
Hendro Purwantoro, 2009, Pengaruh Pemberian Biofertilizer Terhadap 
Pertumbuhan Dan Produktivitas Tanaman Padi (Oryza sativa). Skripsi ini di 
bawah bimbingan Dr. Ni'matuzahroh dan Drs. Agus Supriyanto, M. Kes. 
Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, 
Surabaya.  
 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian biofertilizer 
dengan perlakuan lahan yang berbeda terhadap pertumbuhan dan produktivitas 
tanaman padi (Oryza sativa). Parameter pertumbuhan diukur melalui tinggi 
tanaman, dan berat kering tanaman saat panen. Sedangkan parameter produktivitas 
diukur melalui berat basah dan berat kering gabah. Penelitian ini bersifat 
eksperimental menggunakan rancangan acak lengkap faktorial dengan 5 perlakuan 
P1 (tanpa pupuk sebagai kontrol (-)), P2 (biofertilizer), P3 (pupuk kompos 
sebelum penanaman dan biofertilizer setelah penanaman), P4 (pupuk kandang 
sebelum penanaman dan biofertilizer setelah penanaman), dan P5 (pupuk kimia 
sebagai kontrol (+)) dengan masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Data yang 
diperoleh saat panen dianalisis dengan menggunakan uji ANOVA dan uji Kruskal-
Wallis pada taraf 5% (α=0.05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 
biofertilizer dengan perlakuan lahan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap 
tinggi tanaman. Sedangkan pemberian biofertilizer dengan perlakuan lahan yang 
berbeda berpengaruh terhadap berat kering tanaman, perlakuan lahan ke dua (P2) 
yaitu lahan yang diberi biofertilizer memberikan hasil paling baik dengan berat 
kering tanaman 19,30 g, perlakuan lahan ke dua (P2) berbeda nyata terhadap 
perlakuan kelima (P5) sebagai perlakuan kontrol (+). Pemberian biofertilizer 
dengan perlakuan lahan yang berbeda berpengaruh terhadap berat basah gabah, 
perlakuan lahan ke dua (P2) yaitu lahan yang diberi biofertilizer memberikan hasil 
paling baik dengan berat basah gabah 3153,2 g/18m2 dan berat basah gabah total 
sebesar 1,75 ton/ha. Pemberian biofertilizer dengan perlakuan lahan yang berbeda 
berpengaruh terhadap berat kering gabah, perlakuan lahan ke dua (P2) yaitu lahan 
yang diberi biofertilizer memberikan hasil paling baik dengan berat kering gabah 
2713,83 g/18m2 dan berat kering gabah total sebesar 1,5 ton/ha. 
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