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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian biofertilizer, pupuk 
NPK dan kombinasi biofertilizer dengan pupuk NPK dengan dosis yang berbeda dalam 
meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman Tomat (Solanum lycopersicum 
L.var. tymoti). Penanaman dilakukan di lahan pertanian Desa Denanyar Jombang 
Kabupaten Jombang Jawa Timur bulan September 2013 – November 2013. Penelitian ini 
bersifat eksperimental menggunakan Rancangan acak lengkap dengan faktorial 5x3 yang 
terdiri dari dua faktor. Faktor A yaitu konsentrasi biofertilizer dengan 5 taraf (0,5, 10, 15, 
20 mL) dan faktor B yaitu NPK dengan 3 taraf (0%, 50%, 75%) sehingga diperoleh 15  
kombinasi perlakuan serta kontrol positif (NPK 100%) di mana setiap perlakuan diulang 
sebanyak 5 kali. Parameter pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, panjang akar, berat basah 
daun, berat basah batang, berat basah akar, berat kering daun, berat kering batang, berat 
kering akar dan serapan hara pada daun. Parameter produksi meliputi jumlah buah dan 
berat buah. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji ANAVA jika terdapat beda 
nyata dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemberian biofertilizer, pupuk NPK, kombinasi biofertilizer dan 
pupuk NPK berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat. 
Penelitian menunjukkan bahwa pemberian pupuk NPK dengan dosis 50% dan  pemberian 
biofertilizer dengan volume 20 mL/tanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
produktivitas tanaman tomat, serta kombinasi biofertilizer 20 mL + NPK 50% berpengaruh 
terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat (Solanum lycopersicum L var. 
tymoti).   
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