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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi variasi 

dosis antara biofertilizer dengan pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea). Penelitian ini berisfat 

eksperimental dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK), terdiri dari 18 

perlakuan yaitu kombinasi variasi dosis biofertilizer 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL 

dengan pupuk kompos 5 g, 10 g, 15 g, dan 20 g, K+ (pemberian pupuk kimia), 

dan K- (tanpa pemberian pupuk). Setiap perlakuan terdiri dari 7 tanaman. Data 

pertumbuhan dianalisis secara deskriptif, data pertumbuhan minggu ke-12 dan 

produktivitas dianalisis dengan uji ANOVA dan uji lanjutan dengan uji Duncan 

dengan derajat signifikan 0,05 kecuali biomassa tanaman, biomassa akar, dan 

berat basah bintil akar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

biofertilizer dengan pupuk kompos berpengaruh terhadap tinggi tanaman dan 

produktivitas (berat kering polong, jumlah polong, dan berat kering biji). Untuk 

tinggi tanaman tertinggi pada perlakuan B15O10 (biofertilizer 15 mL dengan 

pupuk kompos 10 gr) dengan hasil 77,4±10,9cm. Panjang akar tertinggi pada 

perlakuan B20O15 (biofertilizer 20 mL dengan pupuk kompos 15 gr) dengan hasil 

26,5±4,5 cm. Biomassa tanaman tertinggi pada perlakuan B15O15 (biofertilizer 

15 mL dengan pupuk kompos 15 gr) dengan hasil 1,8±0,11g. Biomassa akar 

tanaman tertinggi pada perlakuan B10O20 (biofertilizer 10 mL dengan pupuk 

kompos 20 gr) dengan hasil 8,1±1,9 g. Berat basah bintil tertinggi pada perlakuan 

B15O10 (biofertilizer 15 mL dengan pupuk kompos 10 gr)dengan hasil 77,4±0,9 

g. Berat basah tanaman tertinggi pada perlakuan B20O20 (biofertilizer 20 mL 

dengan pupuk kompos 20 gr) dengan hasil 395,7±39,5 g. Berat basah akar 

tertinggi pada perlakuan B20O20 (biofertilizer 20 mL dengan pupuk kompos 20 

gr) dengan hasil 205,7±35,5 g. Sedangkan produktivitas (berat kering polong, 

jumlah polong dan berat kering biji) tertinggi pada perlakuan B20O20 

(biofertilizer 20 mL dengan pupuk kompos 20 gr)yaitu secara berurutan sebesar 

(84,28±9,75) g, (52,14±7,98) g, (48,85±6,14) g.  

Kata kunci : biofertilizer, pupuk kompos, kacang tanah (Arachis hypogaea), 

pertumbuhan, produktivitas. 
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