
 



 

 

 

 



ABSTRAK 

 

JUHRIANTI SAHAPALI. NIM . 613413073 : Pertumbuhan dan Produksi Dua Varietas 

Kacang Tanah (Arachis hypogea L.) Melalui Pemberian Pupuk Hayati   
(1)

 Pembibing I 

Nurmi 
(2)

 Pembimbing II Fitriah Suryani Jamin. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh varietas terhadap pertumbuhan dan 

hasil tanaman kacang tanah. (2) mengetahui pengaruh pupuk hayati bioboost terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah. (3) mengetahui interaksi antara varietas 

kacang tanah dengan pemberian pupuk hayati bioboost terhadap pertumbuhan dan hasil 

tanaman kacang tanah. Di laksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2017 di 

Kabupaten Bone Bolango Kecamatan Kabila Kelurahan Toto Utara. Menggunakan rancangan 

acak kelompok faktorial atau RAK faktorial. Faktor pertama yaitu varietas (V): V1 Varietas 

Domba, V2 Varietas Kelinci. Faktor kedua pupuk bioboost (P): P0 Tanpa pupuk hayati 

bioboost, P1 Pemberian pupuk hayati bioboost 5,0 L/ha (0,750 ml perpetak), P2 Pemberian 

pupuk hayati bioboost 5,5 L/ha (0,825 ml perpetak), P3 Pemberian pupuk hayati bioboost 6,0 

L/ha (0,900 ml perpetak). Setiap perlakuan diulangi sebanyak tiga kali sehingga jumlah 

keseluruhan petak percobaan dilapangan menjadi 24 unit. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perlakuan varietas tidak berpengaruh pada tinggi tanaman 7 HST dan umur berbunga 

tetapi berpengaruh pada 14 HST, 21 HST dan 28 HST, jumlah polong  perpetak, jumlah 

produksi perpetak dan berat 100 biji.  Pupuk hayati bioboost tidak berpengaruh pada umur 

berbungga, tetapi berpengaruh nyata pada tinggi tanaman 7 HST, 14 HST, 21 HST dan 28 

HST, jumlah polong perpetak, jumlah produksi perpetak dan berat 100 biji. Perlakuan terbaik 

untuk pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah yaitu terdapat pada konbinasi P1 5,0 

L/ha (0,750/ml petak)  dan  V1 (varietas domba) ditunjukan adanya interaksi pada beberapa 

variabel pengamatan  yaitu tinggi tanaman 14 HTS (5,800 cm), 21 HST (7,433 cm),28 HST 

(8,933 cm), jumlah polong perpetak (30,733 polong) , jumlah produksi perpetak ( 41, 733 

gram) dan berat 100 biji ( 39,000 gram). 

Kata Kunci: Kacang Tanah Varietas Domba dan Varietas Kelinci, Pupuk Hayati             

Bioboost. 

 

 



 


