
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.        Hasil 

4.1.1.    Pengaruh pemberian konsorsium mikroba dalam biofertilizer 
terhadap pertumbuhan kacang tanah 

 
              Pada penelitian ini ada 6 perlakuan yaitu P1 (tanpa perlakuan), P2 (20 mL 

urea dan 20 mL SP 36), P3 (biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 1 kali), P4 

(biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 2 kali), P5 (biofertilizer diberikan 15 mL 

sebanyak 1 kali) serta P6 (biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 2 kali). 

Parameter pertumbuhan yang diukur adalah tinggi tanaman (cm), berat basah 

bintil akar (g) dan berat kering tanaman (g). Semua data ini diambil ketika panen. 

Hasil pertumbuhan kacang tanah disajikan dalam tabel berikut: 

 
Tabel 4.1. Data pertumbuhan kacang tanah setelah perlakuan 

Perlakuan Rata-rata tinggi 
tanaman (cm) 

Rata-rata berat basah 
bintil akar (g) 

Rata-rata berat 
kering tanaman (g) 

P1 70,3 ± 7,9b 0,4445 ± 0,2225a 39,75 ± 17,97a 
P2 61,6 ± 7,4a 0,5935 ± 0,3382a 52,375 ± 18,742 b 
P3 62,6 ± 8,8a 1,5388 ± 0,7217b 60,375 ± 18,024c 
P4 65,3 ± 10,3a 1,0995 ± 0,5314c 66,5 ± 20,7cd 
P5 76,7 ± 9,0c 0,6887 ± 0,4432d 62,125 ± 24,804bc 
P6 75,8 ± 9,6c 1,2672 ± 0,4650bc 71,875 ± 11,912d 

 Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada uji   
        Duncan dengan α=0,05 (rata-rata tinggi tanaman) dan pada uji  
        Mann-Whitney dengan α=0,05 (rata-rata berat basah bintil akar   
        dan berat kering tanaman). P1: tanpa perlakuan; P2: 20 mL urea   
        dan 20 mL SP 36; P3: biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 1   
        kali; P4: biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 2 kali; P5:   
        biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 1 kali; P6: biofertilizer  
        diberikan 15 mL sebanyak 2 kali. 
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Gambar 4.1. Diagram pengaruh pemberian konsorsium mikroba dalam   
                 biofertilizer dengan dosis yang berbeda terhadap                                
                 pertumbuhan kacang tanah.  

Keterangan:  P1: tanpa perlakuan; P2: 20 mL urea dan 20 mL SP 36;   
                 P3: biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 1 kali;  
                 P4:  biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 2 kali;  
                 P5:  biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 1 kali;  
                 P6: biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 2 kali. 
 

Dari diagram di atas diketahui bahwa rata-rata tinggi tanaman berurutan 

dari yang tertinggi sampai terendah adalah P5, P6, P1, P4, P3, P2. Rata-rata berat 

basah bintil akar berurutan dari yang tertinggi sampai terendah adalah P3, P6, P4, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Konsorsium Mikroba dalam 
Biofertilizer Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Kacang Tanah 
(Arachis hypogaea L.).

Rivia Kumala Dewi



 

 

P5, P2, P1. Perlakuan dengan pupuk kimia (P2) memberikan rata-rata berat basah 

bintil akar yang lebih rendah dari semua rata-rata perlakuan dengan biofertilizer. 

Rata-rata berat kering tanaman berurutan dari yang tertinggi sampai terendah 

adalah P6, P4, P5, P3, P2, P1. 

Data pertumbuhan yang meliputi tinggi tanaman, berat basah bintil akar 

dan berat kering tanaman terlebih dahulu diuji normalitas dan homogenitasnya. 

Data tinggi tanaman berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan dari hasil uji normalitas dan uji varians 

yang lebih besar dari 0,05 (Lampiran 11). Dengan demikian, data tinggi tanaman 

dapat diuji parametrik dengan menggunakan uji one way ANOVA. Setelah diuji 

dengan one way ANOVA didapat nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 

sehingga Ho ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh pemberian konsorsium 

mikroba dalam biofertilizer dengan dosis yang berbeda terhadap tinggi tanaman 

kacang tanah. Dengan kata lain, paling tidak terdapat dua perlakuan pada data 

tinggi tanaman yang memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk mengetahui 

perlakuan mana yang berbeda secara signifikan, harus dilakukan uji lanjutan. Uji 

lanjutan yang digunakan disini adalah uji Duncan.  

Data berat basah bintil akar tidak berdistribusi normal maka diuji dengan 

uji nonparametrik alternatif one way ANOVA yaitu dengan uji Kruskal-Wallis. 

Setelah diuji Kruskall-Wallis, didapatkan nilai signifikan < 0,05 (Lampiran 12), 

kemudian dilakukan uji lanjutan yaitu dengan uji Mann-Whitney.  

Data berat kering tanaman diuji nonparametrik karena tidak berdistribusi 

normal. Uji nonparametrik yang digunakan adalah Kruskal-Wallis. Setelah 
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dilakukan uji Kruskal-Wallis, diketahui bahwa ada pengaruh pemberian 

konsorsium mikroba dalam biofertilizer dengan dosis yang berbeda terhadap berat 

kering tanaman, untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda secara 

signifikan, maka dilakukan uji lanjutan (Lampiran 13). Uji lanjutan yang 

digunakan adalah uji Mann-Whitney.  

4.1.2.   Pengaruh pemberian konsorsium mikroba dalam biofertilizer 
terhadap produktivitas kacang tanah 
 
Parameter produktivitas yang diukur adalah berat kering polong (g) dan 

berat kering biji (g). Rata-rata berat kering polong dan berat kering biji antara 1 

perlakuan dengan perlakuan lain disajikan dalam tabel berikut: 

     Tabel 4.2. Data produktivitas kacang tanah setelah perlakuan 
Perlakuan Rata-rata berat kering polong 

(g) 
Rata-rata berat kering biji (g) 

P1 18,5 ± 9,4a 12,7586 ± 7,5774a 
P2 27,375 ± 10,621b 18,2516 ± 6,4654b 
P3 28 ± 9b 18,0268 ± 7,7153b 
P4 33,25 ± 10,29c 20,1193 ± 6,6199b 
P5 29,125 ± 10,43bc 17,4621 ± 6,9616b 
P6 29,875 ± 7,637bc 18,7829 ± 5,7567b 

     Keterangan: Huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada uji   
            Mann-Whitney dengan α=0,05 (rata-rata berat kering polong) dan  
            pada uji Duncan dengan α=0,05 (rata-rata berat kering biji).   
            P1: tanpa perlakuan; P2: 20 mL urea dan 20 mL SP 36; P3:  
            biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 1 kali; P4: biofertilizer   
            diberikan 6 mL sebanyak 2 kali; P5: biofertilizer diberikan 15 mL  
            sebanyak 1 kali; P6: biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 2   
            kali. 

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa rata-rata berat kering polong berurutan 

dari yang tertinggi sampai terendah adalah pada P4, P6, P5, P3, P2, P1. Rata-rata 

berat kering biji berurutan dari yang tertinggi sampai terendah adalah pada P4, P6, 

P2, P3, P5, P1.   
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          Gambar 4.2. Diagram pengaruh pemberian konsorsium mikroba dalam   
                 biofertilizer dengan dosis yang berbeda terhadap                                   
                 produktivitas kacang tanah.  

          Keterangan: P1: tanpa perlakuan; P2: 20 mL urea dan 20 mL SP 36; P3:   
                 biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 1 kali; P4: biofertilizer  
                 diberikan 6 mL sebanyak 2 kali; P5: biofertilizer diberikan 15   
                  mL sebanyak 1 kali; P6: biofertilizer diberikan 15 mL  
                  sebanyak 2 kali. 
 
Data berat kering polong terlebih dahulu diuji normalitasnya dengan uji 

One-Kolmogorov-Smirnov (Lampiran 14) dan diperoleh nilai signifikan < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan data tidak berdistribusi normal. Setelah diuji 

normalitasnya, data berat kering tanaman diuji Homogeneity of Variances dan 

diperoleh nilai signifikan > 0,05. Hal ini berarti data memiliki varians yang 

homogen. Akan tetapi, meskipun memiliki varians homogen data berat kering 

polong tidak bisa diuji parametrik, sehingga alternatifnya data berat kering polong 

diuji secara nonparametrik dengan uji Kruskal-Wallis dan didapatkan nilai 
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signifikan < 0,05 dan untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda secara 

signifikan dilakukan uji lanjutan yaitu dengan uji Mann-Whitney.  

Data berat kering biji kacang tanah berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen. Setelah diuji dengan one way ANOVA didapatkan nilai 

signifikan < 0,05 (Lampiran 15). Hal ini berarti Ho5 ditolak dan untuk mengetahui 

perlakuan mana yang berbeda signifikan dilakukan uji lanjutan yaitu dengan uji 

Duncan.  

4.1.3.     Efektivitas produksi kacang tanah 

Efektivitas biofertilizer yang diberikan dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus RAE (Relative Agronomic Effectiveness), dengan ketentuan 

bila hasil perhitungan RAE dibawah 100% maka biofertilizer ini tidak efektif 

namun bila hasilnya lebih dari 100% maka biofertilizer ini efektif. Adapun rumus 

RAE adalah sebagai berikut: 

(Saraswati, et al., 2008) 

Dengan menggunakan rumus di atas dihitung keefektivitasan biofertilizer yang 

diberikan dengan dosis yang berbeda adalah sebagai berikut: 

 

                                                               =  96% 

 

                             =  134%                                         
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                                                                   =  86% 

 

                                                                    =  110% 

             Dari hasil perhitungan RAE untuk setiap perlakuan, diketahui bahwa P4 

dan P6 memiliki nilai yang lebih besar dari 100%. Hal ini berarti P4 (biofertilizer 

diberikan 6 mL sebanyak 2 kali) dan P6 (biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 2 

kali) adalah efektif. Akan tetapi, P4 lebih efektif dari pada P6 karena P4 memiliki 

nilai RAE yang lebih besar dari pada P6. 

 

4.2.        Pembahasan 

4.2.1.    Pengaruh pemberian konsorsium mikroba dalam biofertilizer 
terhadap pertumbuhan kacang tanah  

 
Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh dua macam faktor, yaitu faktor 

dalam yang meliputi gen, enzim dan hormon. Sedangkan faktor luar yang 

mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah nutrisi, cahaya, suhu, dan 

kelembaban. Nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya diperoleh 

dari tanah. Tanah yang kekurangan unsur hara akan menyebabkan pertumbuhan 

tanaman terganggu. Peningkatan unsur hara tanah bisa dilakukan dengan cara 

pemupukan. Pupuk yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan dan relatif 

murah adalah biofertilizer. Biofertilizer mampu membantu menyediakan unsur 

hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan kacang tanah 
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terutama adalah nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K) dan kalsium (Ca). Nitrogen 

berperan dalam pembentukan klorofil, asam amino, lemak, enzim (Anonimus, 

2010), asam nukleat, protein, enzim serta koenzim (Campbell, 2003). Tanaman 

kacang tanah memerlukan unsur hara terutama N untuk mencapai tinggi yang 

optimum. Pada tahap pembentukan polong diperlukan unsur hara terutama P, Ca, 

dan K. Fosfor berfungsi mempercepat pembungaan dan pembentukan buah. 

Menurut Ispandi dan Munip (2004), unsur K sangat penting dalam pembentukan 

polong dan dalam proses metabolisme dalam tanaman. Sedangkan menurut 

Anonimus (2010), unsur K berperan dalam pembentukan karbohidrat dan gula 

yang berfungsi untuk membuat kualitas bunga dan buah yang dihasilkan akan 

lebih baik. Pada penelitian ini digunakan biofertilizer yang terdiri atas enam 

macam bakteri yaitu Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense, 

Rhizobium leguminosarum, Pseudomonas fluorescens, Bacillus megaterium, 

Cellulomonas cellulans serta satu macam yeast yaitu Saccharomyces cerevisiae.  

    Rhizobium leguminosarum dapat bersimbiosis dengan tanaman kacang 

tanah dengan membentuk bintil akar. Faktor yang mempengaruhi pembentukan 

bintil akar adalah sumber energi dan nutrisi mineral (Handayanto dan Hairiah, 

2009). Hasil dekomposisi bahan organik oleh Cellulomonas cellulans dan 

Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan diantaranya karbon (C), kalsium 

(Ca) dan kalium (K). Fiksasi N2 dalam jumlah besar memerlukan C dalam jumlah 

besar pula. Sekitar 100 kg bahan organik diperlukan untuk memasok pereduksi 

untuk memfiksasi 1 kg N. Kandungan C yang tinggi diperlukan untuk 
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memberikan energi pada sistem dan melindungi nitrogenase terhadap O2 yang 

menyebabkannya tidak aktif. (Gardner dkk., 1991).  

Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan Rhizobium leguminosarum. 

Kalsium yang tersedia dalam tanah akan mempengaruhi jumlah bintil akar yang 

terbentuk serta penyebarannya pada sistem perakaran (Islami dan Utomo, 1995), 

menempelkan Rhizobium leguminosarum pada rambut akar, integritas dinding sel 

dalam Rhizobium leguminosarum (Handayanto dan Hairiah, 2009), serta 

pertumbuhan meristem bintil. Kebutuhan Ca pada tanaman kacang tanah itu 

sendiri jauh lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan untuk simbiosis 

(Gardner dkk., 1991). Kalsium mempergiat pembelahan sel-sel di meristem, 

membantu pengambilan nitrat dan mengaktifkan berbagai enzim (Dwidjoseputro, 

1986). Keberadaan Ca, P dan K dalam tanah membantu kelestarian Rhizobium, 

aktivitas nitrogenase dan aktivitas enzim yang berhubungan dengan nitrogenase 

(Gardner dkk., 1991). 

Unsur P hasil pelarutan bakteri pelarut fosfat (BPF) diperlukan untuk 

pembentukan bintil akar, aktivitas bintil yang maksimal (Islami dan Utomo, 

1995), meningkatkan jumlah bintil pada perakaran tanaman (Rao,1994), dan 

transformasi energi dalam bintil. Terdapat pengaruh timbal balik antara 

pengambilan fosfor dan nitrogen. Jika fosfat yang tesedia dalam tanah tidak cukup 

banyak, maka nitrogen akan berkurang. Fosfat lebih mudah diserap akar jika 

nitrogen tersedia dalam bentuk zat organik, misalnya urea (Dwidjoseputro, 1986). 

Kebutuhan energi tinggi dan sejumlah besar ATP menyebabkan perlu kecukupan 

penyediaan fosfor dalam penambatan N2 (Handayanto dan Hairiah, 2009). 
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Azotobacter chroococcum dan Azospirillum brasilense merupakan 

bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen bebas dan tidak bersimbiosis dengan 

tanaman. Azotobacter chroococcum  mengkonversi dinitrogen menjadi amonium 

melalui reduksi elektron dan protonasi gas dinitrogen (Hindersah dan Simarmata, 

2004) dengan bantuan enzim azotase. Molekul nitrogen bebas diubah menjadi 

nitrogen sel. Nitrogen yang terikat pada struktur tubuhnya dilepas dalam bentuk 

organik sebagai sekresi atau setelah Azotobacter chroococcum itu mati (Isminarni 

dkk., 2007). Bakteri ini dapat mengganti kebutuhan akan molybdenum dengan 

vanadium (Hindersah dan Simarmata, 2004). 

Pseudomonas fluorescens dan Bacillus megaterium mampu melarutkan 

fosfat. Bakteri pelarut fosfat (BPF) merupakan satu-satunya kelompok bakteri 

yang dapat melarutkan fosfat yang terjerap permukaan oksida-oksida besi dan 

alumunium sebagai senyawa Fe-P dan Al-P. Bakteri tersebut berperan juga dalam 

transfer energi, penyusunan protein, koenzim, asam nukleat dan senyawa-senyawa 

metabolik lainnya yang dapat menambah aktivitas penyerapan P pada tumbuhan 

yang kekurangan P. Efektivitas BPF dalam proses mineralisasi senyawa P organik 

melalui aktivitas enzimatis yang melibatkan enzim fosfatase, fitase, dan nuklease 

akan menghasilkan P terlarut yang tersedia bagi tanaman (Widawati dan Suliasih, 

2006). Bakteri pelarut fosfat berperan dalam proses transformasi unsur P dengan 

cara: (1). mengubah kelarutan senyawa fosfat anorganik, (2). meningkatkan 

mineralisasi senyawa organik dengan melepaskan fosfat anorganik, (3). 

mendorong proses oksidasi dan reduksi senyawa fosfat anorganik. Transformasi P 

oleh bakteri pelarut P lewat tiga mekanisme di atas dapat meningkatkan 
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ketersediaan fosfat dalam tanah. Pseudomonas fluorescens dan Bacillus 

megaterium memiliki kemampuan yang besar dalam melarutkan fosfat tak larut 

menjadi bentuk larut dalam tanah (Isgitani dkk., 2005). P organik dihidrolisis oleh 

mikroba secara enzimatik menggunakan enzim fosfatase atau hidrolase menjadi 

bentuk P anorganik. Sebagai hasil sekunder dari aktivitasnya, mikroba tersebut 

merubah P organik menjadi bentuk P anorganik karena adanya pelepasan asam 

organik yang mendorong pelepasan P anorganik yang terjerap. Asam organik 

seperti asam sitrat, asam malat, dan asam asetat dapat merupakan anion pesaing 

yang akan menutup permukaan mineral alofan dan oksida hidrat Al dan Fe 

sehingga mendesak ion fosfat dari komplek jerapan dan membentuk komplek Fe 

dan Al organik. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses mineralisasi P di dalam 

tanah adalah temperatur, kelembaban, aerasi, pH tanah dan bahan organik 

(Handayanto dan Hairiah, 2009). 

Cellulomonas cellulans dan Saccharomyces cerevisiae memegang peran 

penting karena mengurai bahan organik yang telah mati menjadi unsur-unsur yang 

dikembalikan ke dalam tanah (N, P, K, Mg, dll.) dan atmosfer (CH4 atau CO2) 

sehingga dapat digunakan lagi oleh tanaman. Mikroba ini tidak dapat langsung 

memetabolisme partikel bahan organik tidak larut. Mikroba ini memproduksi dua 

sistem enzim ekstraseluler yaitu, sistem hidrolitik yang menghasilkan selulase dan 

hidrolase berfungsi untuk degradasi selulosa dan hemiselulosa serta sistem 

oksidatif yang bersifat ligninolitik dan berfungsi mendepolimerisasi lignin. 

Mikroba memproduksi enzim ekstraseluler untuk depolimerisasi senyawa 

berukuran besar menjadi kecil dan larut dalam air. Pada saat itu mikroba 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Konsorsium Mikroba dalam 
Biofertilizer Terhadap Pertumbuhan dan Produktivitas Kacang Tanah 
(Arachis hypogaea L.).

Rivia Kumala Dewi



 

 

mentransfer substrat tersebut ke dalam sel melalui membran sitoplasma untuk 

menyelesaikan proses dekomposisi bahan organik (Simanungkalit dkk., 2006). 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata berat basah bintil akar 

berurutan dari yang tertinggi sampai terendah adalah P3, P6, P4, P5, P2, P1. 

Berdasarkan uji Mann-Whitney, P3 tidak berbeda signifikan dengan P6. Rata-rata 

pembentukan bintil akar yang tertinggi adalah pada P3 (pemberian 6 mL 

biofertilizer per tanaman). Hal ini menunjukkan bahwa 6 mL biofertilizer mampu 

menyediakan unsur hara secara optimal yang dibutuhkan untuk pembentukan 

bintil akar. Sedangkan P1 (tanpa perlakuan) memiliki berat basah bintil akar yang 

terendah karena Rhizobium leguminosarum yang membentuk bintil akar hanya 

berasal dari lingkungan sekitarnya dan tidak ada tambahan dari luar (biofertilizer). 

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa di tanah terdapat Rhizobium 

leguminosarum, hanya saja jumlahnya di rhizosfer lebih banyak dari pada di 

tempat selain rhizosfer (Curl and Truelove, 1986). P2 (20 mL urea dan 20 mL SP 

36) memiliki berat bintil yang lebih rendah dari pada semua perlakuan dengan 

biofertilizer disebabkan adanya penurunan fiksasi N2 sejalan dengan penambahan 

jumlah pupuk nitrogen yang diserap. Hal ini disebabkan pembentukan bintil akar 

mengalami gangguan karena keberadaan nitrogen terkombinasi 

(amonium/nitrat/nitrogen oganik) dari pupuk kimia. Bentuk nitrogen terkombinasi 

ini menyebabkan penghambatan penempelan Rhizobium leguminosarum ke 

rambut akar, pengguguran benang infeksi, dan pelambatan pertumbuhan bintil. 

Fiksasi N2 juga akan terganggu karena keberadaan nitrogen terkombinasi 

disebabkan penghambatan penambatan di dalam bintil yang telah terbentuk dan 
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kematian bintil yang lebih cepat (Salisbury dan Ross, 1995b). Sedangkan menurut 

Handayanto dan Hairiah (2009), amonium akan menghambat pembentukan 

komplek nitrogenase. Menurut Rao (1994), penyemprotan tanaman dengan urea 

mencegah pembentukan bintil. 

Rata-rata tinggi tanaman berurutan dari yang tertinggi sampai terendah 

adalah P5, P6, P1, P4, P3, P2. Berdasarkan uji Duncan, P5 tidak berbeda signifikan 

dengan P6. Rata-rata tinggi tanaman tertinggi diperoleh dari P5 (pemberian 15 mL 

biofertilizer per tanaman). Dosis biofertilizer ini mampu menyediakan unsur hara 

secara optimal yang dibutuhkan untuk pembentukan tinggi tanaman. P2, P3, P4 

memiliki tinggi tanaman yang lebih rendah dari pada tinggi tanaman pada P1. Hal 

ini disebabkan pada petak atau rhizosfer P1 masih terdapat sisa-sisa pupuk 

terdahulu dan juga terdapat mikroba asli yang dapat membantu menyediakan 

unsur hara untuk pertumbuhan tanaman terutama tinggi tanaman, sehingga 

tanaman tidak memerlukan tambahan unsur hara. Akan tetapi, untuk 

produktivitasnya tanaman membutuhkan tambahan unsur hara yang disediakan 

oleh mikroba yang ada di dalam biofertilizer. Hal ini terlihat dari perlakuan yang 

menghasilkan produktivitas tertinggi adalah pada P4 (biofertilizer diberikan 6 mL 

sebanyak 2 kali). 

Rata-rata berat kering tanaman berurutan dari yang tertinggi sampai 

terendah adalah pada P6, P4, P5, P3, P2, P1. Berdasarkan uji Mann-Whitney, P6 

tidak berbeda signifikan dengan P4. Rata-rata berat kering tanaman yang tertinggi 

adalah pada P6 (pemberian 15 mL biofertilizer per tanaman sebanyak 2 kali). 

Dosis biofertilizer pada P6 ini dapat menyediakan unsur hara yang optimal untuk 
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pertumbuhan kacang tanah yang meliputi pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan 

generatif. Dalam penelitian ini, berat kering tanaman digunakan sebagai jalan 

untuk mengetahui pertumbuhan tanaman karena berat kering tanaman dianggap 

dapat menjadi parameter yang lebih representatif dari pada berat basah tanaman.  

Pada penelitian ini, dosis biofertilizer 15 mL sudah dapat menghasilkan 

tinggi tanaman tertinggi. Sedangkan pada penelitian Muslifa (2010) pada tanaman 

kacang koro pedang (Canavalia ensiformis) tinggi tanaman tertinggi diperoleh 

dari dosis biofertilizer 20 mL. Berat basah bintil akar tertinggi kacang tanah 

diperoleh dari dosis 6 mL. Sedangkan berat basah bintil akar tertinggi kacang koro 

pedang diperoleh dari dosis yang lebih tinggi yaitu 30 mL. Hal ini disebabkan 

pada penelitian ini digunakan 7 jenis mikroba yaitu Azotobacter chroococcum, 

Azospirillum brasilense, Bacillus megaterium, Rhizobium leguminosarum, 

Pseudomonas fluorescens, Cellulomonas cellulans, dan Saccharomyces 

cerevisiae. Sedangkan konsorsium mikroba yang digunakan pada penelitian 

Muslifa (2010) terdiri atas Azospirillum sp., Bacillus sp., dan Pseudomonas sp., 

sehingga biofertilizer yang digunakan dalam penelitian ini dapat menyediakan 

lebih banyak unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman.  

 
4.2.2.   Pengaruh pemberian konsorsium mikroba dalam biofertilizer 

terhadap produktivitas kacang tanah 
    

Rata-rata berat kering polong berurutan dari yang tertinggi sampai 

terendah adalah P4, P6, P5, P3, P2, P1. Berdasarkan uji Mann-Whitney, P4 tidak 

berbeda signifikan dengan P6. P2 memiliki rata-rata berat kering polong yang lebih 

rendah dari semua perlakuan dengan biofertilizer. Hal ini menunjukkan bahwa 
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biofertilizer mampu menyediakan unsur hara yang lebih banyak dari pada pupuk 

kimia. 

Rata-rata berat kering biji berurutan dari yang tertinggi sampai terendah 

adalah P4, P6, P2, P3, P5, P1. Berdasarkan uji Duncan, P4 tidak berbeda signifikan 

dengan P6. Rata-rata berat kering biji yang tertinggi adalah pada P4. P4 memiliki 

berat kering polong tertinggi sehingga sesuai bila P4 juga memiliki berat kering 

biji tertinggi. Pada saat pembentukan biji kacang tanah terutama diperlukan P dan 

K. Fosfor berfungsi mempercepat pemasakan biji (Anonimus, 2010). Sedangkan 

K berperan dalam pengisian biji kacang tanah (Ispandi dan Munip, 2004). 

Pada penelitian ini berat kering polong dan berat kering biji kacang tanah 

tertinggi diperoleh pada P4 (pemberian biofertilizer 2x6 mL). Sedangkan pada 

penelitian Muslifa (2010) berat kering polong dan berat kering biji kacang koro 

pedang diperoleh dari dosis yang lebih tinggi yaitu 30 mL. 

 

4.2.3.     Efektivitas produksi kacang tanah 
 

Pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan 

mulai dari sekarang. Penggunaan pupuk kimia sebisa mungkin diminimalisir 

untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkannya. Penggunaan biofertilizer 

sebagai alternatif pupuk kimia perlu digalakkan. Meskipun efek penggunaan 

biofertilizer tidak secepat pupuk kimia akan tetapi, biofertilizer ramah lingkungan 

dan relatif lebih murah. Pada penelitian ini diuji keefektivitasan biofertilizer dan 

terdapat dua perlakuan yang menunjukkan bahwa penggunaan biofertilizer efektif, 

yaitu pada P4 (biofertilizer diberikan 6 mL sebanyak 2 kali) menunjukkan hasil 
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sebesar 134% dan P6 (biofertilizer diberikan 15 mL sebanyak 2 kali) dengan 

keefektivitasan sebesar 110%. Dengan kata lain, P4 lebih efektif dari pada P6. Hal 

ini disebabkan biofertilizer dengan dosis yang lebih tinggi mengandung mikroba 

yang lebih banyak dari pada dosis yang lebih rendah, sedangkan ketersediaan 

bahan organik di dalam media (tanah) sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan 

mikroba terbatas. Bila terdapat banyak mikroba (pada P6) sementara ketersediaan 

bahan organik terbatas maka pertumbuhan mikroba akan terganggu sehingga 

mikroba tidak mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kacang tanah. 

Pada P4 biofertilizer diberikan sebanyak 2 kali yaitu sebelum tanam dan ketika 

tanaman berumur 2 minggu. Pemberian biofertilizer sebelum tanam dimaksudkan 

supaya unsur hara telah tersedia sebelum tanaman kacang tanah tumbuh. Sehingga 

ketika tanaman itu tumbuh, bisa langsung menyerap unsur hara setelah cadangan 

makanannya dalam kotiledon habis. Ketika tanaman kacang tanah berumur 2 

minggu, kembali diberikan biofertilizer. Hal ini dimaksudkan agar penyediaan 

unsur hara untuk pertumbuhan dan produktivitas kacang tanah bisa lebih optimal 

karena diberikan secara bertahap. 
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