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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi pupuk hayati (Bio 

Max Grow), pengaruh frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant 

Catalyst) dan pengaruh interaksi antara aplikasi pupuk hayati (Bio Max Grow) 

dan frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst) terhadap 

pertumbuhan dan produksi padi hibrida Varietas Mapan 05. Penelitian ini 

dilaksanakan di BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran pada bulan Mei sampai 

September 2018 yang disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial (3x3) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah dosis 

pupuk hayati (Bio Max Grow),  H0 (tanpa pupuk hayati), H1 (pupuk hayati 6 

L/ha), dan H2 (pupuk hayati 8 L/ha). Faktor ke dua adalah frekuensi pemberian 

pupuk pelengkap plant catalyst yaitu: A0  (frekuensi pemberian sebanyak 1 kali), 

A1 (frekuensi pemberian sebanyak 3 kali), A2  (frekuensi pemberian sebanyak 5 

kali) dengan konsentrasi 2 gram/L. Data yang diperoleh diuji homogenitas  
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ragamnya dengan uji Barlett dan aditivitasnya dengan uji Tukey. Setelah asumsi 

terpenuhi, data diolah dengan analisis ragam dan diuji lanjut dengan uji Beda 

Nyata Terkecil pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 

pemberian pupuk hayati (Bio Max Grow) dengan dosis 8 L/ha berpengaruh nyata 

terhadap variabel produksi jumlah gabah produktif, jumlah gabah isi per malai, 

bobot 1.000 butir panen dan giling, produksi per rumpun, serta produksi per petak 

panen dan giling. Frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catlyst) 

sebanyak 5 kali berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan produktif, jumlah 

gabai isi per malai, produksi per rumpun, produksi per petak panen dan produksi 

per petak giling. Terdapat  interaksi antara aplikasi pupuk hayati (Bio Max Grow) 

dan frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst) terhadap 

variabel produksi per petak panen dan giling, begitupun sebaliknya. 

 

Kata kunci : Bio Max Grow, Padi Hibrida Varietas Mapan 05, Pertumbuhan, 

Plant Catalyst dan, Produksi. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Padi (Oryza sativa L.) adalah tanaman penghasil beras yang menjadi sumber 

karbohidrat utama bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan beras dari tahun ke 

tahun terus meningkat karena jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, 

namun hal tersebut tidak diimbangi dengan produksi padi yang cukup. Hal tersebut  

 yang menyebabkan saat ini Indonesia sulit untuk swasembada pangan (Petriella, 

2016), sehingga diperlukan upaya peningkatan produksi padi secara nasional agar 

kebutuhan beras dalam negeri terpenuhi. 

 

Permasalahan pangan beras Indonesia tidak pernah terlepas dari pertumbuhan 

penduduk Indonesia yang terus meningkat. Merujuk kepada data yang 

dikemukakan oleh FAO dan IRRI (International Rice Research Institute), 

Indonesia tercatat merupakan negara dengan angka konsumsi beras tertinggi, yaitu 

sebesar 119 kilogram per tahun atau 324 gram per kapita per hari pada tahun 2016, 

sedangkan Malaysia telah menurunkan konsumsi ini menjadi 80 kilogram per 

kapita per tahun dan Jepang hanya sebesar 60 kilogram per kapita per tahun. 

Dilihat dari pertambahan penduduk, data yang tertuang dalam buku Proyeksi 

Penduduk Indonesia 2000−2025 oleh Bappenas, jumlah penduduk Indonesia 

selama sembilan tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat yaitu dari 

254, 9 juta pada tahun 2016 menjadi 273, 2 juta pada tahun 2025 (Wetal, 2005). 
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Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan berkorelasi positif dengan 

peningkatan kebutuhan akan pangan, khususnya beras. Padi  hibrida merupakan  

salah  satu  teknologi andalan dalam program peningkatan produksi padi nasional. 

Pemilihan teknologi ini didasarkanpada potensi heterosis padi  hibrida yang tinggi. 

Pada agroekosistem yang  sesuai, padi  hibrida mampu berproduksi 1,0 t/ha  lebih  

tinggi daripada padi inbrida (Suwarno et al., 2003). 

 

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, Kementerian Pertanian membuat 

kebijakan pembangunan pertanian dengan menyusun program Swasembada 

Pangan yang diwujudkan dengan program Upaya Khusus Peningkatan 

Produktivitas Padi, Jagung dan Kedelai (UPSUS PAJALE) yang diharapkan dapat 

dicapai pada tahun 2017, dengan target produksi tahun 2015 untuk padi sebesar 

73,4 juta ton, produksi jagung sebanyak 20,3 juta ton dan kedelai menghasilkan 

1,2 juta ton. Target produksi tersebut akan dapat dicapai dengan berbagai kegiatan 

antara lain : rehabilitasi jaringan irigasi tersier, penyediaan alat dan mesin 

pertanian, penggunaan benih unggul, penyediaan dan penggunaan pupuk 

berimbang, pengaturan musim tanam dengan menggunakan kalender musim 

tanam, dan pelaksanaan program GP-PTT (Gerakan Penerapan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu) (BPPSDM Pertanian, 2015). 

 

Pembangunan sektor pertanian khususnya subsektor tanaman pangan 

memiliki peran sangat penting dan strategis, hal ini disebabkan subsektor 

tanaman pangan memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan 

sebagian besar penduduk Indonesia. Produksi padi di Indonesia periode Januari 

hingga September 2018 sebesar 49,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) yang 
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jika dikonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi GKG ke 

beras setara dengan 28,47 juta ton beras. Untuk Provinsi Lampung sendiri 

produksi padi dari Januari hingga September 2018 mencapai 1,64 juta ton Gabah 

Kering Giling (GKG) (BPS, 2018). 

 

Kementerian Pertanian (2016) telah merumuskan sebuah kebijakan untuk 

mencapai ketahanan pangan di Indonesia berupa swasembada berkelanjutan dari 

komoditas padi, jagung, dan kedelai. Program swasembada yang diluncurkan 

pemerintah dikenal dengan Program Upsus Pajale (upaya khusus padi, jagung, dan 

kedelai). Program Upsus Pajale adalah strategi dan upaya yang dilakukan untuk 

peningkatan luas tanam dan produktivitas padi, jagung, dan kedelai di daerah-

daerah sentra produksi pangan di Indonesia. Program Upsus Pajale diharapkan 

mampu mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Program Upsus Pajale 

dilaksanakan selama tiga tahun mulai tahun 2015 sampai tahun 2017. 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah sentra produksi pangan yang 

melaksanakan Program Upsus Pajale dengan luas panen, produksi, dan 

produktivitas yang dapat dikatakan cukup tinggijika dibandingkan dengan 

Provinsi lain dengan produktivitas sebesar 5,16 ton/ha untuk padi, 5,02 ton/ha 

untuk jagung, dan 1,18 ton/ha untuk kedelai (Badan Pusat Statistik Provinsi 

Lampung, 2016).  

 

Padi hibrida juga mempunyai sifat morfologis akar dan fisiologis daun yang lebih 

baik. Dengan perakaran yang lebih kuat dan aktif, padi hibrida dikenal adaptif 

pada lingkungan yang kurang air (IRRI-CAAS, 1981; Setiobudi, 2007). Sifat 

adaptif terhadap kondisi  air yang  terbatas diperlukan dalam produksi padi  ke 
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depan, mengingat perubahan iklim global  memungkinkan terjadinya kemarau 

panjang. 

 

Satoto et al., (2008) berpendapat bahwa tidak maksimalnya hasil padi hibrida 

antara lain karena: (1) umumnya bersifat  spesifik lokasi; (2) memerlukan budi 

daya lebih cermat, terutama dalam hal kebutuhan dan  waktu pemberian pupuk; (3)  

serangan hama/ penyakit, utamanya hawar daun yang  keparahannya dapat 

mencapai 90%; (4) mutu benih sangat beragam (kemurnian dan  daya  tumbuh), 

terutama terjadi  pada program bantuan benih; dan  (5) pengetahuan petani tentang 

padi hibrida sangat beragam. 

Pemupukan yang tepat dan spesifik  lokasi  sesuai kebutuhan tanaman sangat 

menentukan tingkat  hasil  padi  hibrida. Penelitian pemupukan pada tanaman padi  

telah  berkembang cukup pesat dengan menghasilkan rekomendasi pemupukan 

spesifik  lokasi melalui penerapan prinsip dan  konsep pemupukan hara  spesifik  

lokasi  (PHSL). Prinsip  PHSL adalah memberi tanaman padi  dengan hara sesuai 

kebutuhannya, guna memperoleh hasil tinggi dengan penggunaan hara  optimal 

dari  sumber alami (indigenous) dalam tanah. Kebutuhan tanaman akan tambahan 

hara  dari pupuk (misal N,P,K) dihitung dari selisih  antara kebutuhan hara  

(N,P,K)  total  tanaman untuk mencapai hasil tinggi yang ditargetkan dikurangi 

dengan kemampuan penyediaan hara dari sumber alami yang berasal dari tanah, 

sisa tanaman, pupuk hijau, air irigasi dan sebagainya (Dobermann et al., 2004). 

 

Pupuk hayati merupakan zat yang mengandung mikroorganisme hidup yang bila 

diterapkan pada benih, permukaan tanaman, atau tanah serta saat pertumbuhan 

tanaman dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi utama bagi tanaman dan dapat 
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meningkatkan laju kerja enzim baik di dalam tanah maupun pada tanaman. Pupuk 

hayati berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah denan cara 

memperbaiki hubungan atmosfer N dengan akar tanaman dan melarutkan fosfor 

tanah.  Dapat dikatakan pula bahwa pupuk hayati merupakan suatu pupuk yang 

mengandung mikroorganisme yang dapat menambah N, P, dan S sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan mengoptimalkan 

hasil panen  (Mazid et al., 2011). 

 

Pupuk hayati Bio Max Grow mengandung sejumlah mikroba positif yang berguna 

pada tanaman. Manfaat Bio Max Grow yaitu untuk meningkatkan ketersediaan N, 

meningkatkan ketersediaan P, meningkatkan ketersediaan beberapa unsur hara 

ainnya, dan merangsang pertumbuhan akar sehingga jangkauan akar mengambil 

hara meningkat. Secara umum, pupuk hayati memberikan alternatif yang tepat 

untuk memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan kualitas tanah sehingga 

mampu meningkatkan pertumbuhan dan menaikkan hasil maupun kualitas 

berbagai tanaman dengan signifikan (Simarmata, 2011). 

 

Pupuk hayati yang digunakan yaitu Bio Max Grow dengan menggunakan 

teknologi  AGPI (Agriculture Growth Promoting Inoculant) adalah inokulan 

campuran yang  berbentuk cair, mengandung hormon tumbuh dan berbahan aktif 

bakteri penambat N2, mikroba pelarut fosfat sebagai penghasil enzim selulose 

yang dapat memperbaiki struktur tanah lebih baik untuk pertumbuhan tanaman, 

meningkatkan hara tersedia bagi tanaman dan meningkatkan populasi dan aktivitas 

mikroba di dalam tanah (Goenadi, 2006). Semakin banyak jumlah pupuk hayati 

yang diaplikasikan ke tanah, maka meningkatkan kesuburan tanah. 
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Untuk meningkatkan produksi padi hibrida varietas Mapan 05 digunakan pupuk 

hayati (Bio Max Grow) dan pupuk pelengkap Plant Catalyst. Plant Catalyst 2006 

adalah pupuk pelengkap cair yang diformulasikan dengan kandungan unsur hara 

yang lengkap, baik unsur hara makro maupun mikro (PT Centranusa Insan 

Cemerlang, 2001). 

 

Plant Catalyst berfungsi meningkatkan kemampuan tanaman menyerap unsur-

unsur hara dari berbagai pupuk utama, seperti Urea, TSP, KCl, ZA, maupun pupuk 

alami, seperti pupuk kandang, kompos dan lain-lain oleh tanaman sehingga 

berproduksi tinggi. Adanya kandungan unsur hara mikro Fe, Mn, Cl, Cu, Zn, B 

dan Mo berfungsi untuk mengatasi kekurangan unsur hara mikro di dalam tanah 

yang terus-menerus diserap tanaman, ataupun yang ketersediaannya di dalam 

tanah sangat rendah dengan terpenuhinya kebutuhan unsur hara tanaman secara 

lengkap, maka tanaman akan tumbuh sehat dan memberikan hasil yang maksimal 

(Surtinah, 2006). 

 

Pemberian pupuk hayati (Bio Max Grow) dan pupuk pelengkap (Plant Catalyst) 

yang mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan dapat memperbaiki sifat fisik, 

kimia, dan biologi tanah sehingga kehidupan mikroorganisme di dalam tanah 

terjaga dengan baik. Kehidupan mikroorganisme yang baik dapat ditunjukkan 

dengan meningkatnya laju respirasi tanah.   
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1. Untuk mengetahui pengaruh aplikasi pupuk hayati (Bio Max Grow) terhadap 

pertumbuhan dan produksi padi hibrida Varietas Mapan 05. 

2. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis 

(Plant Catalyst) terhadap pertumbuhan dan produksi padi hibrida Varietas 

Mapan 05. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi antara aplikasi pupuk hayati (Bio Max 

Grow) dan frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst) 

terhadap pertumbuhan dan produksi padi hibrida Varietas Mapan 05. 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Komoditas padi merupakan komoditas penting di Indonesia. Hampir 95 persen  

penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan pangan utama sumber  

karbohidrat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan komoditas padi terus  

meningkat setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan padi tersebut yaitu dengan 

meningkatkan produktivitas padi. Salah satu caranya dengan merakit varietas  

hibrida yang memanfaatkan varietas lokal. 

 

Menurut RPJMN bidang pangan dan pertanian (2015), peningkatan produksi  

Gabah Kering Giling (GKG) menjadi target utama dari swasembada pangan  

nasional karena beras merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia  

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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secara umum.  Menurut BPS Nasiaonal (2015), produksi padi di Indonesia yang 

dikonversikan dari Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras tahun 2014 

mencapai 44,44 juta ton mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 2,86 juta 

ton, dengan jumlah produksi tahun 2015 sebesar 47,30  juta ton.    

 

Salah  satu  program pemerintah untuk  mendukung peningkatan produksi padi  

nasional adalah melalui pengembangan padi varietas unggul. Padi hibrida 

memanfaatkan fenomena heterosis yang muncul pada turunan pertama (F1) dari 

suatu persilangan antar varietas yang berbeda. Berbeda dengan jagung hibrida 

yang dapat menghasilkan 30-40% lebih  tinggi dibanding varietas inbrida, 

peningkatan hasil padi hibrida hanya 15-20% dibanding padi inbrida (Satoto et al., 

2006). 

 

Dobermann dan  Witt (2000) menjelaskan bahwa  budidaya  padi  hibrida perlu  

lebih intensif,  mengingat ekspresi heterosis hasil  padi  hibrida ditentukan oleh 

lingkungan dan pengelolaan air (teknik budidaya) yang baik.  Bebrapa jenis padi 

hibrida yang ditanam petani di lampung yakni: Bernas super, Rokan, SL-8, Sl-11, 

Intani 2, dan Bernas prima (BPSB, 2011). 

Pupuk hayati BMG (Bio Max Grow) mengandung: Azospirillum sp, Azotobakter 

sp, Lactobacillus sp, Pseudomonas sp, mikroba pelarut fosfat, dll. 

Menurut Simanungkalit (2001), mikroba Azospirilium sp dan Azotobacter sp 

merupakan mikroba yang mampu menambat nitrogen (N2) dari udara dalam 

kondisi mikroaerofil dan mengubahnya menjadi NH3 menggunakan enzim 

nitrogenase, kemudian diubah menjadi glutamin atau alanin sehingga bisa diserap 
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oleh tanaman dalam bentuk NO3
-
 dan NH4

+
 .  Mikroba Azospirilium sp juga 

berfungsi menghasilkan zat pengatur tumbuh bagi tanaman karena bakteri ini 

menghasilkan senyawa fitohormon auksin dan giberelin.  Mikroba Lactobacillus 

sp membantu dalam proses penguraian bahan organik tanah atau memecah 

komponen serat selulosa dan lignoselulosa dari limbah pertanian sehingga dapat 

meningkatkan hara tanah. Pseudomonas sp. mampu melarutkan fosfat yang 

mengendap di dalam tanah menjadi fosfat yang dapat diserap tanah.  Mikroba 

pelarut fosfat  dapat mengubah fosfat tidak larut dalam tanah menjadi bentuk yang 

dapat larut. 

 

Pupuk pelengkap Plant Catalyst digunakan dalam melengkapi kebutuhan unsur 

hara tanaman. Pupuk pelengkap ini dapat menyediakan unsur hara makro dan 

mikro yang dibutuhkan tanaman agar tumbuh dengan baik. Tanaman untuk 

meningkatkan pertumbuhan maksimal tidak hanya membutuhkan unsur hara 

makro saja tetapi juga membutuhkan unsur hara mikro. Unsur hara makro yang 

terkandung dalam pupuk pelengkap ialah N, P, K, Ca, Mg, dan S, sedangkan unsur 

hara mikro yang terkandung adalah Fe, Cl, Mn, Cu, Zn, Bo, dan Mo. Pupuk 

pelengkap ini bersifat alkalis, sehingga dapat menetralisir tingkat asam pada tanah 

ultisol (PT Citra Nusa Insan Cemerlang, 2014). 

Menurut Warganegara et al. (2014), pupuk pelengkap cair Plant Catalyst 

merupakan pupuk yang kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dan 

telah diformulasikan secara lengkap, baik unsur hara makro maupun mikro.  

 

Pupuk pelengkap cair berfungsi mempercepat pertumbuhan dan perkembangan 

akar-akar baru yang sangat diperlukan tanaman dalam proses penyerapan unsur 
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hara dan perakarannya yang dalam dapat mengatasi masalah cepatnya pengeringan 

permukaan tanah.  Menurut penelitian Hanibal dan Nusifera (2004), tanaman 

mentimun yang diberi Plant Catalyst dengan konsentrasi 0,3% mampu 

menghasilkan jumlah buah terbanyak yaitu 9,87; bobot buah segar tertinggi yaitu 

1875 gram; dan hasil per hektar terbesar pada tanaman mentimun yaitu 48,7 

ton/ha. 

 

Dengan meningkatnya kesuburan tanah dan ketersediaan hara oleh pupuk hayati 

dan dipenuhinya kebutuhan hara tanaman secara lengkap, maka tanaman padi akan 

tumbuh sehat, memiliki daya tahan yang kuat terhadap hama- penyakit dan 

perubahan cuaca serta memberikan hasil panen yang melimpah dan berkualitas. 
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1.4 Hipotesis 

 

 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi pupuk hayati (Bio Max Grow) berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

produksi padi hibrida Varietas Mapan 05. 

2. Frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst) berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan produksi padi Varietas Mapan 05. 

3. Terdapat pengaruh interaksi antara pupuk hayati (Bio Max Grow) dan pupuk 

pelengkap alkalis (Plant Catalyst) terhadap pertumbuhan dan produksi padi 

hibrida Varietas Mapan 05. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tanaman Padi 

 

 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam 

peradaban juga tanaman yang paling penting di Indonesia karena makanan pokok 

di Indonesia adalah nasi dari beras yang tentunya dihasilkan oleh tanaman padi. 

Sebagai tanaman utama di dunia, padi diduga berasal dari bagian timur India 

Utara, Banglades Utara, Burma, Thailand, Laos, Vietnam, dan Cina bagian selatan 

(Suparyono dan Setyono, 1993). 

 

Tumbuhan padi adalah tumbuhan yang tergolong tanaman air“waterplant”, sebagai 

tanaman air bukan berarti bahwa tanaman padi itu hanya bisa tumbuh di atas tanah 

yang terus menerus digenangi air, baik penggenangan itu  terjadi  secara  alamiah  

sebagaimana  yang  terjadi  pada  tanah  rawa-rawa, maupun penggenangan itu 

disengaja sebagaimana yang terjadi pada tanah-tanah sawah. Tanaman padi itu 

dapat tumbuh ditanah daratan atau tanah kering, asalkan curahan hujan mencukupi 

kebutuhan tanaman akan air (Andoko, 2002). 

 

Padi tumbuh baik di daerah “tropis” maupun “sub tropis”, ketersediaan air yang 

mampu menggenangi lahan tempat penanaman sangat penting. Tanaman padi 

cocok untuk dibudidayakan di daerah pantai sampai ketinggian 2.400 meter diatas 

permukaan laut, mulai dari posisi 530  lintang utara sampai 35 s.d. 400 lintang 
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selatan. Sebelum tahun 1965, padi diusahakan  secara konvensional. Padi ditanam 

di ladang atau sawah tadah hujan dengan pemeliharan yang sederhana. Varietas  

padi  yang  ditanam  adalah  varietas  lokal,  berumur  panjang,  anakansedikit, 

daya hasil rendah, dan umumnya di tanam hanya sekali dalam setahun Varietas 

padi pada periode ini antara lain, BB-5, PB-8, Pelita I-1, Pelita I-2, PB-26, PB-28, 

dan si ampat (Istiyastuti dan Yanuharso, 1996). 

 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Padi 

 
 
Taksonomi tanaman padi menurut Tjitrosoepomo (1993) adalah sebagai berikut : 

Kingdom             : Plantae 

Divisio                 : Spermatophyta 

Sub Divisio         : Angiospermae 

Class                    : Monocotyledoneae 

Ordo                    : Poales 

Family                 : Graminae 

Genus                  : Oryza 

Species                : Oryza sativa L. 

 

Tanaman padi merupakan tanaman semusim yang memiliki tinggi tanaman antara 

1 sampai 1,5cm, daun berbentuk pita dan berpelepah yang tumbuh pada tiap buku 

batang.  Anakan padi tumbuh dari tunas yang berasal pada tiap-tiap buku batang 

dan mampu tumbuh sampai 40−50 batang anakan (Soemartono dan Haryono, 

1972). 
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2.1.2   Morfologi Tanaman Padi 

 

 

Menurut  Istiyastuti  dan  Yanuharso  (1996),  tanaman  padi  terdiri  dari bagian-

bagian yaitu akar, batang, daun, bagian reproduksi, dan buah padi. Berikut 

penjelasan bagian-bagian tersebut. 

a) Akar 

 

Padi memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang padi dapat 

mencapai kedalaman 50 cm s.d. 60 cm. Akar tunggang padi rata-rata hanya 

mencapai kedalaman sekitar 25 cm. Akar padi baik akar tunggang maupun 

akar serabut bercabang-cabang. Cabang pertama tumbuh baik pada induk 

akar pada jarak yang agak jauh dan panjang-panjang. Susunan akar sangat 

dipengaruhi oleh keadaan tanah. Pada tanah kering, akar cabang tingkat 

pertama biasanya panjang, akar serabutnya pendek-pendek, sebaliknya bila 

pada tanah basah akar tunggangnya pendek-pendek, sedangkan akar 

serabutnya panjang-panjang (Istiyastuti dan Yanuharso, 1996). 

 

b) Batang 

 

Batang padi tersusun dari rangkaian ruas-ruas dan antara ruas yang satu 

dengan yang lainnya dipisah oleh sesuatu buku. Ruas batang padi di 

dalamnya beringga dan bentuknya bulat. Dari atas ke bawah, ruas batang 

itu makin pendek. Ruas-ruas yang terpendek terdapat di bagian bawah dari 

batang dan ruas-ruas ini praktis tidak dapat dibedakan sebagai ruas-ruas 

yang berdiri sendiri. Adanya perbedaan  tinggi  dari  suatu  varietas  

disebabkan  oleh suatu  pengaruh  keadaan lingkungan.  Bila syarat-syarat 

tumbuh baik, maka tinggi  tanaman padi  sawah biasanya 80 s.d. 120 cm.  
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c) Daun 

 

Daun terdiri atas helai daun yang berbentuk memanjang seperti pita dan 

pelepah daun yang menyelubungi batang. Pada perbatasan antara helai 

duan dan upih terdapat lidah daun. Panjang dan lebar dari helai daun 

tergantung kepada varietas padi yang ditanam dan letaknya pada batang. 

Daun ketiga dari atas bisaanya merupakan daun terpanjang. Daun bendera 

mempunyai panjang daun terpendek dan dengan lebar daun yang terbesar. 

 

Adapun bagian reproduksi secara generatif terdiri atas malai dan bunga padi, 

berikut penjelasan bagian reproduksi tersebut. 

a. Malai 

 

Suatu  malai  terdiri  dari  sekumpulan  bunga-bunga  padi  (spikelet)  yang 

timbul dari buku paling atas. Ruas buku terakhir dari batang merupakan 

sumbu utama dari malai, sedangkan butir-butir nya terdapat pada cabang-

cabang pertama maupun cabang-cabang kedua. 

 

b. Bunga padi 

 

Bunga padi adalah bunga telanjang artinya mempunyai perhiasan bunga. 

Berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang di atas. Jumlah benang sari 

ada enam buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta 

mempunyai kandung serbuk. Setiap bunga padi memiliki enam kepala sari 

(anther) dan kepala putik (stigma) bercabang dua berbentuk sikat botol. 

Kedua organ seksual ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang 

bersamaan. Kepala sari kadang- kadang keluar dari palea dan lemma jika 

telah masak. Mekanisme reproduksi tanaman  padi  ialah  penyerbukan  
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sendiri,karena  95%  atau  lebih  serbuk  sari  membuahi sel telur tanaman 

yang sama. Setelah pembuahan terjadi, zigot dan inti polar yang telah 

dibuahi segera membelah diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan 

inti polar menjadi endosperm.  Pada akhir perkembangan,sebagian besar 

bulir padi mengadung pati dibagian endosperm. Bagi tanaman muda, padi 

dimanfaatkan sebagai sumber gizi. 

 

c. Buah padi 

 

Sehari-hari kita sebut biji padi atau butir/gabah, sebenarnya bukan biji 

melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. Buah ini terjadi 

setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Lemma dan palea serta 

bagian-bagian lain membentuk sekam (kulit gabah). Dinding bakal buah 

terdiri dari tiga bagian- bagian paling luar disebut epicarpium, bagian 

tengah disebut mesocarpium dan bagian dalam disebut endocarpium. Biji 

sebagian besar ditempati oleh endosperm yang mengandung zat tepung dan 

sebagian ditempati oleh embriyo (lembaga) yang terletak dibagian sentral 

yakni dibagian lemma. Pada lembaga terdapat daun lembaga dan  

akarlembaga.  Endosperm  umumnya  terdiri  dari  zat  tepung  yang 

diliputi oleh selaput protein. Endosperm juga mengandung zat gula, lemak, 

serta zat-zat anorganik. 
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2.2. Deskripsi Pupuk Hayati 

 

 

Pupuk   hayati   adalah   nama   kolektif   untuk   semua   kelompok   fungsional  

mikroba  tanah  yang  dapat  berfungsi  sebagai  penyedia  hara  dalam  tanah,  

sehingga dapat tersedia  bagi  tanaman.  Pemakaian  istilah  ini  relatif  baru  

dibandingkan  dengan saat  penggunaan  salah  satu  jenis  pupuk  hayati  

komersial  pertama  di  dunia  yaitu inokulan Rhizobium yang  sudah  lebih  dari  

100  tahun  yang  lalu  (Simanungkalit dan Suriadikarta, 2006). Pupuk hayati 

mengandung bakteri yang berguna bagi tanaman. Beberapa bakteri Rhizobium sp., 

Azospirilium sp., Azobacter sp., Aspergillus sp., Pseudomonas sp., dan 

Lactobacillus sp. Isolat bakterin tersebut dapat memacu pertumbuhan tanaman 

padi dan jagung di rumah kaca dan di lapangan.  

 

Bio Max Grow merupakan salah satu contoh dari pupuk mikorobiologis atau 

biofertilizer. Menurut Soepardi (1983), biofertilizer merupakan pupuk yang 

mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, 

permukaan tanah, atau tanah, akan mendiami rizosfer atau bagian dalam tanaman 

dan mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan pasokan nutrisi utama dari 

tanaman. Mikroorganisme mampu menambat nitrogen di udara dan menguraikan 

fosfat dan kalium yang kompleks menjadi senyawa fosfat dan kalium sederhana. 

Selain itu, terdapat mikroorganisme yang mampu memproduksi zat pengatur 

tumbuh, atau ahli memproduksi zat anti hama, dan terdapat mikroorganisme yang 

mampu menguraikan bahan organik sehingga bagus untuk mempercepat proses 

pengomposan (Musnamar, 2003) 
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BMG adalah pupuk biologi yang mengandung sejumlah mikroba yang 

dapat meningkatkan kesuburan biologi dan ketersediaan hara dalam tanah. 

Manfaat dari BMG yaitu mampu merangsang pertumbuhan akar tanaman 

sehingga jangkauan akar mengambil zat (unsur hara) yang diperlukan meningkat, 

dapat menetralisir, mengurai, dan merombak faktor penghambat, dapat 

mengefesiensikan dan menghemat biaya pemupukan, karena dapat mengurangi 

penggunaan produk pupuk anorganik 50%, dapat meningkatkan hasil produksi 

20%−50% (Lukman, 2015). 

  

Pupuk  hayati  sebagai  bahan  yang mengandung  sel  hidup  atau  galur  sel  

mikroba  yang  memiliki  kemampuan  untuk menambat  nitrogen  maupun  fosfat  

yang  sukar  larut.  Penggunaan  pupuk  ini  biasanya dicampur dengan benih, 

tanah atau dengan kompos. Pengertian lain dari pupuk hayati adalah   bahan   

yang   mengandung   mikroba   dan   bermanfaat   untuk   meningkatkan 

kesuburan tanah serta membantu pertumbuhan tanaman melalui peningkatan 

aktivitas mikroba  di  dalam  tanah.  Kemungkinan  penggunaan  pupuk  hayati  

sebagai  pengganti penggunaan pupuk kimiawi di Indonesia  bukan  merupakan  

sesuatu  yang  mustahil di masa-masa mendatang (Supardan, 1996). 

 

2.3. Deskripsi Pupuk Plant Catalyst 

 

 

Pupuk pelengkap Plant Catalyst merupakan pupuk yang mengandung unsur hara 

lengkap yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman 

agar tumbuh sehat. Adapun unsur hara makro yang terkandung adalah N, P, K, 

Ca, Mg, dan S, sedangkan unsur hara mikro yang terkandung adalah Fe, Cl, Mn, 

Cu, Zn, Bo, dan Mo. Pupuk pelengkap ini digunakan untuk melengkapi kebutuhan 
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unsur hara tanaman yang tidak disediakan oleh pupuk dasar N, P, K, agar tanaman 

lebih sehat dan lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, meningkatkan 

produktivitas dan kualitas hasil tanaman (jumlah anakan, produksi, rendeman / 

kualitas) (Anonim, 2014). 

 

Pupuk pelengkap merupakan pupuk yang mengandung unsur hara makro dan 

mikro. Adapun unsur hara makro yaitu N, P, K, Mg, Ca, dan S sedangkan unsur 

hara mikro adalah Fe, Mn, Cu, Zn, Bo, dan Mo. Kegunaan unsur hara (N) adalah 

untuk membantu pertumbuhan vegetatif (tinggi, anakan, hijau daun) dan sebagai 

bahan penyusunan klorofil dalam daun. Fosfor (P) untuk merangsang pertumbuhan 

akar, pembungaan, dan pemasakan buah, biji atau gabah dan menyusun inti sel 

lemak dan protein. Kalium (K) berfungsi di dalam fotosintesis pembentukan 

protein dan karbohidrat, daya tahan terhadap hama penyakit tanaman dan 

kekeringan, mempercepat pertumbuhan jaringan meristematik. Calsium (Ca) 

sebagai aktivitas jaringan maristem terutama dari bagian akar, mengatur 

pembelahan sel. 

 

Kegunaan unsur nitrogen (N) adalah untuk membantu pertumbuhan vegetatif 

(tinggi tanaman, jumlah anakan dan hijau daun) dan sebagai bahan penyusun 

klorofil dalam daun. Fosfor (P) untuk merangsang pertumbuhan akar, 

pembungaan, dan pemasakan buah, biji atau gabah. Fosfor juga menyusun inti sel 

lemak dan protein. Kalium (K) berfungsi didalam fotosintesis pembentukan 

protein dan karbohidrat, daya tahan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman 

(OPT) dan kekeringan, mempercepat pertumbuhan jaringan meristematik. Calsium 

(Ca) sebagai aktivitas jaringan meristem terutama dari bagian akar, dan mengatur 
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pembelahan sel. Magnesium (Mg) sebagai bahan penyusun molekul klorofil untuk 

fotosintesis, penyusun dinding sel, dan metabolisme karbohidrat dan gula. Sulphur 

(S) sebagai penyusun utama ion sulfat kandungan protein dan vitamin, membentuk 

bintil akar kacang- kacangan dan bulir- bulir hijau daun. Iron (Fe) sebagai penguat 

dalam pembentukan klorofil. Chlor (Cl) membantu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas tanaman. Magan (Mn) merupakan penyusun struktur dan reaksi 

fotosintesis, berperan pada pembentukan protein dan vitamin terutama vitamin C, 

mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Berperan dalam 

perkecambahan biji dan pemasakan buah. Copper (Cu) berperan penting dalam 

pembentukan hijau daun (klorofil), sangat diperlukan pada tanah organik, tanah 

pasir dan tanah masam. Zinc (Zn) mendorong pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman, sebagai pengaturan sistem enzim, pembentukan protein, reaksi glikolisis, 

dan respirasi. Boron (Bo) berperan sebagai transportasi karbohidrat dalam tubuh 

tanaman, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi hasil sayur dan 

buah- buahan. Molibdenum (Mo) berperan dalam mengikat (fiksasi) N oleh 

mikroba pada leguminosa, sebagai katalisator. 

 

Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa pupuk pelengkap Plant Catalyst 

dapat membantu meningkatkan produksi berbagai tanaman bukan hanya pada 

tanaman kedelai. Salah satu penggunaan Plant Catalyst dapat meningkatkan 

produksi pada tanaman sawi. Sudarman (2003) melaporkan bahwa produksi sawi 

dapat ditingkatkan sampai 150% dari produksi nasional apabila di berikan 

penambahan pupuk pelengkap Plant Catalyst dengan konsentrasi 7,5 g dengan 

media tanam diberi pupuk kandang ayam dengan dosis 20 ton/ha dan dipanen pada 

umur 36 hari setelah pindah tanam.
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III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, 

Perikanan, dan Kehutanan) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dari 

bulan Mei sampai September 2018. 

 

3.2  Bahan dan Alat 

 

 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi hibrida 

Varietas Mapan 05, pupuk pelengkap (Plant Catalyst), pupuk hayati (Bio Max 

Grow), pupuk dasar (Urea, TSP, Kcl), herbisida, pestisida, buah Bintaro, dan 

tanah. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, bambu, 

cangkul, kertas perangkap tikus dan jaring, dan alat-alat tulis. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

 

Rancangan perlakuan disusun secara faktorial (3 x 3) dalam rancangan acak 

kelompok dengan tiga ulangan:  Faktor pertama yaitu dosis pupuk hayati (Bio 

Max Grow):  H0 (tanpa pupuk hayati), H1 (6 L/ha), dan H2 (8 L/ha). Faktor ke 

dua yaitu frekuensi pemberian pupuk pelengkap Plant Catalyst dengan tiga taraf 

waktu yaitu:A0  (Sebanyak 1 kali), A1 (Sebanyak 3 kali), A2  (Sebanyak 5 kali) 

dengan konsentrasi 2 gram/L.  
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Berdasarkan dua faktor perlakuan didapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 

ulangaan sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan akan 

diambil 10 sampel sehingga didapatkan 270 sampel percobaan.  Perlakuan 

diterapkan pada petak percobaan dalam Rancangan Acak Kelompok.  Setelah 

memenuhi asumsi tersebut data diolah dengan analisis ragam dan respon 

pertumbuhan bibit terhadap perlakuan dilihat melalui uji BNT pada taraf 5%. Tata 

letak percobaan dapat dilihat di gambar ini. 

 

 

           U 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Tata Letak Percobaan 

 
 

Keterangan :            

K 1 =Kelompok 1  

K 2 =Kelompok 2                                            

K 3 =Kelompok 3           

H1A0 H0A1 H1A2 

H1A1 H2A1 H0A2 

H2A0 H0A0 H2A2 

H0A0 

H1A0 H0A1 H1A1 

H2A0 

H0A2 H2A1 

H2A2 H1A2 

H2A2 H1A2 

H1A0 H0A1 

H2A0 

H2A1 

H0A0 H0A2 H1A1 

K1 

K 2 

K 3 
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3.3.1 Persiapan Benih 

 

 

Benih yang digunakan yaitu padi varietas Mapan 05 yang diperoleh dari toko 

pertanian di daerah Gedong tataan kabupaten Pesawaran. Pertama - tama benih 

padi direndam di dalam air selama 8 jam. Perendaman dilakukan untuk 

mengetahui benih yang hidup atau tidak. 

 

 
 

Gambar 3. Persiapan benih 

 

 

3.3.2 Persemaian Benih 

 

 

Benih yang sudah direndam kemudian disemai diatas alas karung agar mudah 

dalam dipindah tanamkan ke lahan. Persemaian sendiri dilakukan selama 25 hari. 

Di setiap pinggir persemaian ditutup dengan kawat pagar supaya tidak diserang 

oleh hewan sekitar. 

 

 
 

Gambar 4. Persemaian benih 
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3.3.3 Penanaman Benih Padi 

 

 

Benih padi yang telah siap tanam, ditanam sejajar dengan jarak tanam 30 x 30 cm 

dalam petakan. Penanaman padi dilakukan satu persatu dengan 1 rumpun per 

lubang tanam yang telah dilubangi sebelumya. 

 

 
 

Gambar 5. Penanaman padi. 

 

 

3.3.4  Penetapan sampel 

 

 

Penetapan sampel dilakukan pada saat masa vegetatif.  Bambu yang sudah diberi 

label dengan nomor 1–10 ditancapkan pada 10 tanaman padi secara acak dalam 

satu petak galur. 

 

 
 

Gambar 6. Penetapan sampel 
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3.3.5. Aplikasi 

 

 

3.3.5.1 Pupuk Hayati (Bio Max Grow) 

 

 

Setelah bibit ditanam, pupuk hayati (Bio Max Grow) diaplikasikan dengan cara 

menyiramkan pupuk hayati (Bio Max Grow) ke dalam tanah pada umur pada saat 

tanam, 7 hari setelah tanam, 14 hari setelah tanam, 21 hari setelah tanam, dan 28 

hari setelah tanam dengan cara melarutkan 72 ml/petak dan 96  ml/petak  pupuk 

hayati (Bio Max Grow). 

 

 
 

Gambar 7. Aplikasi Pupuk Hayati  

 

 

3.3.5.2. Pupuk Pelengkap (Plant Catalyst) 

 

 

Pengaplikasian pupuk pelengkap (Plant Catalyst) yaitu dengan cara 

menyemprotkan pupuk pelengkap dengan konsentrasi 2g/ L dan disemprotkan ke 

padi sebanyak 1 kali, 3 kali, dan 5 kali. 
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Gambar 8. Aplikasi pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst). 

 

 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan pupuk hayati dan pupuk pelengkap 

 

Pupuk hayati 
Pupuk pelengkap 

A0 A1 A2 

H0 H0A0 H0A1 H0A2 

H1 H1A0 H1A1 H1A2 

H2 H2A0 H2A1 H2A2 

Keterangan: 

H0A0 = Tanpa Pupuk Hayati(Bio Max Grow) + Pupuk Pelengkap (Plant 

Catalyst) yang disemprotkan 1 kali aplikasi pada awal tanam.  

H0A1 = Tanpa Pupuk Hayati (Bio Max Grow) + Pupuk Pelengkap (Plant 

Catalyst) yang disemprotkan 3 kali. 

H0A2 = Tanpa Pupuk Hayati (Bio Max Grow) + Pupuk Pelengkap (Plant  

Catalyst) yang disemprotkan 5 kali. 

H1A0 = Pemberian Pupuk hayati (Bio Max Grow) dengan dosis 6 L/ha + 

Pupuk Pelengkap (Plant Catalyst) yang disemprotkan 1 kali 

aplikasi pada awal tanam. 

H1A1 = Pemberian Pupuk hayati (Bio Max Grow) dengan dosis 6 L/ha + 

Pupuk Pelengkap (Plant Catalyst) yang disemprotkan 3 kali.  

H1A2 = Pemberian Pupuk hayati (Bio Max Grow) dengan dosis 6 L/ha + 

Pupuk Pelengkap (Plant  Catalyst) yang disemprotkan 5 kali. 

H2A0 = Pemberian  Pupuk hayati (Bio Max Grow) dengan dosis 8 L/ha + 

Pupuk Pelengkap (Plant Catalyst) yang disemprotkan 1 kali. 
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H2A1 = Pemberian Pupuk hayati (Bio Max Grow ) dengan dosis 8 L/ha + 

Pupuk Pelengkap (Plant Catalyst) yang disemprotkan 3 kali.  

H2A2= Pemberian Pupuk hayati (Bio Max Grow ) dengan dosis 8 L/ha + 

Pupuk Pelengkap (Plant  Catalyst) yang disemprotkan 5 kali. 

 

3.3.6. Pemeliharaan tanaman 

 

 

Pemeliharaan tanaman pada budidaya padi yang dilakukan meliputi pengairan 

yang  dilakukan seminggu sekali untuk mencegah padi kekeringan, pemberian 

pupuk tambahan seperti Urea, Kcl dan TSP. Pengendalian gulma dengan 

herbisida, pemberian jaring dan jebakan tikus, pemberian pestisida pada saat 

padi mulai tumbuh malai, dan pemberian buah bintaro. 

 

 

 
 

Gambar 9. Pemeliharaan tanaman padi 

 

 

3.3.7  Panen 

 

 

Padi yang siap dipanen harus memiliki kriteria 90 % bulir padi telah 

menguning.  Bulir gabah terasa keras apabila ditekan tidak mengeluarkancairan 

putih susu lagi.  Panen dilakukan dengan menggunakan gunting tanaman 

dengan memotong batang bawah tanaman.  Tanaman yang telah dipotong 
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dimasukkan ke dalam kantung plastik yang berisi koran dan diberi label untuk 

dibawa ke laboratorium. 

 

 
 

Gambar 10. Padi yang dipanen 

 

 

3.3.8  Pasca panen 

 

 

Padi yang telah dipanen dihitung jumlah malai produktif dan tidak 

produktifnya. Gabah dirontokkan dari malai dan dihitung jumlah gabah per 

malai.  Gabah padi dikeringkan dengan cara dijemur selama beberapa hari 

hingga kadar air mencapai 14 %. Gabah yang telah kering ditimbang bobot 

keringnya.  Gabah isi dipisahkan dengan gabah hampa menggunakan alat 

pembersih benih.  Setelah dipisahkan antara benih isi dan benih hampa masing 

masing ditempatkan dalam kantong berbeda dan ditimbang menggunakan 

timbangan analitik. 

 

 
 

Gambar 11. Kegiatan pasca panen. 
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3.4 Pengamatan 

 

 

Pengamatan dilakukan terhadap peubah umum yang berkaitan dengan 

peubah vegetatif dan generatif sebagai berikut: 

1. Tinggi tanaman. Tinggi tanaman dalam satuan cm diukur dari pangkal 

batang hingga ujung daun bendera pada tiap rumpun. 

2. Jumlah anakan.  Jumlah anakan dihitung pada tiap-tiap rumpun tanaman padi.  

3. Jumlah anakan produktif.  Jumlah anakan produktif ditentukan dari jumlah 

anakan yang menghasilkan malai pada tiap rumpunnya.  

4. Panjang malai. Panjang malai dihitung sejak fase vegetatif berakhir 

setelah pertumbuhan bunga. 

5. Jumlah gabah total (isi dan hampa) per malai. Dihitung setelah malai padi 

panjang maksimum serta diitung secara manual. 

6. Bobot 1.000 butir (gabah kering panen). Dihitung setelah padi 

dikeringkan setelah panen. Dihitung dalam satuan gram (g) ditentukan 

dengan menimbang 1.000 butir gabah kering panen. 

7. Bobot 1.000 butir (gabah kering giling). Dihitung setelah padi 

dikeringkan setelah disimpan. Dihitung dalam satuan gram (g) 

ditentukan dengan menimbang 1.000 butir gabah kering giling. 

8. Produksi per rumpun.  Produksi per rumpun ditentukan dengan cara 

menghitung keseluruhan jumlah gabah per rumpun. 

9. Produksi per petak (gabah kering panen). Produksi per petak dihitung 

dalam satu petakan yang telah di buat berukuran 12 m
2 
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10. Produksi per petak (gabah kering giling). Produksi per petak dihitung 

dalam satu petakan dengan kadar air kurang dari 14% yang telah di 

buat berukuran 12 m
2 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Simpulan 

 

 

Simpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi pemberian pupuk hayati (Bio Max Grow) dengan dosis 8 L/ha 

berpengaruh nyata terhadap variabel produksi jumlah gabah produktif, 

jumlah gabah isi per malai, bobot 1.000 butir panen dan giling, produksi per 

rumpun, serta produksi per petak panen dan giling. 

2. Frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catlyst) sebanyak 5 

kali berpengaruh nyata terhadap jumlah anakan produktif, jumlah gabai isi 

per malai, produksi per rumpun, produksi per petak panen dan produksi per 

petak giling. 

3. Terdapat  interaksi antara aplikasi pupuk hayati (Bio Max Grow) dan 

frekuensi pemberian pupuk pelengkap alkalis (Plant Catalyst) terhadap 

variabel produksi per petak panen dan giling, begitupun sebaliknya. 

 

5.2 Saran 

 

 

Perlu adanya penelitian lanjutan di lokasi yang sama dengan membandingkan      

pertumbuhan dan produksi antara varietas hibrida dan varietas inbrida. 
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