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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman gandum yang 

diberikan beberapa jenis pupuk cair dan separuh dosis pupuk anjuran. Penelitian ini dilaksanakan 

di Dusun Mekar Jati Desa Santong Kabupaten Lombok Utara NTB, berlangsung sejak bulan Mei 

hingga September 2016. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

Faktorial, dengan dua faktor perlakuan dan tiga kali ulangan. Faktor pertama adalah varietas, 

yaitu varietas Nias dan Gladius, sedangkan faktor kedua adalah pupuk; setengah dosis pupuk 

anjuran + pupuk Biso; setengah dosis pupuk anjuran + pupuk Neoboost; setengah dosis pupuk 

anjuran + pupuk Silikat dan pupuk anjuran. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perbedaan 

varietas memberikan pengaruh signifikan pada tinggi tanaman, jumlah batang, jumlah malai, 

jumlah spikelet per malai dan jumlah biji per spikelet. Pada perlakuan pupuk memberikan 

pengaruh yang signifikan hanya pada jumlah spikelet per malai dan tidak ada interaksi antara 

varietas dan pupuk terhadap semua parameter yang diamati. 

Kata Kunci :Varietas, Pupuk dan Dosis 

ABSTRACT 

This study aimed to determine growth and yield of wheat with application of liquid  

fertilizer and half dose of recommended fertilizer. The experiment was done at Mekar Jati, 

Santong, North Lombok between Mei to September 2016, using Randomized complete Block 

Design with two factors and three replications. The first factor was wheat variety Nias and 

Gladius. The second factor was fertilizer application that was consisted of ; Half dose of 

recommended fertilizer + BISO liquid  fertilizer ; Half dose of recommended fertilizer + 

NEOBOOST liquid fertilizer; Half dose of recommended fertilizer + Si fertilizer and 

recommended fertilizer. The result showed that wheat variety gave  significant effect to plant 

height, stem number head number. Significantly different numbeeer of spikelet/ head was found 

on fertilizer application and there was no interaction between wheat variety and fertilizers 

application  to all parameters 

Key words: Variety, Fertilizer and Doses 
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PENDAHULUAN 

Masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah peningkatan 

jumlah penduduk yang pesat, tidak seimbang dengan penyediaan pangan. Untuk mewujudkan 

ketahanan pangan dilakukan penganekaragaman pangan yang bersumber dari pangan karbohidrat 

lain, salah satu komoditi pangan alternatif adalah gandum. Tanaman gandum dikenal sebagai 

salah satu bahan pangan populer di kalangan masyarakat dunia termasuk Indonesia. 

Walaupun gandum dapat menjadi pangan alternatif namun ketersediaannya yang tidak 

mencukupi menjadi suatu permasalahan baru.Peningkatan konsumsi tepung terigu perkapita 

secara langsung telah mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan gandum, sementara 

Indonesia sendiri tidak memiliki tanaman gandum untuk memenuhi kebutuhan tersebut.Untuk 

memenuhi permintaan pasar, pemerintah melakukan impor gandum.Untuk mengatasi 

permasalahan ini perlu dilakukan penanaman gandum di Indonesia. Di Indonesia, kebutuhan 

gandum relatif besar dan meningkat dari tahun ketahun dan seluruhnya dipenuhi dari impor 

gandum. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika pada tahun 2011 impor gandum Indonesi 

mencapai 6 juta ton (BPS, 2011). 

Pembudidayaan gandum mempunyai prospek yang cerah di masa yang akan datang. 

Untuk dapat memberikan produksi yang tinggi sebagaimana tanaman pangan yang lainnya, 

dalam pertumbuhannya gandum juga membutuhkan pupuk sebagai penyuplai unsur hara.Sutejo 

(2002) menyatakan untuk meningkatkan produksi gandum dibutuhkan pemupukan intensif dan 

merata yang dapat memperbaiki kekurangan unsur hara. 

Pemupukan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produksi pertanian. 

Pemberian pupuk organik dipandang penting karena merupakan tindakan dalam penambahan 

bahan organik kedalam tanah.Saat ini sebagian besar petani sangat tergantung pada pupuk kimia, 

mengingat ketersediaan pupuk kimia pada saat sekarang ini semakin sulit, dan harganya semakin 

mahal, akibat adanya pengurangan subsidi dari pemerintah, maka penggunaannya harus 

diusahakan seefisien mungkin. Disamping itu penggunaan pupuk kimia secara terus menerus dan 

dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi tanah. 

Untuk meningkatkan produksi gandum yaitu salah satunya dengan pemberian pupuk cair 

sebagai salah satu pengganti pupuk (kimia) anjuran. Karena belum ada yang meneliti tentang 

pemberian beberapa jenis pupuk organik cair sebagai salah satu pengganti pupuk (kimia) anjuran 
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maka dari itu penelitian dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil tanaman gandum 

yang diberikan beberapa jenis pupuk cair dan separuh dosis pupuk anjuran 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan melakukan percobaan di 

lapangan.Percobaan ini dilaksanakan di Dusun Mekar Jati, Desa Santong Kabupaten Lombok 

Utara NTB.Pelaksanaan percobaan ini dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan September 

2016. Bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini meliputi benih gandum varietas Nias 

dan Gladius, pupuk NPK Phonska (15:15:15), pupuk Urea, pupuk Biso, pupuk Silikat, dan  

pupuk Neoboost. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini meliputi cangkul, ember plastik, 

garisan, karung, gunting, kantung sampel, timbangan, meteran dan alat tulis menulis. 

Rancangan Percobaan 

Percobaan ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial, dengan dua faktor 

perlakuan, yaitu faktor varietas dan faktor  pupuk. 

Faktor varietas : Gladius (G), Nias  (N) 

Faktor Pupuk : 

PB = Pupuk Biso 16,67 liter/ha + 150 kg/ha Urea + 150 kg/ha NPK 

PN = Pupuk Neoboost 8,33 liter/ha+ 150 kg/ha Urea+ 150 kg/ha NPK 

PS = Pupuk Silikat 100 liter/ha + 150 kg/ha Urea+ 150 kg/ha NPK 

PA = Pupuk Anjuran 300 kg/ha + 300 kg/ha NPK 

Terdapat 8 kombinasi perlakuan yaitu GPB, GPN, GPS, NPB, NPN, NPS, GPA dan 

NPA, yang diulang 3 kali, sehingga diperoleh 24 unit percobaan. 

Pelaksanaan Percobaan 

Benih gandum varietas Gladius dan Nias dipilih yang bernas, tidak keriput dan yang 

relatif besarnya sama kemudian benih tiap varietas dihitung sebanyak 200 biji,  dan dimasukkan 

ke dalam amplop yang sudah disiapkan untuk kebutuhan 1 larikan/baris. Pengolahan tanah yang 

dilakukan dengan membajak tanah dua kali, kemudian diratakan. Pada tanah tersebut dibuat 

petak/bedengan dengan ukuran 1,5 × 4 m
2
. Jarak antar petak yaitu 50cm. Jumlah petak semuanya 

adalah 24 yang dibagi menjadi 3 blok dan masing-masing blok terdiri dari 8 plot. Penanaman 

dilakukan dengan cara membuat larikan/baris setiap petak yang terdiri dari 7 larikan/baris, 
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sedalam 2 cm pada setiap larika/barisn. Jarak antar larikan/baris yaitu 20 cm. Pada setiap larikan 

disebar benih secara merata sebanyak 200 biji. 

Pupuk diberikan pada saat penanaman dengan cara dibuatkan larikan/baris sedalam 2cm 

pada sela-sela baris tanaman. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk NPK Phonska (15:15:15) dan 

Urea yang ditambanh dengan pupuk organik cair (pupuk Silikat, pupuk Neobost dan pupuk Biso) 

dengan dosis pupuk Urea 150 kg/ha dan NPK Phonska (15:15:15) 150 kg/ha. Pupuk NPK 

Phonska (15:15:15) diberikan hanya satu kali pada saat penanaman, sedangkan pemberian pupuk 

Urea disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman yaitu pada saat tanam diberikan 30 

gram/petak, fase pertumbuhan pada umur 28 (hst) 30 gram/petak dan pada fase pembungaan 

yaitu 48 hst 30 gram/petak. Sedangkan untuk pupuk organik cair diberikan mulai 16 hst.  

Pupuk Biso ini disemprotkan langsung ke daun dengan takaran 2 ml dalam 2 liter air 

untuk 1 plot, diberikan lima kali setiap minggu. Neoboost juga diberikan setiap minggu dengan 

takaran 1 ml dalam 2 liter air , disemprotkan lansung ketanah, sedangkan untuk pupuk Silikat 

dilakukan satu kali dalam dua minggu dengan takaran 20 ml pupuk Silikat dalam 2 liter air untuk 

satu plot. Panen dilakukan apabila 80% populasi tanaman gandum dalam setiap plot sudah 

menunjukkan kriteria panen yaitu menguning, mengering dan biji malai sudah mengeras 

Parameter Pengamatan 

Pada percobaan ini ada 2 (dua) parameter pengamatan yaitu parameter pertumbuhan dan 

parameter hasil. Pengamatan dilakukan setiap satu minggu sekali. 

 

Parameter Pertumbuhan 

1. fase pertumbuhan/ perkembangan ( Skala Zadoks) 

Fase perkembangan ditentukan berdasarkan Skala Zadoks (Zadoks al, 1974).Pengamatan 

fase perkembangan dilakukan pada umur 14 hari setelah tanam dan setiap dua minggu sampai 

tanaman berbunga. 

2. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai bagian tertinggi tanaman setiap 

minggu dengan menggunakan meteran, pengukuran dilakukan pada 10 tanaman sampel per 

petak. 
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3. Jumlah batang  

Jumlah batang ditentukan dengan menghitung jumlah batang satu rumpun tanaman pada 

sampel ubinan setelah panen. 

Parameter Hasil 

1. Berat brangkasan kering 

Berat brangkasan kering didapatkan dengan menimbang berat semua tanaman pada 

sampel ubinan. 

2. Jumlah malai 

Jumlah malai ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh malai pada sampel ubinan  

setelah pemanenan. 

3. Jumlah spikelet per malai 

Jumlah spikelet per malai dihitung dengan membagi jumlah spikelet dengan jumlah malai 

tanaman sampel ubinan. 

4. Jumlah biji per spikelet 

Jumlah biji per spikelet dihitung dengan cara membagi jumlah seluruh biji dengan jumlah 

spikelet pada seluruh tanaman sampel ubinan. 

6. Berat 1000 biji 

Berat 1000 biji ditentukan dengan menimbang 1000 biji yang telah dirontokkan dan 

dalam keadaan kering. 

7. Berat Biji 

Berat biji ditentukan dengan menimbang seluruh biji dari tanaman sampel.  

8. Hasil 

Hasil ditentukan dengan cara menimbang seluruh biji pada tanaman sampel ubinan, 

kemudian dikonverskan kedalam hasil/ha (ton/ha). 

Analisis Data 

Data dianalisis dengan analisis sidik ragam (Anova) sesuai dengan rancangan percobaan 

acak kelompok, apabila menunjukkan pengaruh nyata akan dilakukan analisis lanjutan dengan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gandum varietas Nias menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dibandingkan 

Gladius. Pada umur 14 hst kedua varietas tersebut menunjukkan rata rata pertumbuhan yang 

hampir sama mencapai fase 12 yaitu fase munculnya dua daun terbuka. Pada umur 28 hari 

setelah tanam peningkatan fase pertumbuhan mulai tampak, varietas Nias mencapai fase 30-37  

yaitu fase pemanjangan batang sampai daun bendera mulai terbuka, sedangkan pada varietas 

Gladius berada pada fase pertumbuhan 20 yaitu fase anakan. Pada umur 42 hst varietas Nias 

menunjukkan peningkatan fase yang lebih menonjol dibandingkan varietas Gladius yaitu 

mencapai fase 49 dengan pemunculan malai sempurna, sedangkan Gladius masih pada fase 42 

yaitu fase bunting.  Pada umur 49 hst  varietas Nias sudah mencapai fase 60 yaitu pembungaan 

lengkap, sedangkan varietas Gladius memasuki fase 52 yaitu malai mulai tampak. Pada umur 56 

hst varietas Nias sudah memasuki fase 71 yaitu biji masak air, sedangkan varietas Gladius 

mencapai fase 69 yaitu pembungaan lengkap dan sebagian sudah memasuki fase 71 yaitu biji 

masak air (Gambar 1).  

 

Gambar 1. Fase perkembangan tanaman menggunakan skala zadok pada varietas yang diuji 

Perbedaan yang ditunjukkan oleh varietas Nias dan Gladius ini diduga disebabkan oleh 

perbedaan sifat genetic.Perbedaan sifat genetik ini menyebabkan terjadinya perbedaan tanggap 

kedua varietas tanaman terhadap kondisi lingkungan. Pada saat menyesuaikan diri, tanaman 

dapat mengalami perubahan  fisiologis  dan morfologi ke arah yang sesuai dengan lingkungan 

barunya .  
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               Gambar 2. Fase perkembangan tanaman pada berbagai perlakuan pupuk 

Pada faktor pupuk, tanaman gandum dengan pupuk PS (pupuk Silikat), PB (pupuk 

Biso), PN (pupuk Neoboost), dan PA (pupuk anjuran) dari pengamatan awal (14 hst) hingga 

umur 42 hst secara umum menunjukkan pertumbuhan yang sama, tetapi setelah umur 49 hst 

terlihat bahwa perlakuan pemupukan menggunakan pupuk anjuran mulai menunjukkan 

perkembangan yang melambat (Gambar 2). Sedangkan pupuk tambahan (pupuk Biso, pupuk 

Silikat, Pupuk Neoboost) setelah umur 49 hari menunjukkan pertumbuhan yang semakin 

meningkat. Penggunaan pupuk kimia ( pupuk Anjuran ) tidak menunjukkan perbedaan terhadap 

pemberian beberapa jenis pupuk cair organik dan separuh dosis pupuk anjuran (Gambar 2). 

 

         Gambar 3. Tinggi tanaman varietas Nias dan Gladius pada beberapa umur tanaman. 

Gandum varietas Nias dan Gladius memiliki tinggi tanaman yang berbeda.Nias dari 

umur 14 hari setelah tanam sampai umur 70 hari setelah tanam menunjukkan peningkatan tinggi 

tanaman yang lebih cepat.Sedangkan pada Gladius peningkatan mulai terlihat pada umur 28 hari 

14 28 42 49 56 

Fase (skala zadok) 

PS PB PN PA 

14 28 42 49 56 70 

Tinggi tanaman (cm) 

NIAS GLADIUS 
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setelah tanam sampai umur 70 hari setelah tanam tetapi peningkatannya cenderung lebih lambat. 

Pada umur terakhir pengamatan (70 hst). Perbedaan yang ditunjukkan pada tinggi tanaman kedua 

varietas Nias dan Gladius diduga karena perbedaan karakteristik dari setiap varietas yang 

disebabkan oleh perbedaan sifat genetik kedua varietas. Jika terlihat perbedaan atau terdapat 

perbedaan antara dua individu terhadap dua lingkungan yang sama, maka perbedaan tersebut 

berasal dari varietas genotipe kedua tanaman tersebut (Welsh, 1991).  

 

Gambar 4. Pertumbuhan tinggi tanaman pada berbagai perlakuan pemupukan 

Tinggi tanaman yang ditunjukkan pada masing-masing jenis pemupukan tidak 

menunjukkan perberbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pupuk cair dan 

separuh dosis pupuk anjuran tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman gandum. 

Tinggi tanaman varietas Nias pada umur 70 hst nyata lebih tinggi dibandingkan varietas 

Gladius varietas Nias memiliki tinggi tanaman 99,85 cm sedangkan Gladius memiliki tinggi 

tanaman 73,75 cm (Tabel 1). Hal ini biasa disebabkan karena adanya perbedaan sifat genetik dari 

kedua varietas. Perbedaan sifat genetik ini menyebabkan terjadinya perbedaan tanggap oleh 

varietas Nias dan Gladius terhadap kondisi lingkungan, baik dari kondisi suhu, kelembaban, dan 

curah hujan, sehingga aktivitas dari kedua varietas tersebut menunjukkan pertumbuhan yang 

berbeda.  

Varietas Gladius memiliki jumlah batang lebih banyak (544,2 btg/m
2
) dibandingkan Nias 

(437,3 btg/m
2
). Menurut Gardner (1991) pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh lingkungan dan 

genetik.Genetik merupakan sifat yang dibawa tanaman dari tetuanya.Kemampuan suatu genotip 

untuk memunculkan karakternya tergantung dari kondisi lingkungan pertumbuhannya, apabila 

kondisi lingkungan tidak menguntungkan pertumbuhan, maka sifat yang dibawanya tidak dapat 

14 28 42 49 56 70 

Tinggi tanaman (cm) 

PS PB PN PA 
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dimunculkan secara maksimal karena merupakan karakter kuantitatif yang sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan. Perbedaan kondisi lingkungan memberikan kemungkinan munculnya variasi 

yang akan menentukan kemampuan akhir tanaman (Mangoendidjojo, 2013). 

Pada perlakuan pemupukan tidak ditemukan perbedaan nyata pada jumlah batang antar 

jenis pemupukan yang diberikan, diduga terjadi penyerapan hara yang sama pada pemberian 

pupuk penuh dengan pemberian separuh pemupukan penuh yang diganti dengan pupuk lain 

terhadap pertumbuhan tanaman.  

Tabel 1. Rata-rata Tinggi Tanaman dan Jumlah Batang/m
2
 

Varietas Tinggi Tanaman 70 hst Jumlah Batang/m
2
 

Gladius 73,75 b 544,2 a 

Nias 99,85 a 437,3 b 

BNJ 5% 6,395 81,86 

Pupuk Tinggi Tanaman 70 hst Jumlah Batang/m
2
 

PB 85,72 475,8 

PN 87,72 487,5 

PS 84,65 520,8 

PA 89,12 478,8 

BNJ 5% NS NS 

 

Hasil dan Komponen Hasil Tanaman 

Dari hasil percobaan diketahui bahwa varietas Gladius dan Nias memberikan pengaruh 

signifikan terhadap jumlah malai/m
2
, jumlah spikelet, jumlah spikelet/malai, dan jumlah 

biji/spikelet. Sedangkan pada perlakuan pupuk memberikan pengaruh  yang signifikan hanya 

pada jumlah spikelet/malai dan tidak ada interaksi antara varietas dan pemupukan terhadap 

semua parameter yang diamati 
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Tabel 2. Analisis keragaman hasil dan komponen hasil pada masing-masing perlakuan 

dan intraksi 

 JM BBK JS/M JB/S B1000 BBJ HASIL 

VARIETAS S NS S S NS NS NS 

PUPUK NS NS S NS NS NS NS 

V * P NS NS NS NS NS NS NS 

Keterangan: Jumlah Malai/m
2
 (JM), Berat Berangkas Kering (BBK), Jumlah Spikelet/Malai 

(JS/M), Jumlah Biji/Spikelet (JB/S), , Berat 1000 Biji (B1000), Berat Biji/m
2
 (BBJ), 

dan Hasil ton/ha (HASIL). 

Jumlah malai varietas Gladius dan Nias yang dihasilkan menunjukkan  perbedaan yang 

signifikan, dimana Varietas Gladius memiliki lebih banyak malai dengan jumlah 508,75 

malai/m
2
 dan pada varietas Nias dengan jumlah 414,79 malai/m

2
 (Tabel 3). Hal ini disebabkan 

karena jumlah batang yang terbentuk. Jumlah batang akan membatasi jumlah malai yang 

muncul, karena malai tersebut akan tumbuh pada ujung batang dan tidak semua batang akan 

menghasilkan malai, tergantung pasokan asimilat hasil fotosintesis (Handoko, 2007). Perlakuan 

pemupukan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap jumlah malai (Tabel 3). 

Tabel 3.Rata-Rata Jumlah Malai/m
2 

(JM), Berat Berangkas Kering (BBK), Jumlah 

spiklet/Malai (JS/M), Jumlah Biji/spiklet (JB/S), , Berat 1000 Biji (B 1000), 

Berat Biji/m
2
 (BBJ) dan Hasil (ton/ha). 

VARIETAS JM BBK JS/M JB/S B1000 BBJ HASIL 

Gladius 508,8 a 724,50 11,4 b 1,4 b 30,23 247,41 2,47 

Nias 414,8 b 736,10 12,1 a 1,7 a 31,08 263,45 2,63 

BNJ 88,8 NS 0,89 7,6 Ns Ns Ns 

PUPUK JM BBK JS/M JB/S B1000 BBJ HASIL 

PB 445,8 717,58 11,5 ab 1,6 30,26 248,58 2,48 

PN 462,5 720,50 10,9 b 1,7 29,65 250,50 2,50 

PS 479,2 749,50 11,9 ab 1,6 30,46 272,91 2,72 

PA 459,6 733,63 12,7 a 1,4 32,25 249,75 2,50 

BNJ Ns NS 1,59 Ns Ns Ns Ns 

Keterangan:  Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNJ pada taraf nyata 5%. Ns : 

tidak berbeda nyata. 
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Berat berangkasan kering kedua varietas yang diuji menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata, begitu juga pada perlakuan pemberian pupuk menunjukkan hasil yang tidak 

berbeda nyata terhadap berat berangkas kering tanaman gandum (Tabel 2.). Biomassa tanaman 

akan dipengaruhi oleh pertumbuhan vegetatif tanaman. Pertumbuhan vegetatif yang terhambat 

akan menyebabkan fotosintat yang dihasilkan akan berkurang. Handoko (2007) mengemukakan 

bahwa pertumbuhan  vegetatif  juga menentukan jumlah cadangan asimilat  yang tersimpan di 

batang yang disebut  stem reserve yang akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan biji. 

Fase vegetatif, suhu rendah memperlambat proses perkembangan tanaman sehingga memberi 

kesempatan tanaman untuk mengumpulkan biomassa yang lebih banyak, hususya untuk 

meningkatkan massa daun guna memperluas daun yang merupakan penyerap energi radiasi 

surya.  

Jumlah spikelet per malai pada perlakuan varietas menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Varietas Nias memiliki jumlah spikelet adalah 12,1 spikelet per malai yang lebih 

banyak dari pada varietas Gladius dengan jumlan 11,4 spikelet per malai (Tabel 3).  Hal ini 

disebabkan karen jumlah spikelet/malai lebih dipengaruhi oleh faktor genetik yang menyebabkan 

perbedaan tanggapan kedua varietas terhadap berbagai kondisi lingkungan. Lebih lanjut 

Handoko (2007), menyatakan bahwa jumlah spikelet per malai ditentukan  pasokam asimilat 

pada fase pembungaan (anthesis) sampai matang  fisiologis. Jumlah spikelet sangat dipengaruhi 

oleh panjang malai. Malai yang panjang umumnya memiliki jumlah spikelet yang 

banyak.Jumlah spikelet berkolerasi positif terhadap hasil panen.Semakin banyak jumlah spikelet 

yang terbentuk maka semakin banyak kemungkinan biji yang dihasilkan (Malik, 2011). 

Jumlah spikelet per malai, pada perlakuan pemupukan juga meunjukkan perbedaan 

yang signifikan, keempat perlakuan pupuk menunjukkan perbedaan yang nyata. Jumlah spikelet 

per malai tertinggi pada  pemupukan pupuk Anjuran dengan jumlah 12.8 spikelet per mslsi, 

kemudian pupuk PB dan PS menghasilkan 11,9 spikelet per malai dan yang terendah pada 

perlakuan pupuk Neoboost yaitu 10,9 spikelet per malai. 

Jumlah biji per spikelet pada perlakuan varietas menunjukkan  perbedaan yang nyata. 

Varietas Nias  yang didapatkan adalah 1,7 biji per spikelet lebih tinggi dari pada Gladius adalah 

1,4 biji per spikelet  (Tabel 3). Rendahnya jumlah biji per spikelet menunjukkan adanya 

kegagalan pembentukan biji dari bunga yang terbentuk.Jumlah biji per spikelet pada beberapa 

jenis pemupukan yang diberikan tidak menunjukkan perbedaan nyata (Tabel 3). Hal ini bias 
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disebabkan karena pengaruh cekaman suhu tinggi. Cekaman suhu tinggi akan menyebabkan 

kegagalan penyerbukan pada fase pembungaan, sedangkan cekaman curah hujan tinggi di duga 

sebagai penyebab luruhnya polen, cekaman suhu tinggi mempercepat perkembangan stigma dan 

ovul sehingga mengurangi masa reseptifnya dan berpengaruh terhadap keberhasilan pertemuan 

antara gamet betina dan jantan 

Berat 1000 biji kedua varietas yang diuji dan keenpat jenis pupuk tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata. Berat 1000 biji yang dihasilkan pada varietas Gladius adalah 30,24 g 

sedangkan pada varietas Nias adalah 31,08 g. Namun secara statistic tidak berbeda nyata. Hal ini 

bias disebabkan karena jumlah biji per m
2
 yang dihasilkan oleh kedua varietas lebih sedikit dan 

pasokan asimilat ke biji tidak banyak terbagi untuk pertumbuhan biji-biji yang lainnya. 

Berat biji tidak berbeda nyata pada perlakuan varietas dan perlakuan pupuk (Tabel 3.). 

Berat biji pada varietas Gladius yaitu 247,41 g/m
2
 dan pada Nias yaitu 263,46 g/m

2
. Handoko 

(2007) menyatakan bahwa massa biji ditentukan oleh tiga faktor utama baik dari fase vegetatif 

maupun generatif. Pertama, pasokan asimilat dari stem reserve yang dihasilkan selama fase 

vegetative.Kedua, proses pengisian biji dari hasil fotosintesis selama fase generative yang 

ditentukan oleh faktor lingkungan seperti radiasi surya sebagai energi fotosintesis, suhu udara 

yang mempengaruhi respirasi dan ketersediaan air tanah yang tergantung curah hujan maupun 

hara tanah. Ketiga, periode pengisian biji itu sendiri selama fase generatif yang tergantung dari 

suhu udara. 

Hasil panen yang didapatkan pada varietas Gladius adalah 2,48 ton/ha dan varietas Nias 

2,63 ton/ha, kedua varietas ini menunjukkan hasil panen yang tidak berbeda nyata. Faktor 

pemupukan tertinggi pada perlakuan pupuk Silikat dengan rerata 2,73 ton/ha yang tidak berbeda 

nyata terhadap pupuk Neoboost, dan pupuk anjuran, dan terendah pada perlakuan pemupukan 

Biso 2,49 ton/ha. (Tabel 3). Dari hasil analisis pada (Lampiran 3.8a) menunjukkan bahwa 

pemberian pupuk Neoobost, Silikat, dan Biso serta separuh dosis pupuk anjuran (Urea dan NPK) 

pada hasil dan pertumbuhan tanaman Gandum tidak berbeda nyata dengan pemberian pupuk 

anjuran (Urea dan NPK 300 kg/ha). Hal ini diduga karena cuaca yang tidak mendukung, pada 

saat pemberian pemupukan cair atau pupuk daun terjadi hujan sehingga pupuk yang digunakan 

tidak diserap baik oleh tanaman melainkan jatuh terbawa air hujan, karena tehnik aplikasi, waktu 

aplikasi dan konsentrasi pemberian pupuk yang kurang tepat. Sebagaimana diketahui bahwa 
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pupuk cair mudah menguap akibat udara panas, penyinaran tinggi oleh sinar matahari. Setiap 

tumbuhan memiliki kapasitas untuk menyerap nutrisi sebagai makanannya. 

Hasil yang tidak berbeda nyata disebabkan karena tanaman gandum varietas Gladius 

memiliki jumlah malai yang lebih banyak dibandingkan dengan varietas Nias, karena varietas 

Gladius memiliki tinggi tanaman yang lebih pendek dibandingkan varietas Nias sehingga 

varietas Gladius menghasilkan jumlah spikelet per malai yang lebih sedikit dibandingkan 

varietas Nias, hal ini menyebabkan jumlah biji per spikelet varietas Gladius lebih sedikit 

dibandingkan dengan varietas Nias.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

bahwa Penanaman tanaman gandum dengan menggunakan pupuk cair dan pemberian pupuk 

Urea dengan NPK separuh dosis memberikan pertumbuhan dan hasil yang tidak berbeda nyata,  

Variasi pemupukan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada hampir seluruh parameter yang 

diamati kecuali pada jumlah spikelet per malai dengan rerata tertinggi pada perlakuan pupuk 

Anjuran 12,7 yang tidak berbeda nyata dengan pupuk Biso 11,5 dan Silikat 11,9 sedangkan 

pupuk Neoobost memiliki rerata terendah yaitu 10,9 dan varietas nias memiliki tinggi tanaman 

lebih tinggi dari pada varietas Gladius, namun pada jumlah batang dan jumlah malai varietas 

Gladius lebih banyak dari pada Nias. Sedangkan pada jumlah spikelet permalai dan jumlah biji 

per spikelet varietas Nias lebih banyak dari pada Gladius. 

 

Saran 

Melalui hasil penelitian ini maka disarankan untuk menggunakan separuh dosis pupuk 

kimia yang ditambah dengan beberapa jenis pupuk cair organik dibandingkan menggunakan 

pupuk anjuran (pupuk kimia dengan dosisi penuh). 
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