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ABSTRAK 

Upaya peningkatan produksi gandum dapat dilakukan deangan penerapan teknologi budidaya yang 

tepat, diantaranya penggunaan kerapatan populasi dan dosis pupuk Urea yang tepat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh berbagai kerapatan populasi dan dosis pupuk Urea terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman gandum varietas Nias. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan September 2015 di Desa 

Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah pada ketinggian ± 400 m dpl, dengan 

menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua faktor yaitu kerapatan populasi dan dosis pupuk. 

Kerapatan populasi terdiri dari 4 aras perlakuan 133, 160, dan 250 tanaman/m
2
. Dosis pupuk terdiri dari 2 aras 

perlakuan 200 kg/ha dan 400 kg/ha Urea, Dan diulang 3 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan. Berdasarkan 

hasil analisis ragam, kerapatan populasi memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah batang/m
2
, berat 

berangkasan kering (g/m
2
), jumlah malai produktif/m

2
, jumlah biji /m

2
 dan hasil (ton/ha)sedangkan dosis pupuk 

Urea hanya berpengaruh pada jumlah spikelet/malai.Tidak terdapat interaksi antar kerapatan populasi dan dosis 

pupuk Urea terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman gandum varietas Nias. Perlakuan kerapatan 250 

tanaman/m
2
dapat meningkatkan hasil tanaman gandum varietas Nias, sedangkan dosis pupuk Urea berpengaruh 

pada jumlah spikelet/malai. Pada dosis pupuk Urea 400 kg/ha, jumlah spikelet/malai yang didapatkan 

meningkat, sedangkan pada uji koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif nyata antara 

hasil (ton/ha) dengan jumlah batang/m
2
, berat berangkasan kering (g/m

2
),jumlah malai produkti/m2 dan jumlah 

biji/m
2
. 

 

Kata kunci :  gandum, kerapatan populasi, dosis pupuk Urea. 

 

                                                                                ABSTRACT   

    Efforts to increase wheat production can be done with the application of appropriate farming technologies, 

including the  use of population density and the proper dosage of Urea fertilizer. This study aims to determine 

the effect of various population densities and Urea fertilizer on the growth and yield of wheat varieties Nias. 

The experiment was conducted from June to September 2015 in the village Aik Bukak subdistrictBatuKeliang 

Central Lombok district at an altitude ± 400 m above sea level, using a randomized block design with two 

factors: population density and fertilizer. Population density is composed of four levels, 133, 160, 200 and 250 

plants / m
2
. The dose of fertilizer consists of two levels 200 and D2 400 kgurea / ha repeated three times so that 

there are 24 experimental units. Population density gives real effect on thestems number of / m
2
, dry mateter 

wight(g/m
2
), number ofproductive panicles / m

2
, number of seeds / m

2
 and yield (tons / ha), while the dose of 

urea only affects the number of spikelet / panicle. There is no interaction between population density and a dose 

of Urea fertilizer on the growth and yield of wheat varieties Nias.Treatment 250 plants / m
2
 increase yields of 

wheat varieties Nias, while. At a dose of Urea 400 kg / ha, the number of spikelet / panicle significant positive 

corelation were increased, whereas the correlation coefficient test showed that there is a between yields and 

stems number/m
2
, dry matter wight (g/m

2.
), number ofproductive panicles / m

2
, number of seeds / m

2
. 

 

 

Keywords: wheat, population density, Urea fertilizer doses. 
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PENDAHULUAN 

Gandum (Triticum aestivumL.) berasal dari 

daerah subtropik dan salah satu serealia dari famili 

Gramineae (Poaceae). Komoditas ini merupakan 

bahan makanan penting di dunia sebagai sumber 

kalori dan protein. Gandum  merupakan bahan 

baku tepung terigu yang banyak digunakan untuk 

pembuatan berbagai produk makanan seperti roti, 

mie, kue biskuit, dan makanan ringan lainnya 

(Wiyono 1980). Gluten pada tepung terigu tidak 

dimiliki oleh tepung lainnya, menyebabkan 

keunggulan daya kembang pada tepung gandum. 

Kebutuhan tepung terigu di Indonesia meningkat 

setiap tahun sejalan dengan perkembangan 

ekonomi dan jumlah penduduk (Azwar et al. 1989). 

Kebutuhan gandum di Indonesia setiap 

tahun terus mengalami peningkatan dan selama ini 

dipenuhi dengan cara mengimpor (pada tahun 2011 

impor gandum Indonesia telah mencapai 8 juta 

ton). Hal ini terjadi karena peningkatan jumlah 

penduduk serta peningkatan daya beli masyarakat. 

Untuk menekan impor gandum, Indonesia perlu 

melakukan upaya untuk memproduksi gandum 

dalam negeri. Produksi gandum dalam negeri perlu 

didukung oleh ketersediaan varietas gandum dan 

penerapan teknologi budidaya yang sesuai dengan 

kondisi agroklimat Indonesia. Varietas yang sesuai 

di Indonesia dapat diperoleh dengan 

mengadaptasikan gandum subtropis ke lingkungan 

tropis di Indonesia (Nurmala, 2006). 

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah 

satu provinsi yang sesuai untuk pengembangan 

tanaman gandum (Ditjen pangan, 2008), 

diantaranya Pulau Lombok dengan suhu terendah 

sekitar 12-20ºC di dataran tinggi Sembalun. Di 

Indonesia gandum sangat baik ditanam pada 

dataran tinggi, sehingga semakin tinggi letak suatu 

tempat, maka semakin baik hasil yang diperoleh. 

Terbatasnya dataran tinggi untuk pengembangan 

gandum, serta kecenderungan petani untuk 

menanam tanaman hortikultura yang mempunyai 

nilai ekonomi tinggi, menyebabkan perlunya 

pengembangan tanaman gandum pada dataran 

rendah. Disamping itu, daerah Sembalun 

merupakan daerah yang sering terjadi hujan 

sehingga kurang cocok untuk ditanam tanaman 

gandum. Dari hasil penelitian sebelumnya 

menunjukan bahwa ketinggian tempat yang sesuai 

untuk penanaman gandum,  minimal diatas 400 m 

(400 m dpl) (Zubaidi et al., 2014 a). 

Upaya pengadaptasian gandum didataran 

rendah, baik dengan  menggunakan varietas 

gandum  yang toleran dataran rendah (Anugrahwati 

& Zubaidi, 2012), maupun teknologi budidaya 

yang tepat diantaranya ketinggian tempat yang 

sesuai untuk penanaman gadum (Zubaidi et al., 

2014 a) dan waktu tanam  yang tepat (Zubaidi et 

al., 2014 b), untuk  mendukung pertumbuhan  dan  

perkembangangandum khususnya  di pulau 

Lombok perlu dilakukan. Upaya lain yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan produksi gandum 

adalah tindakan budidaya diantaranya dengan 

pengaturan populasi dan pemupukan. Pengaturan 

populasi tanaman berpengaruh pada persaingan 

dalam penyerapan unsur hara, air dan cahaya 

matahari, sehingga apabila tidak diatur dengan baik 

akan mempengaruhi hasil tanaman. Pemupukan 

merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

produksi tanaman. Unsur hara yang berasal dari 

pupuk ini diperlukan untuk pertumbuhan vegetatif 

dan generatif (Sestyamidjaja, 1968). Jumlah unsur 

hara didalam tanah pada umumnya sangat terbatas, 

sehingga untuk menambah kandungan unsur hara 

tersebut dapat dilakukan dengan pemupukan 

(Pracaya, 2004). 

Ketersediaan unsur N bagi tanaman 

mempunyai peran yang penting dalam melalui 

siklus hidup tanaman antara lain penambahan dan 

pertumbuhan vegetatif terutama pada daun. 

pemberian pupuk N sebesar 150 kg ha
-1

  kepada 

gandum dapat meningkatkan jumlah anakan. Pupuk 

urea adalah pupuk kimia yang mengandung 

Nitrogen (N) berkadar tinggi. Unsur Nitrogen 

merupakan zat hara yang sangat diperlukan 

tanaman untuk pertumbuhan dan pematangan biji 

(Sutanto,  2007). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh berbagai kerapatan populasi 

dan dosis pupuk Urea terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman gandum varietas Nias. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini menggunakan metode 

ksperimental yang dilakukan di lapangan. 

Percobaan  ini dilakukan pada bulan Junisampai 

dengan bulan September 2015 yang berlokasi di 

Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Keliang Utara 

Kabupaten Lombok Tengah pada ketinggian ± 400 

m dpl.dengan menggunakan rancangan acak 

kelompok (RAK) dua faktor perlakuan yaitu : 

populasi tanaman (133, 160, 200, 250 

tanaman/m
2
dan dosis pupuk Urea (200 dan 400 kg 

urea/ha). 

Percobaan ini menggunakan benih gandum 

varietas Nias yang diperoleh dari percobaan 

sebelumnya. Pengolahan tanah dilakuakan satu 

minggu sebelum penanamandan dilanjutkan dengan 

pembuatan bedengan ukuran 4 m x 1,5 m sebanyak 

24 bedengan (plot) dengan jarak antar plot 50 cm. 

Penanaman dilakukan dengan membuat baris di 

atas bedengan sehingga didapatkan populasi 

tanaman sesuai dengan perlakuan.      Sedangkan 

pemeliharaan dilakukan dengan pemupukan, 

pengairan dan penyiangan. 

Pemupukan menggunakan 2 jenis pupuk 

yaitu pupuk NPK dan Urea. Pemupukan dilakukan 

3 kali yaitu pada saat tanam, pembentukan anakan 

dan pada fase pembungaan dengan cara dilarik di 
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antara tanaman kemudian ditimbun dengan tanah. 

Pupuk NPK dengan dosis 300 kg / hadi berikan 

pada saat tanam (180 g/ plot), sedangkan pupuk 

Urea diberikan sesuai dosis perlakuan dalam 3 kali 

pemberian masing–masing 1/3 dosis. Untuk dosis 

Urea 200 kg/ ha (120 g/ plot), pada setiap kali 

pemberian diberikan 40 g/ plot, sedangkan untuk 

dosis Urea 400 kg/plot (240 g/plot) diberikan 80 g / 

plot pada setiap pemberian. Pengairan diberikan 

setelah penanaman dengan menggenangi saluran 

disekeliling petak dan kemudian di diamkan salama 

± 12 jam, pada umur 1-4 minggu dilakukan 

pengairan seminggu sekali, sedangkan umur di atas  

4 minggu dilakukan pengairan sekali dalam 2 

minggu. Pada saat tanah terlihat kering maka 

diberikan pengairan dengan cara yang sama seperti 

pada saat setelah penanaman. Penyiangan 

dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh 

disekitar tanaman dengan menggunakan tangan 

secara manual dan menggunkan sabit.   Pemanenan 

tanaman gandum dilakukan apabila 80% populasi  

tanaman gandum pada tiap petak telah menguning 

serta biji-bijinya telah mengeras dan menguning. 

Pemanenan dilakukan dengan menggunting malai 

setiap tanaman. pengamatan Parameter 

pertumbuhan dilakuakan terhadap 10 sampel 

tanaman yang diambil secara acak pada parameter 

Tinggi Tanaman, Jumlah daun, Jumlah anakan,  

Jumlah batang per m
2
. Pengamatan hasildan 

komponen hasil dilakuakan pada sampel ubinan (2 

baris tanaman sepanjang 50 cm) untuk  

jumlah malai produktif per m
2
, Jumlah spikelet per 

malai, Berat berangkasan kering per m
2
, Jumlah biji 

per m
2
, Jumlah biji per spikelet, Berat 1000 biji , 

Hasil panen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

ragam, interaksi antar  kedua faktor yaitu : 

kerapatan populasi (P) dengan  faktor dosis pupuk 

Urea (D) tidak berpengaruh nyata terhadap semua  

parameter pertumbuhan vegetatif maupun 

generatif. Kerapatan  populasi berpengaruh 

terhadap jumlah malai produktif /m
2
, jumlah batang 

/m
2
, berat berangkasan kering /m

2
, jumlah biji  /m

2
, 

berat biji /m
2
, hasil (ton/ha), sedangkan pada  dosis 

pupuk berpengaruh nyata terhadap jumlah 

spikelet/malai  

Tabel 1. Rerata Parameter Tinggi Tanaman (cm), Jumlah Daun, Jumlah Anakan,   Jumlah Batang/m
2
, Berat 

Berangkasan Kering(g /m
2
) Tanaman   Gandum Varietas Nias Dengan Faktor Kerapatan Populasi 

Dan Dosis Pupuk Urea.  

perlakuan   

Tinggi 

Tanaman 

(cm) 

Jumlah 

Daun/tanaman 

Jumlah Anakan 

/tanaman 

Jumlah 

batang/m2 

Berat 

Berangkasa

n kering 

(g/m
2
) 

Populasi       

(133 tn /m
2
) 72,05 27,90 9,06 255,02 a 360,00 a 

(160 tn /m
2
) 72,35 35,96 8,33 317,33 b 472,20 b 

 (200 tn  /m
2
) 73,55 33,68 9,01 280,67 a 370,67 a 

 (250 tn /m
2
) 71,44 33,51 8,58 378,33 c 564,92 c 

 BNJ - - - 34,16 77,72 

Dosis pupuk Urea      

(200 kg Urea/ha) 72,04 32,75 8,54 306,25 423,82 

(400 kg Urea/ha) 72,66 32,77 8,95 309,43 460,07 

 BNJ - - - - - 

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

nyata pada uji lanjut BNJ taraf 5%. 

 

Kerapatan populasi berpengaruh terhadap 

jumlah batang /m
2
, jumlah batang terbanyak 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu 378,33 sedangkan 

jumlah batang  terendah  pada perlakuan P1 yaitu 

255,02, dan tidak berbeda dengan P3. Kerapatan 

populasi juga bepengaruh pada berat berangkasan 

kering /m
2
, berat berangkasan kering tertinggi pada 

perlakuan P4  yaitu 564,92 g, sedangkan berat 

berangkasan kering terendah terdapat pada perlakau 

P1 yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3. 

Pada percobaan ini terdapat hasil yang tidak 

terduga yaitu P2 memiliki jumlah batang dan berat 

berangkasan kering/m
2
 lebih tinggi dari P3, 

walaupun pada fase vegetatif jumlah anakannya 

tidak berbeda. Dosis pupuk Urea tidak memberi 

pengaruh nyata pada semua parameter 

pertumbuhan vegetatif.  
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Tabel 2. Rerata parameter hasil dan komponen hasil tanaman gandum varietas Nias pada faktor kerapatan 

populasi dan dosis pupuk Urea 

Perlakuan Jumlah 

malai 

produktif/m

2 

Jumlah 

spiklet/malai 

Jumlah 

biji/spikelet 

Jumlah 

biji/m2 

Berat 1000 

biji g 

Hasil (ton/ha) 

Populasi        

 (133tn /m
2
) 242,22 a 9,40 2,40 5420,0 a 32,13 0,91 a 

 (160 tn /m
2
) 304,00 b 9,72 2,26 6286,7 a 30,96 1,16 a 

 (200 tn /m
2
) 270,00 a 9,19 1,91 4727,3 a 38,01 1,15 a 

 (250 tn /m
2
) 360,83 c 10,42 2,03 7797,5 b 33,66 1,77 b 

 BNJ 33,79 - - 1136,38 - 0,26 

Dosis pupuk Urea       

 (200 kg Urea/ha) 296,69 9.09 a 2.20 6005,7 33,05 1,24 

 (400 kg Urea/ha) 291,83 10.29 b 2,10 6110,1 34,33 1,25 

 BNJ - 0,257 - - - - 

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

nyata pada uji lanjut BNJ taraf 5%. 

 

Pada hasil  dan komponen hasil, kerapatan  

populasi berpengaruh terhadap  jumlah malai 

produktif  /m
2
,  jumlah biji /m

2
, berat biji /m

2
, dan 

hasil (ton/ha). Jumlah  malai produktif /m
2
 tertinggi 

pada perlakuan P4 yaitu 360,83, sedangkan yang 

terendah pada perlakuan P1 yaitu 242,22  yang 

tidak berbeda dengan P3. 

  Pada parameter jumlah biji /m
2 

perlakuan 

P4 menunjukkan jumlah  tertinggi yaitu : 7797,5,  

sedangkan pada perlakuan kerapatan lebih rendah ( 

P1, P2 dan P3) jumlah biji yang dihasilkan tidak 

berbeda. Hasil pada perlakuan P4 yang 

dikonversikan dalam ton/ha menunjukkan hasil 

nyata lebih tinggi dibandingkan semua perlakuan. 

Akan tetapi kerapatan populasi tidak berpengaruh 

nyata terhadap jumlah spiklet/malai,  jumlah 

biji/spikelet dan berat 1000 biji.   

Dosis pupuk Urea memberi pengaruh 

terhadap jumlah spikelet/malai   dengan jumlah 

spikelet/malai tertinggi pada perlakuan D2 (400 kg 

Urea/ha) dibandingkan dengan pelakuan D1 (200 

kg Urea/ha), akan tetapi  dosis pupuk Urea tidak 

memberikan pengaruh nyata pada  parameter hasil 

dan komponen hasil yang lainnya.   

Dari hasi uji koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif nyata 

antara hasil (ton/ha) dengan jumlah batang/m
2
 (r = 

0,69) berat brangkasan kering/m
2
 (r = 0.54), jumlah 

malai produktif/m
2
(r = 0,66) dan jumlah biji/m

2
(r = 

0,66). 

 

Pembahasan  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

interaksi antar faktor kerapatan populasi dan dosis 

pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap semua 

parameter vegetatif dan generatif yang diamati 

artinya kedua faktor berdiri sendiri tidak saling 

mendukung satu sama lainnya dalam 

mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman 

gandum varietas Nias sehingga perlakuan tersebut 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda.  Akan 

tetapi kerapatan populasi berpengaruh nyata 

terhadap jumlah batang/m
2
 dan berat berangkasan 

kering persatuan luas seperti terlihat pada Tabel 3. 

Jumlah batang/m
2
 dan berat berangkasan kering/m

2
 

yang tertinggi terlihat pada perlakuan kerapatan  

250 tanaman/m
2
. Hal ini diduga karena semakin 

banyaknya jumlah tanaman persatuan luas maka 

jumlah batang/m
2
 semakin banyak,  sehingga 

jumlah berat berangkasan keringnya semakin tinggi 

seperti perlakuan kerapatan 250 tanaman/m
2
. Hal 

ini sesuai  dengan pendapat Gardner et al., (1991) 

yang menyatakan bahwa produksi bobot kering 

total erat hubungannya dengan tinggi tanaman, 

jumlah daun dan diameter batang yang dihasilkan 

selama fase vegetatif. 

 Uji koefisien korelasi menunjukan bahwa 

jumlah batang/m
2
 berkorelasi  positif nyata 

terhadap berat berangkasan kering/m
2 

dengan hasil 

(r
2
: 0,84) yaitu semakin banyak jumlah batang yang 

dihasilkan maka berat berangkasan kering semakin  

tinggi. Meningkatnya jumlah berat kering tanaman 

persatuan luas diduga hal ini disebabkan oleh 

tingginya hasil biologis tanaman seperti jumlah 

batang yang dihasilkan selama fase vegetatif. 

Selain itu  Iskandar dkk (1999) menyatakan bahwa 

peningkatan tingkat kerapatan populasi per satuan 

luas sampai batas tertentu dapat meningkatkan 

produksi. Jarak tanam akan mempengaruhi 

kerapatan tanaman atau jumlah populasi persatuan 

luas. Populasi tanaman mempengaruhi 

pertumbuhan relatif dan hasil fotosintesis. Hal ini 

berhubungan erat dengan penangkapan energi 

cahaya, dan ketersediaan hara dan air dalam tanah. 

Dengan demikian kerapatan tanaman akan 

menentukan produksi tanaman (Soleh, 2007). 
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Kerapatan populasi tidak memberi 

pengaruh pada pertumbuhan vegetatif tanaman, 

diduga walaupun terjadi kompetisi akan tetapi 

sampai dengan populasi tertinggi (250 tanaman/m
2
) 

tidak menurunkan tinggi tanaman, jumlah daun dan 

jumlah anakan per rumpun. Faktor pemupukan juga 

tidak memberikan pengaruh nyata pada semua 

parameter vegetatif, diduga karena  dosis pupuk 

yang diberikan belum cukup memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap fase pertumbuhan vegetatif. 

Kerapatan populasi berpengaruh nyata 

terhadap jumlah malai produktif /m
2
, sedangkan 

dosis pupuk tidak berpengaruh nyata.  Pada 

perlakuan kerapatan populasi  250 tanaman /m
2
 

menunjukkan jumlah malai produktif /m
2
 yang 

lebih tinggi dibandingkan  perlakuan lainnya. Hal 

ini diduga karena jumlah malai ditentukan oleh 

jumlah tanaman yang selanjutnya mempengaruhi 

hasil fotosintesis sehingga apabila populasi 

tanaman padat pada suatu lahan tetapi intensitas 

cahaya yang dibutuhkan tanaman untuk 

pertumbuhannya terpenuhi maka jumlah malai 

produktif akan meningkat. Menurut Tobing, (1987) 

cit., Sudarmini, (2001), intensitas radiasi surya 

mempengaruhi  komponen hasil yaitu : jumlah 

malai persatuan luas, jumlah bulir isi per malai dan 

rata-rata bobot bulir. Pembentukan malai yang 

maksimum selain tergantung pada varietasnya juga 

sangat tergantung pada tingkat intensitas radiasi 

surya pada masa pertumbuhan.  Semakin  tinggi 

intensitas cahaya semakin tinggi pula laju 

fotosintesis sehingga pembentukan malai banyak. 

Jumlah malai produktif semakin tinggi 

menyebabkan hasil tanaman meningkat sampai  

batas tertentu,  seperti yang dikemukakan oleh 

Iskandar dkk, (1999), bahwa peningkatan tingkat 

kerapatan populasi per satuan luas sampai batas 

tertentu dapat meningkatkan produksi. Dari hasil 

uji koefisien korelasi menunjukan jumlah batang 

/m
2
 dan berat berangkasan kering /m

2
 berkorelasi 

positif nyata dengan jumlah malai peroduktif /m
2
. 

Semakin banyak jumlah batang dan berat 

berangkasan kering/m
2
 tinggi maka semakin 

banyak jumlah malai produktif yang dihasilkan 

dalam suatu lahan.  

Kerapatan populasi berpengaruh nyata 

pada jumlah biji/m
2
. Jumlah  biji/m

2
 tertinggi 

terlihat pada perlakuan kerapatan populasi yaitu 

7797 biji (Tabel 3).  Dari  hasil uji keofisien 

korelasi  menunjukkan  Jumlah biji berkorelasi 

positif nyata terhadap jumlah batang, berat 

berangkasan kering dan jumlah malai produktif/m
2
. 

Jumlah malai produktif yang semakin banyak 

menentukan banyaknya jumlah biji yang dihasilkan 

persatuan luas lahan seperti dengan perlakuan P4. 

Menurut Iskandar, dkk (1999) tingkat kerapatan 

tanam persatuan luas samapi batas tertentu dapat 

meningkatkan hasil biji. Akan tetapi penambahan 

jumlah tanaman selanjutnya akan menurunkan hasil 

karena terjadinya kompetisi hara, air, radiasi 

matahari dan ruang tumbuh sehingga akan 

mengurangi jumlah biji pertanaman.  Jumlah biji 

yang meningkat mempengaruhi massa biji yang 

ditentukan oleh hasil fotosintesis dan pasokan 

asimilat pada saat pengisian biji. Menurut Handoko 

(2007), massa biji ditentukan oleh tiga faktor utama 

dari fase vegetatif maupun fase generatif. Faktor 

pertama, pasokan asimilat  yang dihasilkan selama 

fase generatif, kedua proses pengisian biji dari hasil 

fotosintesis selama fase generatif yang ditentukan 

oleh faktor radiasi surya sebagai energi fotosintesis, 

suhu udara yang mempengaruhi respirasi dan 

ketersediaan air tanah tergantung curah hujan 

maupun hara tanah termasuk nitrogen. Ketiga  

periode pengisian biji tergantung dari suhu udara, 

yang dalam hal ini semakin lama periode tersebut 

maka pasokan asimilat baik dari stem reserve 

maupun fotosintesis ke biji semakin banyak 

sehingga biji semakin besar.  

Kerapatan populasi  juga berpengaruh 

nyata terhadap hasil  sedangkan  dosis pupuk tidak 

memberi pengaruh nyata seperti terlihat pada Tabel 

3. Hasil (ton/ha)  tertinggi terlihat pada perlakuan 

250 tanaman /m
2
 yaitu 1,77 ton/ha, sedangkan hasil 

pada perlakuan kerapatan lebih rendah (133, 160 

dan 200 tanaman/m
2
) tidak berbeda nyata. Hal ini 

disebabkan karena semakin banyak jumlah 

tanaman persatuan luas lahan dan jumlah biji maka 

hasil yang didapatkan semakin tinggi sesuai 

menurut Harjadi (1996) menyatakan bahwa 

produksi persatuan luas tinggi diperoleh pada 

populasi tinggi.  Dalam percobaan ini kerapatan 

populasi yang tinggi tidak menurunkan potensi 

hasil pertanaman, terlihat pada tidak adanya 

pengaruh kerapatan populasi pada jumlah 

spikelet/malai, jumlah biji/spikelet dan berat 1000 

biji, sehingga tingginya hasil pada kerapatan 

populasi tinggi disebabkan oleh jumlah tanaman, 

jumlah malai produktif dan jumlah biji yang 

semakin banyak.  

Dosis  pupuk Urea berpengaruh nyata 

terhadap jumlah spikelet /malai. Pada dosis pupuk 

Urea 400 kg/ha jumlah spikelet/ malai yang 

dihasilkan lebih tinggi dibandingan dengan dosis 

200 kg/ha. Diduga pada dosis pupuk Urea 400 

kg/ha yang diberikan sudah tercukupi sehingga 

mampu mendukung pertumbuhan tanaman gandum 

sehingga hasilnya tinggi, sehingga penggunaan 

dosis pupuk Urea 400 kg/ha lebih baik 

dibandingkan dosis pupuk Urea 200 kg/ha. Uji 

koefisien korelasi menunjukkan jumlah spikelet 

berkorelasi positif terhadap berat berangkasan 

kering, sehingga semakin tinggi berat berangkasan 

kering  maka jumlah spikelet/malai akan semakin 

tinggi. Menurut Handoko (2007) jumlah spikelet 

ditentukan oleh pasokan asimilat (biomassa) yang 

dihasilkan dan jumlah tiller yang semakin banyak. 

Jumlah tiller akan membatasi jumlah spikelet yang 

akan muncul. Kerapatan populasi tidak 

berpengaruh  terhadap jumlah spikelet/malai. 
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Hasil koefisien korelasi menunjukkan 

bahwa pada jumlah anakan  dan tanaman 

berkorelasi negatif dengan tinggi tanaman artinya 

semakin banyak jumlah anakan maka 

menyebabkan pendeknya tinggi tanaman. Pada 

jumlah biji/spikelet berkorelasi negatif terhadap 

spikelet per malai artinya semakin banyak jumlah 

spikelet permalai maka semakin sedikit jumlah biji 

per spikelet, sedangkan berat 1000 biji berkorelasi 

negatif terhadap jumlah biji/spikelet, semakin 

banyak jumlah biji/spikelet maka semkin sedikit 

berat 1000 biji. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa : tidak terdapat interaksi 

antar kerapatam populasi dan dosis pupuk terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman gandum varietas 

Nias. Kerapatan populasi 250 tanaman/m
2
 

meningkatkan jumlah malai produktif, jumlah biji, 

berat berangkasan  kering  dan hasil (ton /ha), 

sedangkan dosis pupuk 400 kg/ha meningkatkan 

jumlah spikelet/malai dan dari uji koefisien korelasi 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara beberapa indikator  pertumbuhan vegetatif 

terhadap sifat generatif tanaman gandum varietas 

Nias.  
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