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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk 
hayati terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 
serta untuk mengetahui efektivitas pupuk hayati sebagai alternatif pengganti 
pupuk  kimia  berdasarkan  nilai  RAE  (relative agronomic effectiveness). Pupuk 
hayati terdiri dari mikroba fiksasi nitrogen (Azotobacter sp. dan Rhizobium sp.), 
mikroba pelarut fosfat (Bacillus sp. dan Pseudomonas sp.) dan mikroba perombak 
bahan organik (Cellulomonas sp., Lactobacillus plantarum dan Saccharomyces 
cereviceae) yang diinokulasikan pada media Baglog. Parameter pertumbuhan dan 
produktivitas yang diukur adalah jumlah tubuh buah dalam satu rumpun dan berat 
basah jamur tiram. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimental 
menggunakan rancangan faktorial dengan tiga kali replikasi dan  dua faktor yakni 
konsentrasi pupuk hayati dengan tiga taraf  perlakuan yaitu konsentrasi 5 mL (K1), 
10 mL (K2), 15 mL (K3) serta frekuensi pemberian pupuk hayati  dengan tiga taraf 
perlakuan yaitu satu kali selama masa tanam (I1), dua kali selama masa tanam (I2),  
tiga kali selama masa tanam (I3). Untuk perlakuan kontrol negatif (K-) tidak diberi 
pupuk sedangkan perlakuan kontrol positif (K+) diberi pupuk kimia NPK. 
Analisis data yang digunakan adalah ANAVA univariat dengan uji lanjutan 
Duncan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pemberian pupuk hayati 
berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram.  Rata-rata 
jumlah tubuh buah paling tinggi adalah pada perlakuan K2I3 yaitu 12.00±1.00 
buah setiap rumpun. Rata-rata berat basah paling tinggi adalah pada perlakuan 
K2I1 yaitu 114.40±3.64 gram. Berdasarkan nilai RAE, pupuk hayati efektif 
sebagai alternatif pengganti pupuk kimia pada perlakuan K2I1 dengan nilai 
140.28%.  
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