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Abstract 

 

This study aims to determine the effect of dose biofertilizer, the influence  

of growing media, and the influence of the combinations of biofertilizer dose and 

growing media on growth and productivity of tomato plants. The study used a 

completely randomized design factorial 2x5 pattern was repeated 3 times. The 

first factor is the fertilizer dose (D) which consisted of D0 = no fertilizer, Da = 

NPK fertilizer dose 10 g/plant, D5 = biofertilizer dose 5 ml/plant, D10 = 

biofertilizer dose 10 ml/plant, and D15 = biofertilizer dose 15 ml/plant. The second 

factor is the growing medium (M) which consists of M1 (soil) and M2 

(soil:compost = 1:1). The variable of observation consists of plant height (cm), 

leaf number (strand), tomato fruit number per plant (fruit), and tomato fruit weight 

(g). Analysis of the data used by Two- way ANOVA and Independent Sample T-

Test. The results of statistical analysis show that the biofertilizer dose affect on 

plant height, but had no effect on leaf number, tomato fruit number per plant, and 

tomato fruit weight. Whereas. The growing media is also effect on leaf number 

and tomato fruit weight, but had no effect on plant height and tomato fruit number 

per plant. However, the combination of biofertilizer dose and growing media had 

no effect on any response to the growth and productivity of tomato plants. 

Biofertilizer dose 10 ml/plant showed the best result compared with other 

treatments on plant height, and the soil growing medium showed better result on 

leaf number and tomato fruit weight. 

 

Keywords: Biofertilizer, doses, growing  media, tomato plants (Lycopersicon 

esculentum). 

 

 

Pendahuluan 

Tomat merupakan salah satu jenis tanaman hortikultura yang 

keberadaannya sering dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi yang dapat 

digunakan sebagai sumber alternatif pendapatan petani (Cahyono, 2008). Hal ini 



 

 

ditunjang dengan permintaan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri yang 

selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Hanindita, 2008).  

Permintaan pasar yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitas tomat 

yang tinggi pula (Purwati dan Khairunisa,2007). Untuk meningkatkan hasil 

produksinya, pada umumya petani menggunakan pupuk NPK (Cahyono, 2008). 

Akan tetapi, bagi para petani, harga pupuk kimia ini masih tergolong sangat mahal 

(Astuti dan Robert, 2011). Selain itu, pupuk ini juga dapat memberi dampak buruk 

bagi lingkungan yang berimbas pada rusaknya ekosistem yang dapat dilihat dari 

tingginya tingkat pencemaran air dan tanah (Cahyono, 2008). 

Pupuk hayati (biofertilizer) merupakan pupuk yang mengandung 9 

konsorsium mikroba dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman agar menjadi 

lebih baik. Mikroba yang digunakan yaitu (1) bakteri fiksasi Nitrogen non 

simbiotik Azotobacter sp. dan  Azospirillum sp.; (2) bakteri fiksasi Nitrogen 

simbiotik Rhizobium sp.; (3) bakteri pelarut Fosfat  Bacillus megaterium dan 

Pseudomonas sp.; (4) bakteri pelarut Fosfat Bacillus subtillis; (5) mikroba 

dekomposer  Cellulomonas sp.; (6) mikroba dekomposer Lactobacillus sp.; dan 

(7) mikroba dekomposer Saccharomyces cereviceae (Suwahyono, 2011). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh berbagai dosis pupuk 

hayati (biofertilizer) dan penggunaan media tanam yang berbeda sehingga 

didapatkan peningkatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat . 

Metode Penelitian 

Tahap pembuatan pupuk hayati (biofertilizer) 

Setiap isolat bakteri dimasukan ke dalam larutan 100 ml media NB dan 

glukosa 1% steril dan diinkubasi 24 jam. Kemudian semua kultur bakteri 

dimasukan ke dalam larutan molase 2% dan diinkubasi 24 jam.  

Tahap perlakuan 

Polybag dibagi menjadi dua perlakuan, yaitu (1) polybag diisi dengan 

tanah; dan (2)  polybag diisi dengan campuran tanah dan kompos (1:1). Pemberian 

pupuk hayati (Biofertilizer) diberikan pada tanaman tomat di dalam polybag 

dengan cara disemprotkan pada media tanam dengan dosis 5 ml, 10 ml, dan 15 ml 



 

 

tiap tanaman, sedangkan pemberian pupuk NPK  dengan dosis 10 g/tanaman 

diberikan dengan cara ditaburkan pada media tanam. Masing-masing pupuk 

diberikan 4 kali, yaitu 3 hari sebelum transplanting, 7 hari pasca transplanting, 30 

hari pasca transplanting, dan 70 hari pasca transplanting. 

Rancangan penelitian 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 

2x5 diulang 3 kali. Faktor pertama adalah dosis pupuk (D) yang terdiri atas D0= 

tanpa perlakuan, Da= dosis pupuk NPK  10 g/tanaman, D5= dosis biofertilizer  5 

ml/tanaman, D10= dosis biofertilizer  10 ml/tanaman, dan D15= dosis biofertilizer  

15 ml/tanaman. Faktor kedua adalah media tanam (M), yang terdiri atas  M1 

(tanah) dan M2 (tanah : kompos = 1:1). Variabel yang diamati terdiri atas tinggi 

tanaman (cm), jumlah daun (helai), jumlah buah per tanaman (buah), dan berat 

buah per tanaman (g). 

Prosedur memperoleh data 

Data tinggi tanaman (cm),  diukur dari pangkal batang sampai pada ujung 

tunas tertinggi dan pengukuran dilakukan setiap satu minggu. Jumlah daun (helai) 

dihitung dengan cara menjumlahkan semua daun yang ada pada tanaman dan 

pengukuran dilakukan setiap satu minggu. Jumlah buah (buah)  dihitung dengan 

cara menjumlahkan semua buah yang dihasilkan tiap tanaman. Berat buah (g) 

dihitung dengan cara menimbang semua buah yang dihasilkan tiap tanaman. 

Analisis data 

Data tinggi tanaman (cm), jumlah daun (helai), jumlah buah (buah), dan 

berat buah (g) dianalisis secara statistik menggunakan  uji Two-way Analysis of 

Varians (ANOVA)  dan  uji Independet-Samples T Test dengan asumsi data 

berdistribusi normal.  

 

 

 

 

 



 

 

Hasil dan Pembahasan 

Pengaruh dosis pupuk hayati (biofertilizer) terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman tomat (Lycopersicon esculentum) 

Tabel 4.1 Pengaruh dosis pupuk hayati (biofertilizer) terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas tomat (n=3) 

 

Dosis 
Jumlah daun 

(helai) 

Tinggi tanaman 

(cm) 

Jumlah buah 

(buah) 

Berat buah 

(g) 

D0 18±3.53  (a) 49.55±13.55 (a) 4±1.86 26.75±14.46 

Da 23±1.41  (b) 67.88±0.88 (bc) 12±7.46 45.82±28.66 

D5 22±4.95 (ab) 53.00±13.29 (ab) 6±4.02 39.42±35.28 

D10 20±2.12 (ab) 75.92±10.44 (c) 10±5.18 46.94±18.63 

D15 18±0.00  (a) 47.08±3.84 (a) 5±0.82 43.84±20.86 

 

Keterangan : D0 = tanpa pemupukan, Da = dosis pupuk NPK 10 g/tanaman, D5= 

dosis biofertilizer 5 ml/tanaman, D10 =  dosis biofertilizer 10 

ml/tanaman, dan D15= dosis biofertilizer 15 ml/tanaman. 

 

 Berdasarkan hasil analisis data secara statistik, dosis pupuk hayati 

(biofertilizer) berpengaruh terhadap tinggi tanaman tomat. Hal ini menunjukan 

bahwa pemberian biofertilizer pada dosis yang berbeda, menunjukan respon tinggi 

tanaman yang berbeda pula. Menurut Suwahyono (2011), mikroba yang ada di 

dalam biofertilizer yang diaplikasikan pada tanaman mampu mengikat nitrogen 

dari udara, melarutkan fosfat yang terikat di dalam  tanah, memecah senyawa 

organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan memacu 

pertumbuhan tanaman.  

Hasil analisis statistik menunjukan bahwa pemberian dosis biofertilizer 10 

ml/tanaman (D10) memberikan hasil rata-rata tinggi tanaman yang lebih baik jika 

dibandingkan pemberian biofertilizer pada dosis yang berbeda. Hal ini 

dimungkinkan karena pada perlakuan D10 merupakan dosis pupuk yang paling 

sesuai untuk pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Menurut Uno (2001) dalam 

Puspitasari (2010), bila suatu tanaman ditempatkan pada kondisi yang mendukung 

dengan unsur hara dan unsur mineral yang sesuai, maka tanaman tersebut akan 

mengalami  pertumbuhan ke atas dan menjadi lebih tinggi.  

 Pemberian biofertilizer dengan dosis 5 ml/tanaman (D5) dan dosis 15 

ml/tanaman (D15) memberikan hasil yang kurang bagus dibandingkan dengan 



 

 

pemberian biofertilizer pada dosis 10 ml/tanaman (D10). Hal ini dimungkinkan 

karena pada dosis biofertilizer 5 ml/tanaman (D5), jumlah mikroba yang ada 

kurang mampu menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk 

pertumbuhan tinggi tanaman. Sedangkan pada dosis biofertilizer 15 ml/tanaman 

(D15), dimungkinkan karena tingginya persaingan antar mikroba dalam 

memperoleh makanan yang menyebabkan kebutuhan nutrisi mikroba kurang 

terpenuhi sehingga mikroba bekerja kurang optimal yang menyebabkan 

pengaruhya terhadap tinggi tanaman juga kurang optimal (Simanungkalit dkk., 

2006). 

 Berdasarkan hasil analisis data secara statistik, dosis pupuk hayati 

(biofertilizer) berpengaruh terhadap jumlah daun dan jumlah buah. Akan tetapi, 

pada dosis berapakah yang memberikan hasil yang paling baik terhadap jumlah 

daun dan jumlah buah tomat, tidak dapat diamati pada hasil analisis statistik. Hal 

ini disebabkan karena nilai p jumlah daun = 0.040 dan nilai p jumlah buah = 0.013 

yang mendekati α (0.05), yang menunjukan bahwa ada pengaruh dosis pupuk 

hayati (biofertilizer) terhadap respon, akan tetapi hasilnya tidak terlalu berbeda 

nyata. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian pupuk hayati (biofertilizer) 

menunjukan hasil yang signifikan saat diuji bersama, akan tetapi menunjukan 

hasil yang tidak berbeda nyata terhadap respon jumlah daun dan jumlah buah saat 

diuji terpisah. 

 Hasil analisis data secara statistik juga menunjukan bahwa dosis pupuk 

hayati (biofertilizer) tidak berpengaruh terhadap berat buah tomat. Hal ini 

disebakan karena tidak berbeda nyatanya hasil yang ditunjukan oleh pengaruh 

dosis biofertilizer terhadap jumlah daun tomat. Jumlah daun erat kaitannya dengan 

berat buah tomat yang dihasilkan. Menurut Harjadi (1979), daun merupakan 

tempat terjadinya fotosintesis karena mengandung klorofil, sehingga dapat 

mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan oksigen dengan 

bantuan sinar matahari. Karbohidrat ini kemudian digunakan untuk membentuk 

senyawa-senyawa lain yang dibutuhkan dalam pembentukan struktur sel tanaman 

dan untuk mendukung aktivitas metabolisme lain atau diakumulasikan dalam sel 

organ tertentu (Sitompul dan Bambang, 1995).  



 

 

Pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman 

tomat (Lycopersicon esculentum) 

 

Tabel 4.2 Pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan dan produktivitas tomat 

(n=3) 

 

Media 

tanam 

Jumlah daun 

(helai) 

Tinggi tanaman 

(cm) 

Jumlah buah 

(buah) 

Berat buah 

(g) 

M1 22±2.77 62.01±7.67 9±4.32 53.25±8.80 

M2 18±2.19 55.70±18.82 6±3.63 27.39±11.05 

 

Keterangan : M1 = media tanam tanah, M2 = media tanam tanah : kompos (1:1) 

  

 Berdasarkan hasil analisis data secara statistik, media tanam berpengaruh 

terhadap jumlah daun dan berat buah, dimana jumlah daun dan berat buah tomat 

paling tinggi terdapat pada perlakuan media tanah (M1), sementara perlakuan 

media campuran tanah dan kompos 1:1 (M2) memiliki jumlah daun dan berat buah 

yang lebih rendah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Suliasih dkk. (2010) dan Kurnia (2007), yang menunjukan bahwa 

penggunaan kompos memberikan pengaruh yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan penggunaan media tanah terhadap pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman tomat. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh kematangan kompos yang 

masih kurang. Menurut Simanungkalit dkk. (2006), kematangan kompos dapat 

dilihat dari rasio C/N yang rendah, pH, warna seperti warna tanah, dan suhu yang 

rendah (< 30
0 

C). Kompos yang digunakan dalam penelitian ini memiliki warna 

coklat kehitaman dan suhu 30
0 

C. Suhu ini dapat dikatakan masih cukup tinggi, 

sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri pengurai yang terdapat pada kompos 

kurang optimal. Kurang optimalnya pertumbuhan bakteri pengurai menyebabkan 

kompos kurang terurai sempurna sehingga kandungan C/N masih cukup tinggi 

dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Selain itu, kompos yang kurang matang 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat karena 

pengaruh suhu yang panas serta adanya senyawa fitotoksik yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil analisis data secara statistik, media tanam tidak 

berpengaruh terhadap respon tinggi tanaman dan jumlah buah tomat. Hal ini 



 

 

dimungkinkan karena pengaruh sifat genetik tanaman. Pada varietas yang sama, 

sifat genetik yang dimiliki pada tanaman juga hampir sama. Sehingga, pemberian 

perlakuan media tanam yang berbeda akan menghasilkan tinggi tanaman dan 

jumlah buah tomat yang hampir sama karena sifat genetik tanaman lebih dominan 

(Saragih, 2008). 

Pengaruh kombinasi dosis pupuk hayati (biofertilizer) dan media tanam 

terhadap pertumbuhan dan produktivitas tanaman tomat (Lycopersicon 

esculentum) 

 

     
Gambar 1. Diagram Pertumbuhan              Gambar 2. Diagram Produktivitas 

 

Keterangan : D0= tanpa pemupukan, Da= dosis pupuk NPK 10 g/tanaman, D5= 

dosis biofertilizer 5 ml/tanaman, D10= dosis biofertilizer 10 

ml/tanaman, dan D15= dosis biofertilizer 15 ml/tanaman, M1= 

media tanah, M2= media tanah: kompos (1:1) 

 

 Berdasarkan hasil analisis data secara statistik, kombinasi dosis pupuk 

hayati (biofertilizer) dan media tanam tidak berpengaruh terhadap jumlah daun, 

tinggi tanaman, jumlah buah, dan berat buah. Hal ini dimungkinkan karena nilai 

standard deviasi yang tinggi pada masing-masing kombinasi perlakuan sehingga 

menyebabkan tidak berpengaruhnya perlakuan kombinasi dosis biofertilizer dan 

penggunaan media tanam terhadap terhadap semua respon pertumbuhan dan 

produktivitas tanaman tomat.  

 Secara deskriptif, pada semua respon pertumbuhan dan produktivitas 

tanaman tomat, kombinasi pemberian pupuk hayati (biofertilizer) pada berbagai 

dosis dengan media tanam tanah menunjukan hasil yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan penggunaan media tanam campuran tanah: kompos (1:1). 



 

 

Hal ini dimungkinkan karena kompos yang digunakan masih kurang matang, 

sehingga penggunaan kompos sebagai media tanam memberikan pengaruh yang 

tidak lebih baik jika dibandingkan dengan media tanam tanah karena kandungan 

organik dalam kompos belum terurai secara sempurna sehingga unsur hara bagi 

tanaman juga kurang yang menyebabkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman 

tomat juga kurang optimal (Simanungkalit dkk., 2006). 

 Pada respon jumlah daun, perlakuan M1D5 menunjukan hasil yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukan bahwa 

mikroba yang terdapat dalam biofertilizer mampu menyediakan unsur hara yang 

dapat ditangkap oleh tanah dan kemudian dapat diserap oleh tanaman. Menurut 

Ashari (1995), partikel koloid tanah yang bermuatan negatif lebih memungkinkan 

unsur hara terikat pada partikel tersebut, hal ini penting terutama dalam 

mempertahankan nutrisi dari pencucian. Dengan demikian tanah menjadi kaya 

unsur hara yang berguna bagi tanaman.  

Pada respon berat buah, perlakuan M1D5 menunjukan hasil berat buah 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya, tetapi tidak lebih 

baik jika dibandingkan dengan perlakuan M1Da. Hasil berat buah ini erat 

kaitannya dengan jumlah daun yang terdapat pada tanaman tomat. Pada respon 

jumlah daun, tanaman dengan perlakuan M1D5 menunjukan hasil jumlah daun 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini sesuai 

dengan hasil berat buah yang diperoleh pada tanaman dengan perlakuan yang 

sama. Menurut Harjadi (1979), jika suatu tanaman yang sedang berada pada fase 

reproduktif dari perkembangan tanaman, maka karbohidrat hasil fotosintesis yang 

terjadi di daun, tidak seluruhnya dipergunakan untuk pertumbuhan tanaman, akan 

tetapi disimpan (ditimbun) untuk perkembangan bunga, biji, buah, atau alat-alat 

persedian yang lain. 

Pada respon tinggi tanaman, perlakuan M2D10 menunjukan hasil paling 

tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukan bahwa 

meskipun kompos yang digunakan kurang matang, akan tetapi dengan pemberian 

biofertilizer pada dosis yang sesuai, dapat memperbaiki kondisi media tanam 

sehingga pertumbuhan tanaman juga dapat optimal. Mikroba pada pemberian 



 

 

biofertilizer dengan dosis 10 ml/tanaman dimungkinkan mampu memanfaatkan 

nutrisi yang terdapat pada kompos dengan sebaik mungkin sehingga dapat tumbuh 

dengan optimal dan dapat memperbaiki kondisi media tanam campuran tanah dan 

kompos (1:1) yang kurang matang menjadi lebih baik. Menurut Simanungkalit 

dkk. (2006), jika dosis pupuk hayati (biofertilizer) diberikan pada media tanah 

yang dicampur dengan kompos (1:1), maka pertumbuhan tanaman akan optimal. 

Bahan organik yang ada pada kompos berperan sebagai sumber energi dan 

makanan mikroba tanah sehingga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tersebut 

dalam penyedian unsur hara tanaman. 

Pada respon tinggi tanaman, perlakuan M2D5 menunjukan hasil tinggi 

tanaman yang hampir sama dengan perlakuan M2D15, hal ini dimungkinkan 

karena pada perlakuan M2D5 kurang mampu menyediakan unsur hara yang 

dibutuhkan untuk optimalisasi pertumbuhan tanaman. Sedangkan pada perlakuan 

M2D15, tingginya persaingan antar mikroba dalam memperoleh nutrisi yang 

menyebabkan kebutuhan nutrisi mikroba kurang terpenuhi sehingga mikroba 

bekerja kurang optimal (Simanungkalit dkk, 2006). Menurut Schlegel (1994), 

nutrisi merupakan faktor penting yang harus terpenuhi oleh mikroba, karena 

nutrisi ini dapat digunakan untuk pertumbuhan dan metabolisme mikroba dalam 

mempertahankan kehidupan mikroba.  

Pada respon jumlah buah, perlakuan M1D10 dan M2D10 menunjukan hasil 

jumlah buah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan perlakuan kombinasi 

yang lain. Hal ini dimungkinkan karena adanya pengaruh faktor tinggi tanaman 

dan lingkungan yang juga turut berperan dalam optimalisasi pembentukan buah. 

Menurut Wijayani dan Widodo (2005), kemampuan tomat untuk dapat 

menghasilkan buah sangat tergantung pada interaksi antara pertumbuhan tanaman 

dan faktor lingkungannya. Menurut Zulfitri (2005), tanaman yang lebih tinggi 

dapat memberikan hasil per tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan 

tanaman yang lebih pendek. Hal ini dikarenakan tanaman yang lebih tinggi dapat 

mempersiapkan organ vegetatifnya lebih baik sehingga organ fotosintat yang 

dihasilkan akan lebih banyak.  

 



 

 

Kesimpulan  

 Pupuk hayati (biofertilizer) pada dosis pupuk yang berbeda berpengaruh 

nyata terhadap tinggi tanaman, dimana hasil terbaik diperoleh pada pemberian 

biofertilizer dengan dosis 10 ml/tanaman; akan tetapi dosis pupuk tidak 

berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, jumlah buah, dan berat buah tomat. 

Penggunaan media tanam berpengaruh nyata terhadap jumlah daun dan berat buah 

tomat, dimana hasil terbaik diperoleh pada penggunaan media tanam tanah; tetapi 

media tanam tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah buah 

tomat. Sedangkan kombinasi dosis biofertilizer dan media tanam tidak 

berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman,  jumlah daun, jumlah buah, dan berat 

buah tomat. 
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