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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pengaruh variasi dosis 

pemberian biofertilizer dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman jagung (Zea mays L.) dan nilai RAE (Relative Agronomic 

Efectiveness). Parameter pertumbuhan meliputi tinggi tanaman, biomassa batang 

dan daun, dan biomassa akar. Sedangkan parameter produktivitas meliputi berat 

tongkol dan berat biji jagung pada saat panen. Penelitian ini bersifat eksperimental 

dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian ini terdiri atas 2 

pelakuan kontrol (kontrol positif dan negatif) dan 16 perlakuan uji. Perlakuan 

kontrol negatif tanpa pemberian pupuk dan kontrol positif dengan pemberian 

pupuk NPK 5 g/tanaman. Perlakuan uji merupakan kombinasi dosis pupuk 

kompos 5, 10, 15, 20 g/ tanaman dan biofertilizer 5, 10, 15, 20 mL/tanaman yang 

terdiri atas perlakuan O5B5, O5B10, O5B15, O5B20, O10B5, O10B10, O10B15, O10B20, 

O15B5, O15B10, O15B15, O15B20, O20B5, O20B10, O20B15, O20B20. Setiap perlakuan 

dalam penelitian ini terdiri dari 4 ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 5 

tanaman. Hasil penelitian berupa pertumbuhan dan produktivitas diuji dengan one 

way ANOVA dilanjutkan dengan uji Duncan. Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variasi dosis pupuk kompos dan biofertilizer berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman jagung. Hasil pertumbuhan jagung 

terbaik ditunjukkan pada perlakuan pemberian pupuk kompos dosis 15 g/tanaman 

dan biofertilizer dosis 10 mL/tanaman (186,5±18,68 cm) untuk parameter tinggi 

tanaman, untuk parameter biomassa batang dan daun rata-rata tertinggi pada 

kontrol positif dengan pemberian pupuk NPK 5 g/tanaman (140,17±11,94 g), serta 

biomassa akar rata-rata tertinggi pada kontrol positif dengan pemberian pupuk 

NPK 5 g/tanaman (37,17±4,72 g). Hasil produktivitas terbaik pada parameter 

berat tongkol dan berat biji ditunjukan pada perlakuan pemberian dosis pupuk 

kompos 5 g/tanaman dan biofertilizer 20 mL/tanaman dengan berat tongkol 

tertinggi 149,33±9,89 g dan berat biji tertinggi 123,08±8,57 g. Nilai RAE tertinggi 

ditunjukkan pada perlakuan O5B20 yaitu 112,06 %. 
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