padi Gogo Situgintung Terhadap 

Pemupukan NPK, Si (Silikat), dan Pupuk Hayati di Tanah Psamment Kabupaten 

Lombok Utara.” 
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Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan serapan N padi 

gogo Situgintung terhadap pemupukan NPK, Si (Silikat), dan pupuk hayati di tanah 

Psamment Kabupaten Lombok Utara. 

 

Kegunaan Penelitian 

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam penentuan dosis 

pupuk NPK, Si, dan Pupuk Hayati yang tepat untuk di aplikasikan dalam upaya meningkatkan 

pertumbuhan, serapan N dan hasil padi gogo Situgintung di lahan kering. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat Percobaan 

 Percobaan ini dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2017 

di Lahan Kering Lombok Utara. Penelitian terdiri dari percobaan lapangan dan analisis 

Serapan N Jaringan Tanaman di Laboratorium. Percobaan lapangan dilaksanakan di Desa 

Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Analisis Kadar N Jaringan tanaman 

padi gogo Situgintung di lakukan di Laboratorium BPTP NTB. 

 

Alat dan Bahan Percobaan 
 Alat yang digunakan yaitu cangkul, sabit, tugal, ember, paku, bambu, triplek, jaring, 

penggaris dan alat tulis. 

 Bahan yang digunakan yaitu benih padi gogo varietas Situgintung, Pupuk Hayati 

Inokulan Mikroba Rhizozfer (IMR) dari BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional), Air, Pupuk 

Phonska (NPK), dan Pupuk Si (Silikat) Agrosil. 

 

 

Rancangan Percobaan 

 Perancangan percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan 

acak lengkap dipilih karena tanah yang digunakan untuk tempat penelitian sudah diketahui 

homogen dari sejumlah hasil penelitian sebelumnya (Suwardji., S. H. Waluyo, 2016). Faktor 

utama adalah pemupukan/dosis pupuk diantaranya: 

1. Kontrol (Tanpa pemupukan). 

2. Dosis pemberian  Pupuk NPK sebanyak 300 kg/ha 

3. Dosis pemberian  Pupuk 2NPK sebanyak 600 kg/ha 

4. Dosis pemberian  Pupuk NPK+Si (Agrosil) /NPK 300 kg/ha + Si 200 kg/ha. 

Faktor kedua adalah sebagai berikut : 

1. Benih padi Situgintung dengan perlakuan Pupuk Hayati akif 

2. Benih padi Situgintung dengan perlakuan Pupuk Hayati tidak aktif 

Pada masing-masing perlakuan pemupukan, terdapat 8 perlakuan diantaranya: 

1. Kontrol + BF (Biofertilizer) 

2. Kontrol – BF (Biofertilizer) 

3. NPK + BF (Biofertilizer) 

4. NPK – BF (Biofertilizer) 

5. 2NPK + BF (Biofertilizer) 

6. 2NPK -  BF (Biofertilizer) 

7. NPK Si  + BF (Biofertilizer) 

8. NPK Si – BF (Biofertilizer) 
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Masing-masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali sehinggga menghasilkan 

24 petak perlakuan. Adapun pengambilan sampel secara diagonal (random) yang mana dalam 

1 petak terdapat 5 sampel + BF dan  5 sampel – BF jadi, jumlah keseluruhan dalam masing-

masing petak adalah 10 sampel dan kemudian dikalikan dengan 24 petak percobaan sehingga 

menghasilkan 240 unit sampel tanaman. 

 

Pelaksanaan Percobaan 

Dalam pelaksanaan percobaan ini akan dilakukan beberapa kegiatan meliputi :  

 

Persiapan Benih 

Benih disiapkan sesuai perlakuan, kemudian direndam selama 24 jam menggunakan air 

dan pupuk hayati IMR, (+BF) dan tanpa pupuk hayati IMR (-BF) kemudian ditiriskan dan 

benih siap ditanam. 

 

Persiapan Lahan 

Pengolahan tanah dilakukan dengan tanpa olah tanah (TOT) disemprot dengan herbisida 

campuran dengan bahan aktif glyfosat dan diquat dan paraquat. Kedua herbisida ini 

mempunyai mekanisme kerja (mode of action) yang berbeda. Glifosat adalah jenis herbisida 

systemik yang dapat masuk ke jaringan tanaman dan ditranslokasikan sampai akar sehingga 

semua tanaman akan mati secara bertahap. Sedangkan herbisida diquat dan paraquat adalah 

herbisida racun kontak, hanya bagian yang terkena semprot yang mati. Kombinasi dua jenis 

bahan aktif ini biasanya efektif dapat mengkontrol gulma daun sempit dan gulma daun lebar. 

 

 

 

Penanaman 

Benih yang sudah direndam selama 24 jam  kemudian ditanam sebanyak 3 benih 

perlubang dengan menggunakan tugal. Jarak tanam yang digunakan adalah 25 x 25 cm. 

 

Penyulaman 

Penyulaman dilakukan seminggu setelah tanam (MST) dengan menggunakan tanaman 

cadangan yang sudah di siapkan untuk penyulaman. 

 

Pemupukan 

Pemupukan dilakukan sesuai dengan perlakuan. Pupuk NPK diberikan pada umur 14 

HST, 28 HST, dan 56 HST. 

 

Penyiangan 

Penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur 21 HST dan 40 HST. Penyiangan 

dilakukan dengan alat sabit untuk mencabut gulma disekitarnya. 

 

Pengairan 

Pengairan dilakukan dengan menggunakan sistem leb pada saat persiapan lahan yang 

akan di tanam sedangkan seterusnya pengairan dilakukan dengan sistem springkle big gun. 

Pengairan dengan sprinkle big gun dilakukan seminggu sekali sampai umur tanaman 
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mencapai umur 90 hari. Pengarian dilakukan sampai tanah mencapai kondisi kapasitas 

lapangan mencapai kedalam sampai 20 cm dan dicek secara rutin dengan tensiometer dan 

biasanya memerlukan waktu pengairan sprinkle big gun selama 2 jam. 

 

Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan penyemprotan insektisida kima. 

Penyemprotan insektisida di lakuan ketika hama walang sangit aktif, yaitu pada pagi hari dan 

sore hari. Penyemprotan dilakuan saat memasuki tanaman padi sudah berbunga dan setelah 

memasuki masak susu. Jenis insektisida yang digunakan adalah Fipronil dan propoksur. 

 

Cara Menentukan Tanaman Sampel 

Penentuan tanaman sampel dilakukan dengan cara random sampling (acak) dengan 

mengambil 5 rumpun sampel tanaman padi yang menggunakan Pupuk Hayati (+BF) dan 

tanpa Pupuk Hayati (-BF). Sedangkan penentuan tanaman sampel dilakukan dengan cara 

random sampling (acak) dengan mengambil 5 batang sampel tanaman padi yang 

menggunakan Pupuk Hayati (+BF) dan tanpa Pupuk Hayati (-BF). 

 

Parameter Yang Diamati 

Parameter yang diamati meliputi : tinggi tanaman (cm), jumlah anakan produktif  (per 

rumpun), jumlah malai (per rumpun), berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering 

(g) dan serapan N tanaman (%). 

 

Analisis Data 
 Data hasil penelitian di analisis menggunakan Analisis Keragaman (Analisis Variance) 

pada taraf nyata 5%. Data yang berbeda nyata di uji menggunakan uji lanjut taraf nyata 5%. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah daerah lahan kering di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan 

Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang merupakan wilayah yang belum banyak digarap atau 

dimanfaatkan disebabkan karena ketersediaan air (hujan) yang terbatas dan tidak 

menentu/eratik. Umumnya lahan tersebut ditanami pada musim hujan saja dan pada musim 

hujanpun sering tanaman mengalami cekkaman air dan juga sering terjadi gagal panen akibat 

dari kekurangan air (hujan) yang terjadinya tidak menentu. Hal inilah yang sering 

menyebabkan terjadinya gagal panen. 

Bentang lahan (land form) pada daerah penelitian merupakan perkembangan land 

form yang cukup tua, yang di-cirikan oleh permukaan yang relatif datar, akan tetapi banyak 

terdapat erosi yang intensif, terdapat beberapa gundukan yang membulat sebagai tanda sisa 

erosi lanjutan. Hal tersebut mencirikan bahwa daerah penelitian dulunya berbukit dan 

bergunung kemudian mengalami erosi dan deposisi. Walaupun kondisi permukaan tampak 

datar dan relatif sama (homogen), namun kedalaman lapis olah tanah sangat beragam dan 

kompleks (Suwardji dan Joko Priyono, 2004). 

Penelitian dilakukan pada lahan pertanian yang sudah lama tidak dimanfaatkan oleh 

petani atau tidak pernah dibudidayakan secara intensif. Oleh karena itu perlu pengolahan 

lahan yang intensif. Faktor iklim dengan suhu udara yang sangat panas pada daerah penelitian 

sering menjadi masalah untuk budidaya tanaman atau usahatani, akan tetapi apabila 
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kebutuhan air bisa diatasi dan pengelolaan dapat dilakukan dengan baik maka lahan pertanian 

ini akan dapat menjadi lahan yang produktif. 

Sifat dan Karakteristik Tanah Yang di Gunakan Untuk Penelitian 

Karakteristik lahan di daerah penelitian merupakan daerah kipas alluvium, yang di-

cirikan dengan bahan induk utama yaitu batu apung andesitik. Pada tebing sungai yang curam 

banyak menunjukkan adanya lapisan tanah dan batu apung yang mengeras hal tersebut 

merupakan material yang sulit mengalami proses erosi dan pelapukan karena mengandung 

kadar silika (Si) yang tinggi sehingga proses perkembangan tanah sangat lambat dan miskin 

akan unsur hara.  

Sifat-sifat fisika dan kimia tanah yang digunakan untuk penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil analisis sifat-sifat fisik dan kimia tanah yang digunakan sebagai lokasi 

penelitian di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. 

 

Parameter analisis Nilai Kategori 

pH (H2O) 6.28 Agak Masam 

N Total (%) 0.011 Rendah 

P Potensial (mg/100 gr) 5.12 Rendah 

K Potensial (mg/100 gr) 77.14 Tinggi 

Kation-dd (me/ 100 gr)   

K 0.18 Rendah 

Na 0.10 Rendah 

Ca 0.06 Sangat rendah 

Mg 0.04 Sangat rendah 

C Organik (%) 1.11 Sangat rendah 

Tekstur (%)   

Pasir 76  

Debu 22  

Liat 2  

Kelas tekstur  Pasiran 

BV  1.226 g/cm
3
 

KTK (me/100 gr) 12.6 Rendah 

P Olsen (ppm) 18.20 Rendah 

 

Sifat Tanah Nilai Katagori 

 

Titik jenuh/pF=0 

 

32% 

 

Pembacaan dengan 

tensiometer 0 

Kapasitas lapang (field capacity) 

= pF 4.2 

20% Pembacaan dengan 

tensiometer 2.2 

Titik layu permanen (permanent 

wilting point) = pF 4,2 

10% Pembacaan dengan 

tensiometer 2.56 

Lengas tanah tersedia (%) 10%  

Sumber: Suwardji dan S. H. Waluyo (2016) 
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Table 4.1 di atas menunjukkan bahwa tanah bertekstur pasir berlempung (loamy sand) 

dan kandungan C Organik yang sangat rendah. Tanah di Dusun Batu gembung, Desa Akar-

Akar merupakan tanah entisol yang sudah mulai berkembang dengan terbentuk tekstur tanah 

yang kasar yang mengakibatkan mempunyai drainase dalam (internal drainage) yang cepat 

sehingga terjadi hilangnya air keluar dari zona perakaran yang relatif  besar dan cepat pada 

tanah ini dibandingkan dengan tanah yang teksturnya lebih halus. Selanjutnya analisis tanah 

menunjukkan bahwa kadar air pada kapasitas lapang sangat rendah = pF 2.24 (20%), 

sedangkan kadar air pada titik layu permanen juga sangat rendah = pF 4.2 (10%), sehingga 

lengas tanah yang tersedia (plant available water) 10% sehingga data ini menunjukkan bahwa 

air yang tersedia bagi tanaman sangat rendah karena air cepat mengalami evaporasi dan cepat 

meresap keluar dari perakaran oleh gaya gravitasi karena daya ikat tanah terhadap air sangat 

rendah (Suwardji, S. H. Waluyo, 2016). Pada kondisi lahan seperti ini pertumbuhan dan 

produksi tanaman akan berjalan dengan baik jika terjadi hujan dengan frekwensi yang sering 

2-3 kali seminggu atau dilakukan penyiraman dengan air irigasi dengan frekwensi 2-3 kali 

seminggu. Hal inilah yang membuat pemberian air menjadi tidak efisien dan mahal sehingga 

efisiensi penggunaan air perlu di lakukan agar secara ekonomi produksi tanaman di wilayah 

lahan kering dapat menguntungkan. 

Hasil Analisis Keragaman Pengaruh Perlakuan Terhadap Variabel Pertumbuhan, dan 

Serapan N Tanaman Padi Gogo Situgintung (Oryza Sativa L.) 

Hasil analisis keragaman tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, berat 

berangkasan basah, berat berangkasan kering, dan serapan N tanaman disajikan pada tabel 4.2 

sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.2. Hasil Analisis Keragaman Pengaruh Perlakuan Pemupukan Terhadap Variabel 

Pertumbuhan, dan Serapan N Tanaman Padi Gogo Situgintung (Oryza Sativa L.) 

 

Variabel Pengamatan 
Sumber Keragaman 

Kontrol NPK 2NPK NPKSi Jaringan N 

 +BF -BF +BF -BF +BF -BF +BF -BF +BF -BF 

Tinggi Tanaman 4 MST 

Tinggi Tanaman 6 MST 

Tinggi Tanaman 8 MST 
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Jumlah Anakan 4 MST 
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Jumlah Malai 11 MST 

Jumlah Malai 12 MST 

Jumlah Malai 13 MST 

S 

S 

S 

S 

S 
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S 

S 
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S 

S 
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Dari hasil analisis keragaman Tabel 4.2 menunjukkan  bahwa pemberian dosis pupuk pada 

perlakuan pemupukan NPK, 2NPK, NPKSi dan Kontrol berbeda nyata terhadap  variabel 

tinggi tanaman, jumlah anakan, jumlah malai, berat berangkasan basah, berat berangkasan 

kering, dan serapan N pada jaringan tanaman padi gogo Situgintung. 

Tinggi Tanaman 

Hasil rata-rata tinggi tanaman padi gogo Situgintung pada umur 4 (MST), 6 (MST), 

dan 8 (MST) untuk masing masing perlakukan disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Rata-Rata Tinggi Tanaman Padi gogo Situgintung  4 MST, 6 MST, dan 8 MST 

Pada Perlakuan Pemupukan NPK, 2NPK, NPKSi dan Kontrol. 

 

Perlakuan Rata-Rata Tinggi Tanaman (cm) 

4 MST 6 MST 8 MST 

NPK + BF 43,90    ab 60,84  a b 72,62  a b 

NPK - BF 41,100    b 62,05  a b 74,10  a b 

2NPK + BF 49,44    ab 68,39  a 74,62  a b 

2NPK - BF 52,02    a 65,14  a b 83,50  a 

NPKSI + BF 41,05      b 58,55    b 71,98  a b 

NPKSI - BF 44,67    ab 62,98  a b 69,86    b 

Kontrol + BF 26,18      c 30,94      c 31,76      c 

Kontrol - BF 24,09      c 29,05      c 29,87      c 

BNJ 5% s s s 

Keterangan : Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang  tidak sama dinyatakan berbeda 

nyata dengan uji lanjut BNJ taraf nyata 5%. 

 

Hasil analisis sidik ragam tinggi tanaman menunjukan bahwa  pemberian dosis 

pemupukan  yang berbeda memberikan hasil yang berbeda  nyata dan dapat dilihat (Tabel 

4.3). Tinggi tanaman Padi Gogo Situgintung tertinggi diperoleh pada umur 4 MST pada 

perlakuan 2NPK-BF (tanpa pupuk hayati)  dengan rata-rata  52,02 cm. Pada umur 6 MST 

tertinggi diperoleh pada perlakuan 2NPK+BF (dengan pupuk hayati) rata-rata 68,39 cm dan 

pada umur 8 MST tertinggi diperoleh pada perlakuan 2NPK-BF (tanpa pupuk hayati) dengan 

rata-rata 83,50 cm. Sedangkan rata-rata tinggi tanaman terendah pada umur 4 MST, 6 MST, 

dan 8 MST diperoleh pada perlakuan Kontrol–BF sebesar 24, 09 cm , 29,05 cm, dan 29,87 

cm. Sedangkan perlakuan Kontrol+BF dapat meningkatkan tinggi tanaman pada 4 MST, 6 

MST dan 8 MST di peroleh 26,18 cm, 29,94 dan 31,76 cm. 

Rata-rata persentase peningkatan tinggi tanaman pada umur 4 MST antara perlakuan 

Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 7,9%. Pada umur 6 MST perlakuan Kontrol+BF 

dengan Kontrol-BF sebesar 6,1% dan pada umur 8 MST perlakuan Kontrol+BF dengan 

Kontrol-BF sebesar 5,95%. 

Dari data tinggi tanaman pada umur 4 MST perlakuan Kontrol (+BF) dengan NPK 

(+BF)  dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 40,36%. Kontrol (+BF) dengan 2NPK 

(+BF) dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 47,04%. Kontrol (+BF) dengan NPKSi 

(+BF) dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 36,22%. Sedangkan perlakuan Kontrol (-

BF) dengan NPK (-BF)  dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 41,38%. Kontrol (-BF) 
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dengan 2NPK (-BF) dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 53,07%. Kontrol (-BF) 

dengan NPKSi (-BF) dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 46,07%. 

Pada umur 6 MST perlakuan Kontrol (+BF) dengan NPK (+BF)  dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sebesar 49,14%. Kontrol (+BF) dengan 2NPK (+BF) dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sebesar 54,75%. Kontrol (+BF) dengan NPKSi (+BF) dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sebesar 47,15%. Sedangkan perlakuan Kontrol (-BF) dengan NPK (-BF)  

dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 53,18%. Kontrol (-BF) dengan 2NPK (-BF) dapat 

meningkatkan tinggi tanaman sebesar 55,40%. Kontrol (-BF) dengan NPKSi (-BF) dapat 

meningkatkan tinggi tanaman sebesar 53,80%. 

Pada umur 8 MST perlakuan Kontrol (+BF) dengan NPK (+BF)  dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sebesar 56,26%. Kontrol (+BF) dengan 2NPK (+BF) dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sebesar 57,43%. Kontrol (+BF) dengan NPKSi (+BF) dapat meningkatkan 

tinggi tanaman sebesar 55,87%. Sedangkan perlakuan Kontrol (-BF) dengan NPK (-BF)  

dapat meningkatkan tinggi tanaman sebesar 59,68%. Kontrol (-BF) dengan 2NPK (-BF) dapat 

meningkatkan tinggi tanaman sebesar 64,22%. Kontrol (-BF) dengan NPKSi (-BF) dapat 

meningkatkan tinggi tanaman sebesar 57,24%. 

Persentase peningkatan jumlah keseluruhan tinggi tanaman padi gogo Situgintung 

dengan menggunakan pupuk hayati rata-rata 14,80%. Sedangkan persentasi peningkatan 

jumlah keseluruhan tinggi tanaman padi gogo Situgintung tanpa menggunakan pupuk hayati 

rata-rata 16,15%. Hasil rata-rata keseluruhan peningkatan tinggi tanaman dengan 

menggunakan pupuk hayati dan tanpa menggunakan pupuk hayati dapat meningkat sebesar 

8,36%. 

Perbandingan peningkatan keseluruhan tinggi tanaman padi gogo Situgintung pada 

perlakuan NPK+BF dengan perlakuan NPKSi+BF sebesar 6,09%. Perlakuan antara 

2NPK+BF dengan NPKSi+BF sebesar 11,5%. Perlakuan antara NPK+BF dengan 2NPK+BF 

sebesar 11,4%. Perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF sebesar 47,1%. Perlakuan antara 

Kontrol+BF dengan 2NPK+BF sebesar 58,6%, dan Perlakuan antara Kontrol+BF dengan 

NPKSi+BF sebesar 47,09%. Sedangkan Perbandingan peningkatan keseluruhan tinggi 

tanaman padi gogo Situgintung pada perlakuan NPK-BF dengan perlakuan NPKSi-BF 

sebesar 3,0%. Perlakuan antara 2NPK-BF dengan NPKSi-BF sebesar, 10,40%. Perlakuan 

antara NPK-BF dengan 2NPK-BF sebesar 7,84%. Perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF 

sebesar 45,9%. Perlakuan antara Kontrol-BF dengan 2NPK-BF sebesar 53,8%, dan Perlakuan 

antara Kontrol-BF dengan NPKSi-BF sebesar 42,9%. 

Hasil rata-rata peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman padi Gogo Situgintung 

berpengaruh terhadap pemupukan NPK dan Pupuk Hayati. Menurut Soemedi (1982). Unsur 

hara NPK mampu mendukung  proses fotosintesis dan produksi fotosintat yang dihasilkan, 

serta meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui mekanisme perubahan unsur hara NPK 

menjadi senyawa organik atau energi disebut metabolisme. Peran unsur hara NPK ini tidak 

dapat digantikan dengan unsur hara lain. 

Menurut hukum minimum Von Leibig, pertumbuhan dan produksi tanaman sangat 

ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman yang ada 

pada kondisi minimum. Dengan kondisi kadar hara N dan P tersedia yang rendah, maka 

respon N dan P terhadap tinggi tanaman tentu menunjukkan respon yang lebih besar terhadap 

tinggi tanaman dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya di ikuti oleh 

pemberian Pupuk Hayati yang juga mampu meningkatkan tinggi tanaman walaupun besarnya 

masih di bawah faktor N dan P. 

Menurut De Datta (1981), unsur Nitrogen berperan penting dalam memberi warna 

hijau daun, mempercepat pertumbuhan yaitu bertambahnya tinggi batang, jumlah anakan, 



Crop Agro  Vol.... No .... – .... 20... 

 

ukuran daun, butiran gabah, serta jumlah spikelet dalam panikelet, meningkatkan persentase 

gabah isi dan meningkatkan kadar protein dalam beras. Padi yang kekurangan nitrogen akan 

menunjukkan gejala seperti pertumbuhan terhambat dan jumlah anakan sedikit, tanaman 

kerdil, daun sempit dan pendek, berwarna hijau kekuningan dan daun tua menjadi berwarna 

coklat muda dan mati (Soemedi, 1982). Selanjutnya fungsi NPK yang terkait dengan tinggi 

tanaman sangat berkaitan erat dalam mendukung proses fotosintesis dan produksi fotosintat 

yang dihasilkan, serta meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui mekanisme pengubahan 

unsur hara NPK menjadi senyawa organik atau energi disebut metabolisme, peran unsur hara 

tertentu ini tidak dapat digantikan dengan unsur hara lain. 

Dari data dan fakta yang ditemukan pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan 

bahwa padi gogo Situgintung yang ditanam di tanah di lahan kering Kabupaten Lombok Utara 

sangat respon dengan pemupukan NPK dan kemudian diikuti responnya terhadap Pemupukan 

Hayati. Faktor respon terhadap NPK jauh lebih besar karena kondisi tanah yang mempunyai 

status kadar N dan P yang relatif rendah dan kadar N dan P mempunyai peranan yang lebih 

penting untuk pertumbuhan dan hasil tanaman. Pengelolaan tanah pada kondisi seperti ini 

sebaiknya diarahkan pada pengelolaan tanah yang mampu meningkatkan kadar N dan P atau 

menambahkan sumber daya alam lokal yang dapat meningkatkan kadar N dan P di dalam 

tanah seperti pemberian pupuk kandang, pupuk hayati dan pemberian biochar. 

Adapun diagram batang peningkatan tinggi tanaman pada perlakuan dosis pupuk 

NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF, NPKSi+BF, NPKSi-BF, Kontrol+BF, Kontrol-BF 

pada umur 4 MST, 6 MST, 8 MST disajikan pada gambar 4.3 sebagai berikut :  

 

Gambar 4.3. Diagram Batang Peningkatan Tinggi Tanaman Perlakuan Dosis Pupuk NPK+BF, NPK-

BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF, NPKSi+BF, NPKSi-BF, Kontrol+BF, Kontrol-BF pada 

Umur 4, 6, 8 MST. 

Jumlah Anakan  

Hasil rata-rata jumlah anakan tanaman padi gogo Situgintung pada umur 4 MST, 6 

MST, dan 8MST. Semua disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Rata-Rata Jumlah Anakan 4 MST, 6 MST, dan 8 MST Pada Perlakuan Pemupukan 

NPK, 2NPK, NPKSi dan Kontrol. 

 

Perlakuan Rata-Rata Jumlah anakan (/Rumpun) 
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4 MST 6 MST 8 MST 

NPK + BF 12,1   a 13,8  a b 14     a b 
NPK - BF 12      a b 13,2  a b 13,1  a b 

2NPK + BF 17,2   a 17,1  a b 16,2  a b 

2NPK - BF 18,2   a 20,2  a 15,8  a b 

NPKSI + BF 13,6   a b 13,8  a b 16,5  a b 

NPKSI - BF 16,1   a 17,2  a b 17     a 

Kontrol + BF 8,3       b 9,1       b 6,6       b 

Kontrol - BF 8,8       b 9,4       b 7,4    a b 

BNJ 5% s s s 

Keterangan : Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang tidak sama dinyatakan berbeda 

nyata dengan uji lanjut BNJ taraf nyata 5%. 

Pada Tabel 4.4. Hasil analisis sidik ragam perlakuan pemupukan pada tanaman padi 

gogo Situgintung memberikan pengaruh yang  nyata terhadap jumlah anakan padi gogo 

Situgintung. Jumlah rata-rata anakan tanaman Padi Gogo Situgintung pada umur 4 MST 

tertinggi di peroleh 18, 2. anakan perrumpun dengan perlakuan 2NPK-BF. Pada umur 6 MST 

tertinggi di peroleh 20,2 anakan perrumpun dengan perlakuan 2NPK-BF dan pada umur 8 

MST tertinggi di peroleh 17 anakan perrumpun dengan perlakuan NPKSi+BF.  Jumlah rata-

rata anakan tanaman padi gogo Situgintung terendah pada perlakuan kontrol+BF baik pada 

umur 4, 6, 8 MST dengan rata-rata 8,3 anakan perrumpun, 9,1 anakan perrumpun dan 6,6 

anakan perrumpun. 

Rata-rata persentase peningkatan jumlah anakan padi gogo Situgintung pada umur 4 

MST antara perlakuan Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 5,6%. Pada umur 6 MST 

perlakuan Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 3,2% dan pada umur 8 MST perlakuan 

Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 10,8%. 

Dari data rata-rata peningkatan jumlah anakan pada umur 4 MST perlakuan 

Kontrol+BF dengan NPK+BF dapat meningkatkan jumlah anakan sebesar 31,4%. 

Kontrol+BF dengan 2NPK+BF dapat meningkatkan jumlah anakan sebesar 51,7%. 

Kontrol+BF dengan NPKSi+BF dapat meningkatkan jumlah anakan sebesar 38,9%. 

Sedangkan perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF  dapat meningkatkan jumlah anakan 

sebesar 26,6%. Kontrol-BF dengan 2NPK-BF dapat meningkatkan jumlah anakan sebesar 

51,6%. Kontrol-BF dengan NPKSi-BF dapat meningkatkan jumlah anakan sebesar 45,3%. 

Pada umur 6 MST perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF dapat meningkatkan 

jumlah anakan sebesar 34%. Kontrol+BF dengan 2NPK+BF dapat meningkatkan jumlah 

anakan sebesar 46,7%. Kontrol+BF dengan NPKSi+BF dapat meningkatkan jumlah anakan 

sebesar 34,1%. Sedangkan perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF  dapat meningkatkan 

jumlah anakan sebesar 28,7%. Kontrol-BF dengan 2NPK-BF dapat meningkatkan jumlah 

anakan sebesar 53,4%. Kontrol-BF dengan NPKSi-BF dapat meningkatkan jumlah anakan 

sebesar 45,3%. 

Pada umur 8 MST perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF dapat meningkatkan 

jumlah anakan sebesar 52,8%. Kontrol+BF dengan 2NPK+BF dapat meningkatkan jumlah 

anakan sebesar 59,2%. Kontrol+BF dengan NPKSi+BF dapat meningkatkan jumlah anakan 

sebesar 60%. Sedangkan perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF  dapat meningkatkan jumlah 

anakan sebesar 44,7%. Kontrol-BF dengan 2NPK-BF dapat meningkatkan jumlah anakan 

sebesar 53,1%. Kontrol-BF dengan NPKSi-BF dapat meningkatkan jumlah anakan sebesar 

56,4%. 
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Persentase peningkatan jumlah keseluruhan anakan tanaman padi gogo Situgintung 

dengan menggunakan pupuk hayati di peroleh 11,82%. Sedangkan persentasi peningkatan 

jumlah keseluruhan anakan tanaman padi gogo Situgintung tanpa menggunakan pupuk hayati 

di peroleh 13,5%. Hasil rata-rata keseluruhan peningkatan jumlah anakan tanaman padi gogo 

Situgintung dengan menggunakan pupuk hayati dan tanpa menggunakan pupuk hayati dapat 

meningkat sebesar 12,4%. 

Perbandingan peningkatan keseluruhan jumlah anakan padi gogo Situgintung pada 

perlakuan NPK+BF dengan perlakuan NPKSi+BF sebesar 21,5%. Perlakuan antara 

2NPK+BF dengan NPKSi+BF sebesar 7,19%. Perlakuan antara NPK+BF dengan 2NPK+BF 

sebesar 28,7%. Perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF sebesar 23,9%. Perlakuan antara 

Kontrol+BF dengan 2NPK+BF sebesar 52,7%, dan Perlakuan antara Kontrol+BF dengan 

NPKSi+BF sebesar 45,5%. Sedangkan Perbandingan peningkatan keseluruhan jumlah anakan 

padi gogo Situgintung pada perlakuan NPK-BF dengan perlakuan NPKSi-BF sebesar 9,1%. 

Perlakuan antara 2NPK-BF dengan NPKSi-BF sebesar, 13,06%. Perlakuan antara NPK-BF 

dengan 2NPK-BF sebesar 20,9%. Perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF sebesar 39,8%. 

Perlakuan antara Kontrol-BF dengan 2NPK-BF sebesar 52,4%, dan Perlakuan antara Kontrol-

BF dengan NPKSi-BF sebesar 43,2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa julmah unsur hara yang terkandung pada pemupukan 

2NPK+BF, 2NPK-BF, NPKSi+BF, dan NPKSi-BF memiliki jumlah unsur hara N dan P yang 

cukup memadai dan mampu mencukupi kebutuhan N dan P tanaman padi gogo Situgintung 

dari dalam tanah, sehingga mampu  memberikan nutrisi serta hara yang tinggi untuk 

menghasilkan jumlah anakan yang meningkat secara signifikan. Warda (2011),  menyatakan 

bahwa jumlah anakan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pemberian pupuk 

pada saat pengolahan tanah. Dari hasil data penelitian ini dan hasil penelitian yang 

disampaikan Warda (2011)  tentang peningkatan jumlah anakan sebagai hasil pemupukan dari 

pemupukan menunjukkan bahwa, pemupukan N, P, dan K mampu meningkatkan jumlah 

anakan yang signifikan. 

Jumlah anakan pada padi gogo Situgintung, dapat dipengaruhi oleh faktor pemupukan. 

Pupuk yang diberikan merupakan tambahan bagi unsur hara yang ada didalam tanah. Unsur 

hara yang paling dibutuhkan dalam pertumbuhan vegetatif adalah unsur hara N (Nitrogen). 

Unsur N dibutuhkan tanaman dalam pembentukan protein adalah bagian integral dari klorofil, 

yang merupakan penyerap utama energi cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis 

(Gardner dkk., 1991). Proses inilah yang diduga berperan penting terhadap meningkatkan 

jumlah anakan yang signifikan akibat pemupukan N, P, dan K di dalam tanah. Hal ini juga 

dibuktikan dengan data serapan N jaringan padi yang akan dibahas dalam sub pembahasan 

berikutnya.  

Adapun diagram batang peningkatan jumlah anakan tanaman padi gogo Situgintung  

pada perlakuan dosis pupuk NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF, NPKSi+BF, NPKSi-

BF, Kontrol+BF, Kontrol-BF pada umur 4 MST, 6 MST, 8 MST disajikan pada gambar 4.4 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.4. Diagram Batang Peningkatan Jumlah Anakan Perlakuan Dosis Pupuk NPK+BF, NPK-

BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF,NPKSI+BF, NPKSI-BF, Kontrol+BF, Kontrol-BF pada 

Umur 4, 6, 8 MST. 

Jumlah Malai 

Hasil rata-rata jumlah malai tanaman padi gogo Situgintung pada umur 10 MST, 11 

MST, dan 12 MST. Semua disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Tabel 4.5. Rata-Rata Jumlah Malai 10 MST, 11 MST, dan 12 MST Pada Perlakuan 

Pemupukan NPK, 2NPK, NPKSi, dan Kontrol. 

Perlakuan 
Rata-Rata Jumlah Malai (Per rumpun) 

10 MST 11 MST 12 MST 

NPK + BF 7,8  a 10,8  a b    12     a b 

NPK – BF 7,1  a   10,2  a b c    11,9  a b 

2NPK + BF 8,3  a        11,8   a 13,7  a 

2NPK – BF        10     a        13,5   a 15,7  a 

NPKSI + BF 8,6  a        11,8   a 13,9  a 

NPKSI – BF          8     a        12,6   a 14,8  a 

Kontrol + BF   1,8    b          4           c      5,3      b 

Kontrol – BF   2,2    b   4,3     b c      5,6      b 

BNJ 5% s s s 

Keterangan : Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang tidak sama dinyatakan berbeda 

nyata dengan uji lanjut BNJ pada taraf nyata 5%. 

Terlihat pada Tabel 4.5. Hasil analisis sidik ragam perlakuan pemupukan pada 

tanaman padi gogo Situgintung memberikan pengaruh yang  nyata terhadap jumlah malai padi 
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gogo Situgintung. Rata-rata jumlah malai tertinggi pada umur 10 MST pada perlakuan 2NPK-

BF di peroleh 10 malai perrumpun. Pada umur 11 MST pada perlakuan 2NPK-BF di peroleh 

13,5 malai perrumpun dan pada umur 12 MST pada perlakuan 2NPK-BF di peroleh 15,7 

malai perrumpun. Sedangkan rata-rata jumlah malai terendah pada umur 10 MST pada 

perlakuan Kontrol+BF di peroleh 1,8 malai perrumpun.  Pada umur 11 MST pada perlakuan 

Kontrol-+BF di peroleh 4 malai perrumpun dan pada umur 12 MST pada perlakuan 

Kontrol+BF di peroleh 5,3 malai perrumpun. 

Rata-rata persentase peningkatan jumlah Malai Per rumpun padi gogo Situgintung 

pada umur 10 MST antara perlakuan Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 18,1%. Pada 

umur 11 MST perlakuan Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 6,9% dan pada umur 12 

MST perlakuan Kontrol+BF dengan Kontrol-BF sebesar 5,3%. 

Dari data rata-rata peningkatan jumlah Malai Per rumpun pada umur 10 MST 

perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 76,9%. 

Kontrol+BF dengan 2NPK+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 78,3%. 

Kontrol+BF dengan NPKSi+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 79%. Sedangkan 

perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF  dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 69%. 

Kontrol-BF dengan 2NPK-BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 78%. Kontrol-BF 

dengan NPKSi-BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 72,5%. 

Rata-rata peningkatan jumlah Malai Per rumpun pada umur 11 MST perlakuan 

Kontrol+BF dengan NPK+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 62,9%. Kontrol+BF 

dengan 2NPK+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 72,2%. Kontrol+BF dengan 

NPKSi+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 66,1%. Sedangkan perlakuan Kontrol-

BF dengan NPK-BF  dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 57,8%. Kontrol-BF dengan 

2NPK-BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 68,1%. Kontrol-BF dengan NPKSi-BF 

dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 65,8%. 

Rata-rata peningkatan jumlah Malai Per rumpun pada umur 12 MST perlakuan 

Kontrol+BF dengan NPK+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 55,8%. Kontrol+BF 

dengan 2NPK+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 61,3%. Kontrol+BF dengan 

NPKSi+BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 61,8%. Sedangkan perlakuan Kontrol-

BF dengan NPK-BF  dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 52,9%. Kontrol-BF dengan 

2NPK-BF dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 64,3%. Kontrol-BF dengan NPKSi-BF 

dapat meningkatkan jumlah malai sebesar 62,1%. 

Persentase peningkatan jumlah keseluruhan malai tanaman padi gogo Situgintung 

dengan menggunakan pupuk hayati di peroleh 20,4%. Sedangkan persentase peningkatan 

jumlah keseluruhan malai tanaman padi gogo Situgintung tanpa menggunakan pupuk hayati 

di peroleh 19,6%. Hasil rata-rata keseluruhan peningkatan jumlah malai tanaman padi gogo 

Situgintung dengan menggunakan pupuk hayati dan tanpa menggunakan pupuk hayati dapat 

meningkatkan jumlah malai sebesar 3,9%. 

Perbandingan peningkatan keseluruhan jumlah malai padi gogo Situgintung pada 

perlakuan NPK+BF dengan perlakuan NPKSi+BF sebesar 10,7%. Perlakuan antara 

2NPK+BF dengan NPKSi+BF sebesar 1,4%. Perlakuan antara NPK+BF dengan 2NPK+BF 

sebesar 10,7%. Perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF sebesar 63,7%. Perlakuan antara 

Kontrol+BF dengan 2NPK+BF sebesar 67,1%, dan Perlakuan antara Kontrol+BF dengan 

NPKSi+BF sebesar 67,6%. Sedangkan Perbandingan peningkatan keseluruhan jumlah malai 

padi gogo Situgintung pada perlakuan NPK-BF dengan perlakuan NPKSi-BF sebesar 17,5%. 

Perlakuan antara 2NPK-BF dengan NPKSi-BF sebesar, 9,6%. Perlakuan antara NPK-BF 

dengan 2NPK-BF sebesar 25,5%. Perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF sebesar 58,5%. 
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Perlakuan antara Kontrol-BF dengan 2NPK-BF sebesar 69,1%, dan Perlakuan antara Kontrol-

BF dengan NPKSi-BF sebesar 25,5%. 

Menurut Yoshida (1975), Peran hara Silikat (Si) bagi tanaman dapat menstimulasi  

fotosintesis dan translokasi karbon dioksida  (CO2). Silikat (Si) yang terakumulasi pada daun 

padi berfungsi menjaga daun tetap tegak sehingga membantu penangkapan cahaya matahari 

dalam proses fotosintesis dan translokasi CO2 ke malai. Unsur Silikat (Si) juga dapat 

mengurangi cekaman abiotik seperti, suhu, radiasi cahaya, angin, air dan kekeringan. 

Sebaiknya, unsur hara Silikat dapat meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman biotik 

seperti, serangan penyakit dan hama. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan jaringan tanaman 

sehingga lebih tahan terhadap serangan penyakit dan hama. Fungsi Silikat (Si) mirip dengan 

peran K bagi tanaman. 

 Ini dikarenakan unsur hara yang terkandung pada dosis N, P, dan K mampu 

memberikan nutrisi yang tinggi untuk menghasilkan jumlah anakan secara signifikan. 

Menurut (Satoto dan Suprihatno. 1998), perbedaan sifat (genetik) dari masing-masing galur 

serta keadaan lingkungan tempat tumbuhnya. 

Adapun diagram batang peningkatan rata-rata jumlah malai tanaman Padi gogo 

Situgintung  pada perlakuan dosis pupuk NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF, 

NPKSi+BF, NPKSi-BF, Kontrol+BF,  Kontrol-BF pada umur 10 MST, 11 MST, 12 MST 

disajikan pada gambar 4.5 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5. Diagram batang peningkatan rata-rata jumlah malai tanaman padi gogo Situgintung pada 

perlakuan dosis pupuk NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF, NPKSi+BF, NPKSi-

BF, Kontrol+BF, Kontrol-BF pada umur 4 MST, 6 MST, 8 MST. 

Berat Berangkasan Basah dan Berat Berangkasan Kering 

Hasil berat berangkasan basah dan berat berangkasan kering padi gogo Situgintung. 

Semua disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Rata-Rata Berat Berangkasan Basah dan Berat Berangkasan Kering Pada Perlakuan 

Pemupukan NPK, 2NPK, NPKSi dan Kontrol. 
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Berangkasan Basah (Gram) Berangkasan Kering (Gram) 

NPK + BF  221,7  a b 110,4  a b c 

NPK - BF  179,7  a b   99,4     b c 

2NPK + BF  285,0  a b 148,3  a b c 

2NPK - BF  336,6  a 209,8  a b 

NPKSI + BF  191,1  a b 103,2  a b c 

NPKSI - BF  313,6  a 239,5  a 

Kontrol + BF    99,4     b   52,667    c 

Kontrol - BF  104,70   b   55,43      c 

BNJ 5% s s 

Keterangan: Angka pada kolom yang sama diikuti oleh huruf yang tidak sama dinyatakan berbeda 

nyata dengan uji lanjut BNJ taraf nyata 5%. 

Berdasarkan data Tabel 4.6. Perlakuan pemupukan NPK dan Si memberikan pengaruh 

nyata terhadap berat berangkasan basah  dan berat berangkasan kering sedangkan pupuk 

hayati tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat brangkasan basah dan berat 

brangkasan kering. Pengaruh pemupukan NPK mampu meningkatkan berat brangkasan basah 

75 g atau sebesar 41,7% dan mampu meningkatkan berat kering sebesar 44,2%. Selanjutnya 

pengaruh pemupukan Si dapat meningkatkan berat brangkasan basah sebesar 42,7% dan dapat 

meningkatkan berat brangkasan kering sebesar 58,5%. Selanjutnya pemupukan pupuk NPK 

dengan dosis 300 kg dibandingkan dengan dosis NPK sebesar 600 kg/ha mampu 

meningkatkan hasil brangkasan basah sebesar 46,6% dan mampu meningkatkan berat 

brangkasan kering sebesar 52,6%.  

Perbandingan peningkatan berangkasan basah padi gogo Situgintung pada perlakuan 

NPK+BF dengan perlakuan NPKSi+BF sebesar 13,8%. Perlakuan antara 2NPK+BF dengan 

NPKSi+BF sebesar 32,4%. Perlakuan antara NPK+BF dengan 2NPK+BF sebesar 22,2%. 

Perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF sebesar 55,16%. Perlakuan antara Kontrol+BF 

dengan 2NPK+BF sebesar 65,12%, dan Perlakuan antara Kontrol+BF dengan NPKSi+BF 

sebesar 47,9,%. Sedangkan Perbandingan peningkatan berangkasan basah padi gogo 

Situgintung pada perlakuan NPK-BF dengan perlakuan NPKSi-BF sebesar 42,6%. Perlakuan 

antara 2NPK-BF dengan NPKSi-BF sebesar, 6,8%. Perlakuan antara NPK-BF dengan 2NPK-

BF sebesar 46,6%. Perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF sebesar 41,7%. Perlakuan antara 

Kontrol-BF dengan 2NPK-BF sebesar 68,8%, dan Perlakuan antara Kontrol-BF dengan 

NPKSi-BF sebesar 66,6%. 

Perbandingan peningkatan berangkasan kering padi gogo Situgintung pada perlakuan 

NPK+BF dengan perlakuan NPKSi+BF sebesar 6,58%. Perlakuan antara 2NPK+BF dengan 

NPKSi+BF sebesar 30,4%. Perlakuan antara NPK+BF dengan 2NPK+BF sebesar 25,5%. 

Perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF sebesar 52,3%. Perlakuan antara Kontrol+BF 

dengan 2NPK+BF sebesar 64,4%, dan Perlakuan antara Kontrol+BF dengan NPKSi+BF 

sebesar 48,9%. Sedangkan Perbandingan peningkatan berangkasan kering padi gogo 

Situgintung pada perlakuan NPK-BF dengan perlakuan NPKSi-BF sebesar 58,4%. Perlakuan 

antara 2NPK-BF dengan NPKSi-BF sebesar, 12,4%. Perlakuan antara NPK-BF dengan 

2NPK-BF sebesar 52,6%. Perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF sebesar 44%. Perlakuan 

antara Kontrol-BF dengan 2NPK-BF sebesar 73,5%, dan Perlakuan antara Kontrol-BF dengan 

NPKSi-BF sebesar 76,8%. 

Data hasil penelitian ini tetap konsisten bahwa pemupukan NPK dapat meningkatkan 

berat brangkasan basah dan kering secara nyata. Selanjutnya pemupukan Si juga mampu 

meningkatkan berat brangkasan basah dan kering secara nyata. Lebih jauh lagi pemupukan 



Crop Agro  Vol.... No .... – .... 20... 

 

2NPK (600 kg NPK/ha) secara nyata juga mampu meningkatkan berat brangkasan basah dan 

berat brangkasan kering. Jika kita analisis lebih lanjut kita memperoleh data yang cukup 

mencengangkan, baik faktor NPK, Pupuk Si dan Dosis Pupuk NPK, mempunyai pengaruh 

yang relatif seimbang terhadap peningkatan berat basah dan berat kering tanaman.  

Dari hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini jika diasumsikan bahwa 

berat brangkasan basah dan berat brangkasan kering merupakan representasi hasil tanaman 

padi gogo Situgintung dengan mempertimbangkan analisis biaya input yang diberikan, pilihan 

pemberian pupuk NPK adalah rekomendasi teknologi yang  secara usaha tani paling 

menguntungkan. Terkait dengan pentingnya NPK, Dobermann dan Fairhust, 2000 

mengemukakan unsur hara N berperan penting terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman yang 

dalam penelitian ini  adalah berat brangkasan basah dan berat brangkasan kering. Unsur N 

yang mudah diserap tanaman padi sehingga mempercepat pertumbuhan tanaman yang dalam 

hal ini menambah tinggi tanaman, jumlah anakan, menambah ukuran daun dan besar gabah 

serta memperbaiki kualitas tanaman dan gabah, menambah kadar protein beras, meningkatkan 

jumlah gabah dan persentase jumlah gabah isi, dan menyediakan bahan makanan bagi 

mikrobia jasad-jasad renik yang bekerja menghancurkan bahan-bahan organik di dalam 

tanah). Sedangkan unsur hara fosfat berfungsi dalam penyusun adenosin triphosphate (ATP) 

yang berperan dalam proses penyimpanan dan transfer energi yang dibutuhkan tanaman 

dalam proses metabolisme. Bahan organik dapat menghasilkan asam-asam organik seperti 

asam humat dan sulvat yang berperan penting dalam mengikat Fe dan Al tanah, sehingga 

meningkatkan ketersediaan unsur hara P di dalam tanah (Subba, 1995). Selain N dan P, dan K 

juga memiliki peranan penting bagi tanaman yaitu untuk meningkatkan proses fotosintesis, 

menghemat penggunaan air, mempertahankan turgor, membentuk batang yang kuat, sebagai 

aktivator bermacam sistem enzim, dan memperkuat perakaran.  

Adapun diagram batang hasil Berangkasan Basah dan Berangkasan Kering tanaman 

padi gogo Situgintung pada perlakuan dosis pupuk NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-

BF, NPKSi+BF, NPKSi-BF, Kontrol+BF, Kontrol-BF pada umur 4, 6, 8 MST disajikan pada 

gambar 4.6 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6. Diagram Batang Berangkasan Basah dan Berangkasan Kering perlakuan dosis pupuk 

NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF,NPKSI+BF, NPKSI-BF, Kontrol+BF, 

Kontrol-BF pada umur 4MST, 6MST, 8 MST. 
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Serapan N tanaman Padi Gogo Situgintung 

Diagram batang kadar N jaringan tanaman padi gogo Situgintung (%) pada perlakuan 

pemupukan NPK+BF, NPK-BF, 2NPK+BF, 2NPK-BF, NPKSi+BF, NPKSi-BF, Kontrol+BF, 

Kontrol-BF disajikan pada Gambar 4.7 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.7. Diagram batang jaringan N tanaman padi gogo Situgintung dengan uji lanjut BNJ taraf 

nyata 5%. 

Dari uji lanjut BNJ taraf nyata 5% dapat di ketahui bahwa pemberian pupuk NPK 

mampu meningkatkan serapan N (Nitrogen). Serapan N pada padi gogo Situgintung 

berpengaruh nyata. Berdasarkan Gambar 4.7. Diagram batang serapan N pada tanaman padi 

gogo Situgintung menunjukkan bahwa pemberian pupuk 2NPK-BF cenderung meningkatkan 

hasil serapan Nitrogen tertinggi 1,9%. Pada perlakuan Kontrol+BF dan Kontrol-BF cenderung 

memberikan hasil kadar Nitrogen terendah 1,02%. 

Perbandingan peningkatan serapan N tanaman padi gogo Situgintung pada perlakuan 

NPK+BF dengan perlakuan NPKSi+BF sebesar 0,1%. Perlakuan antara 2NPK+BF dengan 

NPKSi+BF sebesar 0,6%. Perlakuan antara NPK+BF dengan 2NPK+BF sebesar 0,5%. 

Perlakuan Kontrol+BF dengan NPK+BF sebesar 0,34%. Perlakuan antara Kontrol+BF 

dengan 2NPK+BF sebesar 0,84%, dan Perlakuan antara Kontrol+BF dengan NPKSi+BF 

sebesar 0,24%. Sedangkan Perbandingan peningkatan serapan N tanaman padi gogo 

Situgintung pada perlakuan NPK-BF dengan perlakuan NPKSi-BF sebesar 0,06%. Perlakuan 

antara 2NPK-BF dengan NPKSi-BF sebesar, 0,64%. Perlakuan antara NPK-BF dengan 

2NPK-BF sebesar 0,58%. Perlakuan Kontrol-BF dengan NPK-BF sebesar 0,3%. Perlakuan 

antara Kontrol-BF dengan 2NPK-BF sebesar 0,88%, dan Perlakuan antara Kontrol-BF dengan 

NPKSi-BF sebesar 0,24%. 

Pada penelitian Suwardji., S. H. Waluyo (2016). Hasil analisis sifat-sifat fisik dan 

kimia tanah di Desa Akar-Akar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, N-Total masih 

rendah 0,011%. Pada pengujian berbagai macam dosis pemupukan tanaman padi gogo 

Situgintung, Nitrogen berkisar antara 1 sampai dengan 1,9%.  

Serapan N dapat dipengaruhi oleh kondisi dalam tanah sebelum diserap oleh akar, dan 

hara akan berubah menjadi ion-ion. Akar tanaman dapat menyerap ion-ion tersebut melalui 

mekanisme pertukaran kation (cation exchhange) antara ion dalam larutan tanah dengan akar 

diffusi dan aliran masa (mass flow). Pada pergerakan tanaman, pasokan unsur hara dapat 

tersedia dengan cepat bagi tanaman padi gogo. Nitrogen merupakan penyusun utama bobot 

kering tanaman dibandingkan tanaman yang lebih tua, sehingga semakin besar bobot kering 

dan semakin tinggi pula kadar N akar, maka serapan hara khususnya N akan semakin besar. 
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Triadiati, dkk (2012) mengungkapkan bahwa pemberian pupuk Nitrogen dengan dosis 

yang sesuai akan meningkatkan kandungan Nitrogen dalam rhizosfer, mengoptimalkan 

penyebaran Nitrogen dengan merata dan merangsang penyerapan juga penggunaan Nitrogen 

secara efisien, di sisi lain pemberian dosis pupuk Nitrogen yang berlebihanakan bersifat toksit 

kepada tanaman sehingga akan mengganggu  tahap perkembangan vegetatif maupun 

generatif. Untuk itu perlu dilakukan pemupukan yang berimbang supaya baik pada pupuk 

Nitrogen guna untuk meningkatkan hasil peroduksi tanaman padi gogo di lahan kering. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Pemupukan NPK mampu meningkatkan tinggi tanaman 47,1%, jumlah anakan 23,9%, 

jumlah malai 63,7%, berat berangkasan basah 55,16%, berat berangkasan kering 

52,3%. Sedangkan Si (Silikat), dan Pupuk Hayati mempunyai pengaruh yang kecil 

untuk pertumbuhan dan hasil tanaman padi gogo Situgintung di lahan kering. 

2. Penambahan pupuk NPK dengan dosis 600 kg/ha dapat menghasilkan serapan N 

(Nitrogen) sebesar 1,9% dibandingkan dengan dosis pupuk NPK 300 kg/ha dapat 

menghasilkan N (Nitrogen sebesar 1,32%. 

3. Pengaruh  NPK dengan dosis 300 kg/ha dan NPK dengan dosis 600 kg/ha mampu 

meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman padi gogo Situgintung  secara nyata 

lebih dari 30%. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa untuk tanah-tanah di lahan kering 

Lombok Utara, peningkatan produksi padi gogo Situgintung dapat dilakukan untuk 

melakukan modifikasi cara pengelolaan tanah dan tanaman yang dapat meningkatkan kadar 

NPK di dalam tanah untuk dapat meningkatkan produktivitas padi gogo di lahan kering. 
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