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ABSTRAK. Tanaman gandum dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di Pulau Lombok serta
mempunyai peluang untuk pengembangannya, mulai dari dataran tinggi sampai dengan dataran rendah

sekitar 400 m dpl. Upaya pengadaptasian ini pedu ditindaklanjuti dengan pengembangan teknologi

budidaya, diantaranya penyediaan hara yang tepat. Pemupukan, merupakan salah satu faktor mendasar
yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman, atau merupakan salah satu komponen panca usaha tani,

dalam kerangka mendapatkan hasil panenan maksimal dalam suatu lahan pertanaman.

Pemupukan urea di pulau Lombok disarankan sekitar 300 kg/ha seperti dosis anjuran untuk tanaman padi

(Zubaidiet al, 2018). Akan tetapi belum diketahuiformula substitusi yang tepat dari pupuk urea dengan
pemberian pupuk kandang bagi lanaman gandum. Penambahan bahan organik pada tanah sawah

mempunyai pengaruh terhadap beberapa sifat kimia, yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan

dan produksi tanaman. Sumber pupuk organik dapat berasal dari kotoran hewan, bahan tanaman dan

limbah, misalnya pupuk kandang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk

kandang dan pupuk urea terhadap pe(umbuhan dan hasil tanaman gandum. Penelitian ini dilaksanakan

dengan metode ekspenmental di lapangan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial, dengan 21

kombinasi perlakuan pemupukan yang berbeda. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pemberian pupuk

kandang 40 Uha dapat mengurangi pemberian pupuk urea, pemberian pupuk urea dosis anjuran (300 kg/ha)

tidak berbeda dengan pemberian pupuk urea dosis lebih rendah. Hasil percobaan ini dapat menambah

referensi bagi penyusunan pedoman budidaya gandum di Pulau Lombok..

PENDAHULUAN

Gandum merupakan komoditi pertanian yang paling banyak diperdagangkan sejak tahun

1960an. Jumlah import gandum oleh negara negara pengimport semakin menaik terus dari 40 juta ton di

tahun 1960an menjadi sekitar 120 juta ton di tahun 2009 (FAO, 2016). Negara negara tropis di Asia

Tenggara termasuk lndonesia, mengimport gandum dalam jumlah yang sangat besar untuk diproses

sebagai tepung dan konsumsi domestik, dan hal ini akan terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan

ekonomi. lndonesia merupakan negara pengimport gandum terbesar di Asia Tenggara, jumlah import

gandum lndonesia melebihi total import negara negara lain di Asia Tenggra (FAO, 2016). Pada tahun 2016

lndonesia tercatat mengimport 10 juta ton gandum dari negara negara produsen seperti Australia, Canada,

Rusia dan Amerika Serikat (FAO, 2016).

Untuk mengurangi impor gandum, lndonesia perlu melakukan ugya untuk membudidayakan

dan memproduksigandum sendiri. Upaya untuk mengadaptasikan gandum di lndonesia yang beriklim tropis

harus giat dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 sampaidengan 2016 menuniukkan

bahwa tanaman gandum introduksi dari Australia dan varietas Nasional dapat tumbuh dan berproduksi

dengan baik di pulau Lombok serta mempunyai peluang untuk dikembangkan (Zubaidiet al., 2018). Namun
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tindakan tindakan budidaya yang dilakukan semenlara ini mengacu kepada tindakan agronomi yang

dilakukan untuk tanaman padi, suatu kerabat gandum yang merupakan tanaman landrace Pulau Lombok.

Teknologi budidaya gandum yang tepat guna merupakan langkah yang harus dilakukan dalam

upaya adaptasi dan pengembangan tanaman gandum di daerah yang mempunyai potensi untuk

pengembangannya. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang cocok untuk

pengembangan tanaman gandum (Puslitbang. Deptan, 2007). Pulau Lombok yang terletak pada 8"LS

116'8T merupakan wilayah yang cukup potensial untuk pengembangan tanaman gandum mengingat

sebagian besarwilayah ini merupakan daerah tadah hujan, sementara gandum dapat beradaptasi baik pada

lahan kering yang tidak dapat ditumbuhi dengan baik oleh padi. Simulasi yang dilakukan oleh Gusmayanti

et al. (2006) dan Handoko (2007) menunjukkan bahwa gandum dimungkinkan untuk diproduksi di Pulau

Lombok dengan potensi hasil antara 1,5-3.0 ton/ha. Penelitian kami tahun 2010 sampai dengan 2013

menunjukkan hasil mencapai 3 ton/ha pada dataran tinggi (Zubaidiet al., 2018a, Zubaidiet al., 2018b).

Namun belum ada paket teknologi budidaya yang menjadi acuan bagi pengembangan produksi gandum,

termasuk penyediaan unsur hara untuk produksi yang maksimum.

Gandum merupakan tanaman yang memerlukan unsur hara terutama nitrogen dalam jumlah

cukup banyak, seperti tanaman{anaman sereal lainnya. Pemupukan urea bagi tanaman gandum di Lombok

berada pada kisaran 300 kg/ha (Zubaidi et al, 2018). Pemupukan urea ini cukup tinggi mengingat kerusakan

yang dapat ditimbulkan oleh residu kimia dalam tanah, maka pemupukan ini perlu dicarikan altematif

pengganti yang lebih bersahabat dengan lingkungan.

Penggunaan pupuk anorganik yang terus menerus akan menyebabkan tanah menjadi padaU

mengeras dan tidak responsif terhadap pupuk yang diberikan sehingga akan menambah jumlah pupuk

tersisa yang tentu saja akan merugikan petani. Demikian juga dapal menurunkan pH tanah dan kandungan

oksigen sehingga akan menghambat suplai oksigen ke akar berkurang dan menurunkan produktivitas.

Lebih iauh, akumulasi sisa pupuk dan kadar oksigen yang rendah akan mamatikan mikrobia tanah yang

berdampak pada aktivitas penguraian bahan organik dan kandungan bahan organik dalam tanah menjadi

berkurang.

Alternatif yang kami tawarkan adalah penggunaan pupuk kandang untuk mengganlikan sebagian

atau seluruh penggunaan pupuk anorganik. Pupuk kandang merupakan jenis pupuk organic tersedia dalam

jumlah yang cukup memadai di daerah ini, sehingga mudah didapatkan. Belum diketahui tanggapan

tanaman gandum terhadap pemberian pupuk kandang serta variasi penggantian pupuk urea dengan pupuk

kandang. Oleh sebab itu perlu dilakukan percobaan pemberian pupuk kandang dalam variasi dengan

pemupukan urea pada tanaman gandum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk urea dan variasi

pengurangan jumlah pupuk urea denga substitusi pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasiltanaman

gandum. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui substitusi pupuk kandang dalam pemberian pupuk yang

tepat sehingga pemberian pupuk dapat memberikan hasil biji gandum yang optimal.
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BAHAN DAN METODE
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Penelitian dilakukan dengan Metode Experimental dengan percobaan di lapangan. Pemupukan

tanaman gandum akan dilakukan dengan variasi pemberian pupuk urea (anorganik) dengan pemberian

pupuk kandang (Pupuk organik). Pupuk Urea yang diberikan dengan dosis maksimal 300 kg/ha, sedang

pupuk kandang terbanyak adalah 40 tfta. Design percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak

Kelompok dengan 2 faktor perlakuan pemberian pupuk, terdapat 21 variasi perlakuan, setiap perlakuan

akan diulang 3 kali sehingga terdapat 63 ptot percobaan. Pemberian pupuk urea terdiri 3 aras, yaitu

pemberian urea 100k9/ha, 200 kg/ha, dan 300 kg/ha, sedangkan pemberian pupuk kandang, terdiri dari 7

aras: tanpa pemberian pupuk kandang, 5 ton/ha, 10 ton/ha, 15 ton/ha, 20lonlha,30 tonfta dan 40 ton/ha

Pengolahan tanah dan pembuatan bedeng percobaan dilakukan satu minggu sebelum

penanaman. Pengolahan tanah disertai dengan pembersihan gulma. Bedeng percobaan dibuat datam 3

blok, dengan ukuran masing masing bedeng 1,2X3 m, dengan jarak antar bedeng 30 cm, antar blok diberi

jarak 50 cm. Pemberian pupuk kandang dilakukan pada hari yang sama, guna memberijarak waktu bagi

pupuk kandang untuk terintegrasi dengan tanah pada bedeng percobaan. Pemberian dilakukan ke bedeng

percobaan sesuai dengan perlakuan yang telah direncanakan.

Benih yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih varietas gandum nasional, Nias. Benih

dipilih dari bji bandum yang sehat dan bernas. Bijigandum varietas Nias dipilih yang baik dan bernas untuk

dijadikan benih. Benih ditanam pada plot berukuran 1.2 x 3 m, pada 6 baris tanaman, dengan populasi 250

tanaman/m2. Pada saat tanam di sekitar benih ditaburi Furadan untuk menghindari hama, terutama semut.

Penyulaman dilakukan 7-10 hari setelah tanam, terhadap benih yang tidak berkecambah dengan

menanam benih cadangan yang telah dipersiapkan. Pupuk dasar yang diberikan saat tanam berupa pupuk

Phonska dengan dosis 300 kg/ha, dan pupuk kandang sesuai perlakuan. Pemberian pupuk Urea dilakukan

dua kali, masing-masing separuh takaran, saat tanaman mencapai fase pertumbuhan anakan (Growth

Stage/GS 21 (Zadoks et al., 1977)), dan saat kemunculan bunga/heading (GS 55).

Pemanenan dilakukan pada saat 80% dari populasi tanaman mencapai kriteria panen (GS 95),

yang ditandai dengan malai telah masak fisiologis, batang dan daun sudah menguning serta gabah sudah

ben,trarna kuning dan keras.

Pengamatan dilakukan terhadap pertumbuhan, meliputi: fase pertumbuhan, tinggi tanaman,

anakan, umur berbunga, berangkasan kering, dan hasil serta komponen-komponen hasil, termasuk:jumlah

malailm2,jumlah spikelet/m2, jumlah spikelet/malai, jumlah biji/spikelet, hasil (berat biji), serta berat 1000
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman gandum tidak berbeda nyata atar perlakuan pemupukan

urea maupun antar perlakuan pemberian pupuk kandang serta interaksinya. Pertumbuhan dan

perkembangan gandum lebih dipengaruhi oleh perbedaan genetis (Zubaidi et al, 2018b).

Pemupukan dapat menjadi stimulant untuk penaikan hasil, tetapi pada percobaan ini pemberian

pupuk urea yang lebih tinggitidak menyebabkan kenaikan hasil; hasil yang diberikan oleh perlakuan urea

300 kglha tidak berbeda nyata dengan pemberian 100 kglha atau 200 kg/ha. Meskipun terdapat

kecenderungan berat berangkasan kering, jumlah tiller/mz, jumlah malai/m2, jumlah spikeleUm2 (Tabel 1),

bahkan jumlah biji/m2 (data tidak ditunjukkan), lebih tinggi pada perlakuan pemberian urea 300 kg/m2,

namun kecenderungan-kecenderungan tersebut tidak dapat menyebabkan hasil yang lebih tinggi. Hal

tersebut dapat disebabkan ke-tidak-konsisten-an pengaruh perlakuan terhadap komponen-komponen

pendukung hasil, seperti pada jumlah biji/spikelet dan berat 1000 biji lebih tinggi pada perlakuan pemberian

urea 100 kg/ha, yang affnya kualitas pertumbuhan pada perlakuan ini lebih baik. Berbeda dengan

percobaan kami sebelumnya (Zubaidi et al, 2018b) yang menunjukkan pemberian pupuk urea 300 kg/ha

memberikan hasil terbaik, lebih baik dari pemberian 200 kg/ha bahkan tidak lebih rendah dari pemberian

urea 400 kgiha.

Tabel 1: Hasil dan komponen hasil tanaman gandum varietas Nias dengan perlakuan pemupukan urea dan pupuk

kandang

Perlakuan BBK Tiller/m2 Malailm2 Spi/ rnz Spi/ Bijil spi. Hasil
(s/m2)

TGW
(q/m2) malai (g)

u100

u200

451.4

480.0

972

1023

416.4

450.5

5299

5694

240.9

246.5

39.02

38.74

11.9

11.9

2.14

2.03

u300 1053 492.4 467.6 5811 11.9 2.08 242.6 38.44

Tanpa PK

PK 5 t/ha

PK 10 Uha

PK 15 t/ha

PK 20 Uha

PK 30 Uha

PK 40 Uha

433.9

476.7

467.8

416.1

481.1

491.1

495.6

417.2

438.9

450.0

432.8

461.1

447.2

466.7

215.9

220.1

243.4

229.1

247.7

248.3

292.1

39.48

38.68

37.89

38.87

38.79

38.15

39.27

915

994

1005

1016

1048

1048

1087

5162

5303

58't0

5504

5603

5688

61 38

11.9

11.0

12.4

11.7

11.7

1 1.6

12.7

1.98

2.24

2.05

2.12

2.07

2.10

2.00

Rata-rata

lsd U

lsd PK

1016

79.8

121.9

474.6

49.4

75.5

444.8

49.2

75.2

5601

577

882

11.9

0.9

1.4

2.08

0.15

0.22

243.3

19.5

28.8.

38.73

1.8

2.8

Pemberian pupuk kandang diatas 20 lJha dapat memberikan hasil gandum tebih tinggi daripada

tanpa penambahan pupuk kandang, dan penambahan pupuk kandang 40 Uha merupakan penambahan
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pupuk kandang dengan hasil tertinggi (292,1 glm2) atau setara dengan 2,9 t/ha. Hasil tertinggi pada

pemberian pupuk kandang 40 Uha ini karena memiliki berat brangkasan kering (BBK), jumlah tiller, jumlah

malai, jumlah spkelet per m2, jumlah spikelet per malai yang lebih tinggi, sedangkan jumlah biji/spikelet dan

berat 1000 bijitidak berbeda nyata.

Perlakuan pemberian pupuk urea tidak memberikan pengaruh berbeda pada percobaan ini,

meskipun dosis pemberiannya cukup jauh, 100 ke 300 kg/ha. Tidak adanya perbedaan pengaruh

pemupukan urea ini sangat boteh jadi disebabkan oleh karena pengaruh pemberian pupuk kandang.

Pemberian pupuk kandang dapat memacu pengaruh pemberian pupuk urea meskipun pada dosis lebih

rendah, sehingga tidak terlihat berbeda dengan pemberian pupuk urea dengan dosis yang lebih tinggi,

sehingga peran pupuk urea sebagiannya dapat diganti oleh pupuk kandang. Pemberian pupuk kandang

satu minggu sebelum tanam yang dikombinasikan dengan pemberian urea 100 kg/ha dapat memberikan

hasil lebih baik daripada pemberian urea 200k9/ha pada tanaman kailan (Mukti e|a|.,2017). Pemberian

pupuk urea yang dikombinasikan dengan pupuk kandang juga direkomendasikan pada pertanaman

gandum di Libya (Abubaker et al., 2020) dan di Argentina (Ciaparelli dan Garcia, 201 5) untuk mendapatkan

hasil lebih tinggidan perbaikan kondisi tanah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pemberian pupuk urea dan pupuk kandang pada percobaan ini tidak memberikan pengaruh terhadap

pertumbuhan tanaman gandum

2. Pemberian pupuk urea dengan 3 dosis berbeda, 100, 200 dan 300k9/ha tidak memberikan pengaruh

berbeda terhadap hasil gandum

3. Pemberian pupuk kandang 40 Uha memberikan hasil terbaik.

4. Pemberian pupuk kandang dapat memacu pengaruh pemberian pupuk urea sehingga dimungkinkan

substitusi sebagaian urea dengan pupuk kandang
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