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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian biofertilizer dengan 
konsentrasi dan frekuensi pemupukan yang berbeda terhadap pertumbuhan dan 
produksi tanaman sawi hijau (Brassica rapa L.). Mikroba yang digunakan dalam 
biofertilizer terdiri atas Bacillus sp., Pseudomonas sp., Azospirillum sp., Azotobacter 
sp., dan Cellulomonas sp. yang diaplikasikan pada tanaman sawi hijau (B. rapa L.). 
Parameter pertumbuhan yang diukur adalah tinggi tanaman, panjang akar, berat basah 
akar, dan berat kering akar. Sedangkan parameter produksi yang diukur adalah berat 
basah tanaman dan berat kering tanaman. Penelitian ini bersifat eksperimental dengan 
menggunakan 12 perlakuan yaitu P0 (kontrol negatif), NPK (kontrol positif), 
P10(1x), P10(2x), P10(3x), P20(1x), P20(2x), P20(3x), P30(1x), P30(2x), P30(3x)1, 
dan P30(3x)2 dengan masing-masing perlakuan diulang 5 kali dan setiap ulangan 
terdiri atas 3 tanaman. Data tinggi tanaman, panjang akar, berat basah tanaman, berat 
basah akar, berat kering tanaman, dan berat kering akar dianalisis statistik dengan one 
way ANOVA dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa 
pemberian biofertilizer dengan konsentrasi dan frekuensi pemupukan yang berbeda 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman sawi hijau (B. rapa L.). 
Rata-rata tinggi tanaman terbaik diperoleh pada perlakuan P30(2x) (37,98 cm); rata-
rata panjang akar terbaik diperoleh pada perlakuan P30(1x) (4,77 cm); rata-rata berat 
basah tanaman terbaik diperoleh pada perlakuan P30(2x) (167,33 g); rata-rata berat 
basah akar terbaik diperoleh pada perlakuan P30(2x) (38 g); rata-rata berat kering 
tanaman terbaik diperoleh pada perlakuan P30(2x) (143 g); rata-rata berat kering akar 
terbaik diperoleh pada perlakuan P30(2x) (22,67 g). 
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