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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk hayati konsorsium 

mikroba dengan aplikasi konsentrasi dan waktu pemupukan dalam meningkatkan 

pertumbuhan dan produksi tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.). Penelitian ini bersifat 
eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 13 perlakuan setiap 

perlakuan diulang 3 kali, pada penelitian ini terdapat 4 macam konsentrasi pupuk hayati (0, 5, 

10, 15 mL/tanaman) dan NPK 5 g/tanaman dengan 3 waktu pemupukan yaitu 5 HBT, 25 

HST, dan 45 HST, sehingga perlakuan pada penelitian ini adalah P0, P5(1x), P5(2x), P5(3x), 
P10(1x), P10(2x), P10(3x), P15(1x), P15(2x), P15(3x), NPK(1x), NPK(2x), dan NPK(3x). 

Variabel terikat pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, biomassa tanaman, jumlah cabang, 

jumlah bunga, panjang akar, biomassa akar, dan jumlah bintil akar. Variabel terikat produksi 
meliputi berat biji total, berat 100 biji, jumlah polong, dan berat polong. Data di analisis 

dengan Anava dilanjutkan uji Duncan dan Kruskal Wallis dilanjutkan uji Mann-Whitney 

pada taraf 10%. Hasil penelitian menunjukkan pupuk hayati berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan tanaman (α<0,10) dan perlakuan tertinggi adalah konsentrasi pupuk hayati 15 

mL/tanaman dengan waktu pemupukan 3 kali (P15(3x)) pada tinggi tanaman 41,10±7,89 

cm/tanaman, jumlah bintil akar 10,00±7,94 bintil/tanaman dan biomassa akar 0,53±0,32 

g/tanaman. Juga berpengaruh nyata terhadap produksi tanaman (α<0,10) dan perlakuan 
tertinggi adalah konsentrasi pupuk hayati 15 mL/tanaman dengan waktu pemupukan 3 kali 

(P15(3x)) pada berat biji total 5,41±0,41 g/tanaman, berat polong 0,82±0,05 g/tanaman, nilai 

efektivitas 347,37% dan produktivitas lahan tertinggi 9 kw/Ha.  
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