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PENGARUH DOSIS PUPUK HAYATI  

DAN JENIS MEDIA TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT OKULASI MANGGA 

(Mangifera indica L.) VARIETAS LEGONG   

 

Oleh Putu Suwardike

, Nyoman Srilaba


 dan Ni Made Candraningsih


 

 

 

Abstrak : Penelitian untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk hayati, jenis 

media dan interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan bibit okulasi 

mangga Varietas Legong telah dilaksanakan di Desa Bila, Kecamatan 

Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada Agustus 2014 s.d. Januari 

2015. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan dua faktor, yaitu pertama dosis pupuk hayati dengan empat 

tingkat, yaitu 0,00 mg.polibeg
-1

, 0,043 mg.polibag
-1

, 0,068 mg.polibag
-1

, 

dan 0,099 mg.polibag
-1

. Kedua jenis media dengan tiga perlakuan, yaitu: 

tanah, campuran tanah + pupuk kandang sapi, dan campuran tanah + 

pupuk kandang sapi + sekam. Masing-masing perlakuan diulang tiga kali. 

Parameter yang aiamati : tinggi tanaman, panjang tuas, jumlah daun per 

tanaman, berat basah tunas, berat kering oven tunas, dan berat kering oven 

total. Hasil penelitian menunjukkan, dosis pupuk hayati berpengaruh 

sangat nyata terhadap pertumbuhan bibit okulasi mangga Varietas Legong.  

Dosis optimal 0,062 mg.polibeg
-1

. Jenis media berpengaruh sangat nyata 

terhadap pertumbuhan bibit okulasi mangga Varietas Legong. Media 

campuran tanah + pupuk kandang + sekam   memberikan berat kering 

oven total tertinggi, yaitu 18,63 g. Interaksi anatara dosis pupuk hayati dan 

jenis media tanam berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan bibit 

okulasi mangga Varietas Legong. Kombinasi pupuk hayati dosis 0,068 

mg.polibeg
-1

 dan media campur tanah + pupuk kandang + sekam (1:1:1) 

memberikan berat kering oven total tertinggi, yaitu 31,70 g. 

 

Kata kunci : mangga Legong, dosis, pupuk hayati, media tanam  

 

 

PENDAHULUAN 

Mangga (Mangifera sp.) merupakan buah tropis yang bernilai ekonomi.  Nilai 

ekonomi tersebut terutama pada daging buahnya karena mengandung berbagai nutrisi yang 

penting untuk kesehatan. Menurut Nigam et al. (2007), setiap 100 g buah mangga masak 

mengandung 0,6 g protein; 16,9 g karbohodrat;  0,7 g serat; 16 mg vitamin C; 2.210 mcg 

                                                 

 Putu Suwardike dan Nyoman Srilaba adalah staf edukatif Fakultas Pertanian (FP) Unipas Singaraja 


 Ni Made Candraningsih adalah Penyuluh Pertanian Lapangan Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng 
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total karoten; dan 74 kcal energi. Menurut Ribeiro et al. (2007) dan Kim et al. (2010), buah 

mangga mengandung gizi yang baik untuk kesehatan, seperti gula, vitamin A, B dan C, 

serta antioksidan. Khoo et al. (2010) dan Wauthoz et al. (2007) menambahkan, Enzim 

mangga, yaitu mangiferin, katechol oksidase dan laktase, membersihkan kotoran dalam 

usus, dan obat penawar racun dalam tubuh. Buah mangga juga meningkatkan ketahanan 

tubuh melawan kuman. Fenol dalam buah mangga berupa kuersetin, isokuersitrin, 

astragalin, fisetin, asam galat dan metilgalat, memiliki kapasitas mencegah kanker kandung 

empedu, juga mengandung triptofan, prekursor dariserotonin untuk meningkatkan libido.  

Salah satu jenis mangga yang keberadaannya mulai terancam adalah mangga 

varietas Legong, yang dalam bahasa bali disebut mangga Amplemsari. Mangga ini telah 

dilepas sebagai varietas unggul pemerintah dengan nomor register 

595/Kpts/TP.240/II/1995. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan mangga 

Legong sebagai salah satu buah unggulan (Dinas Pertanian, 2011). Penanaman bibit terus 

dilakukan untuk menghindari kepunahan dan memacu produksi agar dapat menjangkau 

pasar lebih luas dan permintaan konsumen yang tinggi. Penyediaan bibit mangga Legong 

terkendala beberapa hal, seperti jumlah pohon induk tunggal (PIT) maupun duplikatnya 

sangat terbatas, pertumbuhan bibit okulasi lambat dan tidak seragam. Hal ini berdampak 

pada terbatasnya pemenuhan permintaan bibit berkualitas di masyarakat. 

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas bibit mangga Legong.  

Upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui penggunaan pupuk hayati dan penggunaan 

media tanam yang lebih cocok.  Penggunaan pupuk hayati jenis BiotaMax belum pernah 

dicobakan pada pembibitan mangga dengan okulasi sehingga bagaimana pengaruhnya 

terhadapmpertumbuhan bibit dan berapa dosis yang tepat digunakan belum dikatahui. 

Penggunaan media tanam berupa campuran beberapa jenis bahan organik sudah banyak 

dicobakan pada tanaman maupun bibit berbagai jenis tanaman. Tetapi khusus pada 

pembibitan mangga Legong belum banyak dicobakan.   

 BiotaMax termasuk golongan pupuk hayati karena di dalamnya mengandung 10 

Jenis mikro organisme seperti Bacillus subtili, Bacillus laaterporus, Bacillus lichenformus, 

Bacillus megaterum, Bacillus pumilus, Trichoderma harzianum, Trichoderma koningii, 
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trichoderma polysporum, Trichoderma viride, Trichoderma polysporum (Biota Max
TM

, 

2012). Manfaat Pupuk Hayati yaitu: menghasilkan fitihormon (memacu pertumbuhan 

tanaman); menggantikan dan menjaga keseimbangan bakteri dan jamur menguntungkan 

yang mati akibat pembakaran, kekeringan, dan penggunaan pupuk kimia, pestisida dan 

isektisida; menguraikan bahan organik (unsur hara menjadi lebih tersedia bagi tanaman; 

memperoses unsur  hara sehingga menjadi lebih mudah larut dan terserap oleh tanaman); 

meningkatkan kelembaban disekitar perakaran tanaman; meningkatkan jumlah akar 

(semakin banyak akar secara tidak langsung akan tidak langsung akan meningkatkan hasil), 

pupuk hayati juga dapat digunakan untuk tiga tujuan pengomposan, soil probiotic dan 

agens hayati . Menurut uji lapang padi di Penatih, Denpasar pada bulan September-

Desember 2009 menggunakan padi varietas IR-64 menunjukan produksi pada padi dengan 

pemberian biotamax dengan produksi 7,85 ton.ha
-1

 tanpa pemberian BiotaMax 

menghasilkan produksi 6,19 ton.ha
-1

  

Media tanam merupakan komponen utama ketika akan bercocok tanam. Media 

tanam yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. 

Secara umum, dalam menentukan media tanam yang tepat media tanam harus dapat 

menjaga kelembapan daerah sekitar akar, menyediakan cukup udara, dan dapat menahan 

ketersediaan unsur hara (Dalimoenthe, 2013). Pada pembibitan teh, Dalimoenthe (1996) 

melaporkan, campuran yang baik sebagai media tumbuh untuk setek teh adalah 85% sekam 

padi dicampur dengan 15% topsoil atau 75% sekam padi dicampur 25% topsoil. Pada 

pembibitan kakao, Nora et al. (2015) melaporkan, perbandingan komposisi media tanam 

2:1:1 (Tanah: Pupuk kandang kotoran ayam: Sekam) menghasilkan pertambahan tinggi 

tanaman,berat basah akar, berat kering akar, berat berangkasan basah dan berat 

berangkasan kering terbaik pada bibit tanaman kakao. 

Media tanam memiliki fungsi untuk menopang tanaman, memberikan nutrisi dan 

menyediakan tempat bagi akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Lewat media 

tanam tumbuh-tumbuhan mendapatkan sebagian besar nutrisinya. Untuk budidaya tanaman 

dalam wadah pot atau polibeg, media tanam dibuat sebagai pengganti tanah. Oleh karena 

itu, harus bisa menggantikan fungsi tanah bagi tanaman.  
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Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk 

hayati, jenis media tanam dan interaksi antara dosis  pupuk hayati dengan jenis media 

tanam terhadap pertumbuhan bibit okulasi mangga Legong. 

 

BAHAN DAN METODE 

Percobaan dilakukan di Desa Bila, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng 

pada ketinggian 100 m dpl. Percobaan berlangsung pada bulan Agustus  s.d. Januari 2015.  

Bahan-bahan yang digunakan meliputi : bibit batang bawah dati kultivar mangga Sanih, 

pupuk hayati dengan merek Biota Max™, pupuk kandang sapi, sekam padi, tanah topsoil, 

mata tempel (mangga Legong), polibeg ukuran 25x12,5 cm dengan berat media 2 kg, dan 

plastik untuk pengikat hasil okulasi. Sedangkan alat-alat yang digunakan meliputi : pisau 

okulasi, plastik untuk penutup bibit yang sudah diokulasi, timbangan untuk mencari berat 

media, dan alat-alat tulis. 

Penelitian ini merupakan percabaan lapang dengan rancangan dasar rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan dua faktor yang disusun secara faktorial. Faktor pertama, dosis 

pupuk hayati yang terdiri dari empat Taraf, yaitu tanpa pupuk hayati (B0); dosis 22,5g.ha
-1

 

atau 0,034  mg.polibag
-1

(B1); dosis 45 g.ha
-1

 atau 0,068 mg.polibag
-1

; dan dosis 67,5g.ha-1 

atau 0,099 mg.polibag
-1

 (B3). Faktor kedua adalah jenis media, terdiri dari tiga komposisi 

media, yaitu tanah M1); campur tanah + pupuk kandang sapi (1 : 1) (M2); dan campur 

tanah + pupuk kandang sapi + sekam (1: 1 : 1) (M3). Kedua faktor perlakuan 

dikombinasikan  sehingga terdapat 12 kombinasi perlakukan. Masing-masing diulang tiga 

kali sehingga seluruhnya terdapat 36 kombinasi perlakuan sebagai unit unit percobaan. 

Setiap unit percobaan terdiri dari 5 tanaman. Sehingga keseluruhan percobaan ini 

membutuhkan 180 tanaman.  

Parameter yang diamati meliputi : tinggi tanaman pada umur 45 hari, 52 hari dan  

59 hari setelah bibit okulasi dipindahkan ke polibag; panjang tunas pada umur 45 hari, 52 

hari dan 59 hari setelah bibit okulasi dipindahkan ke polibag;  jumlah daun pada saat umur 

bibit 45 hari, 52 hari dan 59 hari setelah bibit okulasi dipindahkan ke polibag; berat basah 

tunas; berat kering oven tunas; berat kering oven daun; dan berat kering oven total (g) yang 
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masing-masing dilakukan 59 hari setelah bibit okulasi dipindahkan ke polibag atau pada 

akhir percobaan. 

Data hasil percobaan dianalisis secara statistika dengan menggunakan analisis varian 

sesuai dengan rancangan yang digunakan. Perlakuan yang menunjukan pengaruh nyata atau 

sangat nyata dilakukan analisis lanjutan yaitu membandingkan nilai rata-rata perlakuan 

dengan metode BNT taraf 5%.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

HASIL 

Signifikansi pengaruh perlakuan   

 Hasil analisi ragam menunjukkan, dosis pupuk hayati, jenis media dan interaksi 

antara keduanya berpengaruh sangat nyata (p<0,01) pada semua variabel yang diamati 

yaitu : tinggi tanaman umur 45 hst, 52 hst, 59 hst; jumlah daun umur 45 hst, 52 hst, 59 hst;  

panjang tunas umur 45 hst, 52 hst; berat basah tunas; berat basah daun; berat basah batang; 

berat kering tunas; berat kering daun; berat kering batang; berat kering total, sebagaimana 

tersaji pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Signifikansi Pengaruh Pemberian Pupuk Hayati dan Jenis media terhadap  

                 Pertumbuhan Bibit Okulasi Mangga Legong 

 

No Variabel 
Perlakuan 

B M BM 

1 Tinggi Tanaman 

   - Pada umur 45 hst ** ** ** 

- Pada umur 52 hst ** ** ** 

- Pada umur 59 hst ** ** ** 

2 Panjang Tunas 

   - Pada umur 45 hst ** ** ** 

- Pada umur 52 hst ** ** ** 

- Pada umur 59 hst ** ** ** 

3 Jumlah Daun per Tanaman 

   - Pada umur 45 hst ** ** ** 

- Pada umur 52 hst ** ** ** 

- Pada umur 59 hst ** ** ** 

4 Berat Basah Tunas ** ** ** 
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No Variabel 
Perlakuan 

B M BM 

5 Berat Kering Tunas  ** ** ** 

6 Berat Kering Total ** ** ** 

Keterangan : 

B : Pemberian BiotaMax 

M : Jenis Media 

BxM : Interaksi B dan M 

** : Berbeda Sangat Nyata  

 

 

Tinggi Tanaman 

Pemberian pupuk hayati berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada 

pengamatan semua umur (Tabel 1). Tinggi tunas tertinggi diperoleh pada dosis pupuk 

hayati 0,068 mg.polibeg
-1

 yaitu 44,40 cm, berbeda nyata dengan pupuk hayati dosis 0,00 

mg.polibeg
-1

;  0,034 mg.polibeg
-1

; dan 0,099  mg. polibeg
-1

 yang masing-masing 

menghasilkan tinggi tanaman 31,89 cm, 38,20 cm, dan 38,64 cm (Tabel 2). Jenis media 

berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tunas pada pengamatan semua umur (Tabel 1). 

Bibit okulasi tertinggi dihasilkan oleh media campur tanah + pupuk kandang + sekam yaitu 

40,52 cm, berbeda nyata dengan tinggi tunas pada media tanah dan tanah + pupuk kandang 

sapi  yaitu masing-masing 35,22 cm dan 39,12 cm (Tabel 2). Interaksi antara dosis pupuk 

hayati dan jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman pada semua umur 

yang diamati (Tabel 1).   Kombinasi antara dosis pupuk hayati 0,068 mg.polibeg
-1

 dan 

media campur tanah + pupuk kandang + sekam memberikan tinggi tanaman tertinggi, yaitu 

54,13 cm; berbeda nyata dengan kombinasi perlakukan lainnya, sebagaimana dapat disimak 

pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Tinggi Tanaman 

Perlakuan 
Tinggi tanaman (Cm) 

45 52 59 

Dosis BiotaMax 

 0,00 mg (B0) 26,96 c 29,02 d 31,89 c 

0,034 mg (B1) 33,69 b 35,40 c 38,20 b 

0,068 mg (B2) 39,31 a 41,42 b 44,40 a 

0,099 mg (B3) 33,20 b 33,31 a 38,64 b 

BNT 5% 1,312  1,492  1,874  

Jenis Media (M) 

 Tanah (M1) 31,28 b 30,50 b 35,22 c 

 Tanah + Pupuk Kandang Sapi (M2) 32,22 a 36,25 a 39,12 b 

 Tanah + Pupuk Kandang Sapi + Sekam (M3) 35,37 a 37,62 a 40,52 a 

BNT 5 % 1,136 

 

1,292 

 

1,623 

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%.   

 

Tabel 3. Pengaruh Kombinasi Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Tinggi    

  Tanaman Umur 59 hst 

 

Perlakuan M1 M2 M3 Rerata B 

B0 29,27 H 34,13 g 32,27 f 31,89 c 

B1 37,13 De 38,53 d 38,93 c 38,20 b 

B2 38,27 d 40,80 b 54,13 a 44,40 a 

B3 36,20 f 43,00 b 36,73 e 38,64 b 

Rerata M 35.22 c 39,12 b 40,52 a   

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan  

                      kolom yang sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

Panjang Tunas 

Dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata terhadap panjang tunas pada 

pengamatan semua umur (Tabel 1). Panjang tunas tertinggi diperoleh pada penggunaan 

pupuk hayati dosis 0,068 mg.polibeg
-1

 yaitu 29,51 cm; berbeda nyata dengan panjang tunas 

pada dosis 0,00 mg.polibeg
-1

; 0,034   mg.polibeg
-1

; dan 0,099 mg.polibeg
-1

, yaitu masing-

masing 16,69 cm, 23,00 cm, 24,11 cm, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.  Jenis media 

berpengaruh sangat nyata terhadap panjang tunas pada pengamatan semua umur (Tabel 1). 

Panjang tunas terpanjang didapat pada jenis media campur tanah + pupuk kandang + sekam 
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yaitu 25,32 cm; berbeda nyata dengan panjang tunas pada media tanah maupun tanah + 

pupuk kandang sapi,  yaitu masing-masing 20,72 cm, 22,30 cm, seperti dapat disimak pada 

Tabel 4. Interaksi antara dosis pupuk hayati dan jenis media berpengaruh sangat nyata 

terhadap panjang tunas pada semua umur yang diamati (Tabel 1).   Kombinasi antara dosis 

pupuk hayati 0,068 mg.polibeg
-1

 dan media campur tanah + pupuk kandang + sekam 

memberikan panjang tunas tertinggi, yaitu 39,13 cm; berbeda nyata dengan kombinasi 

perlakukan lainnya, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 5. 

 

Tabel 4. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Panjang Tunas 

Perlakuan  
Panjang Tunas (Cm)  

45 52 59 

Dosis BiotaMax 

 0,00 mg (B0) 11,87 d 14,07 d 16,69 d 

0,034 mg (B1) 19,11 b 20,67 b 23,00 b 

0,068 mg (B2) 25,53 a 26,78 a 29,51 a 

0,099 mg (B3) 18,98 b 20,67 b 24,11 b 

BNT 5% 1,364 

 

1,204 

 

0,934 

 Jenis Media (M) 

 Tanah (M1) 16,48 b 18,17 b 20,72 b 

 Tanah + Pupuk Kandang Sapi (M2) 19,50 a 21,17 a 22,30 a 

 Tanah + Pupuk Kandang Sapi + Sekam (M3) 20,63 A 22,30 a 25,32 a 

BNT 5 % 1,181 

 

1,042 

 

0,809 

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

 

Tabel 5. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Panjang Tunas Umur              

 59 hst 

 

PLK M1 M2 M3 Rerata B 

B0 15,07 i 17,20 h 17,80 g 16,69 c 

B1 22,80 e 23,53 d 22,67 f 23,00 b 

B2 23,47 d 25,93 c 39,13 a 29,51 a 

B3 21,53 g 29,13 b 21,67 f 24,11 b 

Rerata M 20,72 c 23,95 b 25,32 a   

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 
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 Jumlah Daun per Tanaman 

Dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata terhadap jumlalah daun per tanaman 

umur 45 hst, 52 hst, 59 hst. Jumlah daun terbanyak diperoleh pada dosis 0,068 mg.polibeg
-1

 

yaitu 15,56 helai, berbeda nyata dengan jumlah daun pada dosis 0,00 mg.polibeg
-1

; 0,034 

mg.polibeg
-1

; dan 0,099 mg.polibeg
-1

, yaitu masing-masing dengan jumlah daun 9,40 helai, 

12,76 helai, 12,47 helai, seperti tercantum pada Tabel 6. Jenis media berpengaruh sangat 

nyata terhadap jumlah daun per tanaman pada pengamatan umur 45 hst, 52 hst, 59 hst. 

Jumlah daun per tanaman terbanyak didapat pada jenis media campur tanah + pupuk 

kandang + sekam yaitu 13,25 helai, berbeda nyata dengan media tanah maupun media 

campuran tanah + pupuk kandang sapi, yaitu masing-masing 11,67 helai dan 12,73 helai 

(Tabel 6). Interaksi antara dosis pupuk hayati dan jenis media berpengaruh sangat nyata 

terhadap jumlah daun per tanaman pada semua umur yang diamati (Tabel 1).   Kombinasi 

antara dosis pupuk hayati 0,068 mg.polibeg
-1

 dan media campur tanah + pupuk kandang + 

sekam memberikan jumlah daun per tanaman terbanyak, yaitu 18,27 helai; berbeda nyata 

dengan kombinasi perlakukan lainnya, sebagaimana dapat disimak pada Tabel 7. 

 

Tabel 6. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Jumlah Daun 

Perlakuan  
Helai   

45 52 59 

Dosis BiotaMax 

 0,00 mg (B0) 6,82 d 7,67 d 9,40 d 

0,034 mg (B1) 10,42 b 10,84 b 12,72 b 

0,068 mg (B2) 12,64 a 13,13 a 15,56 a 

0,099 mg (B3) 10,27 b 10,71 b 12,47 b 

BNT 5 % 0,421 

 

0,518 

 

0,716 

 Jenis Media (M) 

 tanah (M1) 9,05 b 9,60 b 11,67 b 

tanah + pupuk  kandang sapi (M2) 10,42 a 10,95 a 12,73 a 

 tanah + pupuk  kandang sapi + sekam (M3) 10,65 a 11,22 a 13,25 a 

BNT 5% 0,365 

 

0,449 

 

0,620 

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 
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Tabel 7. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Jumlah Daun Umur 59 hst 

Perlakuan M1 M2 M3 Rerata B 

B0 8,27 j 9,40 i 10,53 h 9,40 c 

B1 12,13 e 12,73 e 13.40 c 12,76 b 

B2 14,27 b 14,13 d 18,27 a 15,56 a 

B3 11,93 f 14,67 b 10,80 g 12,47 b 

Rerata B 11,65 b 12,73 a 13,25 a   

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

Berat Basah Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata  

terhadap berat basah tunas (Tabel 1). Berat basah tunas terberat diperoleh pada penggunaan 

pupuk hayati dengan dosis 0,068 mg.polibeg
-1

 yaitu 4,86 g;  berbeda nyata dengan berat 

tunas pada dosis pupuk hayati 0,00 mg.polibeg
-1

; 0,034 mg.polibeg
-1

; dan 0,099 

mg.polibeg
-1

, masing-masing dengan berat basah tunas 1,63 g; 4.29 g; dan 4,48 g (Tabel 8). 

 Jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap berat basah tunas (Tabel 1). Berat 

basah tunas tertinggi didapat pada jenis media campur tanah + pupuk kandang + sekam, 

yaitu 4,25 g;  berbeda nyata dengan berat basah tunas pada media tanah dan campuran 

tanah + pupuk kandang sapi, masing-masing dengan berat basah tunas 3,11 g  dan 4,08 g  

(Tabel 8).   Interaksi antara dosis pupuk hayati dan jenis media berpengaruh sangat nyata 

terhadap berat basah tunas (Tabel 1).   Kombinasi antara dosis pupuk hayati 0,068 

mg.polibeg
-1

 dan media campur tanah + pupuk kandang + sekam memberikan berat basah 

tunas tertinggi, yaitu 6,07 g; berbeda nyata dengan kombinasi perlakukan lainnya, 

sebagaimana dapat disimak pada Tabel 9. 
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Tabel 8. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Berat Basah Tunas 

Perlakuan 
Berat basah 

tunas (g) 

Berat basah 

daun (g) 

Berat basah  

batang (g) 

Dosis BiotaMax 

 0,00 mg (B0) 1,63 d 3,47 d 17,82 d 

0,034 mg (B1) 4,29 b 5,07 b 27,34 b 

0,068 mg (B2) 4,86 a 7,46 a 28,94 a 

0,099 mg (B3) 4,48 c 5,29 b 24,20 c 

BNT 5% 0,287 

 

0,239 

 

0,653 

 Jenis Media (M) 

 tanah (M1) 3,11 c 4,70 b 21,28 b 

 tanah + pupuk kandang sapi (M2) 4,08 b 5,51 a 26,13 a 

tanah + pupuk kandang sapi (M3) 4,25 b 5,57 a 24,08 a 

BNT 5 % 0,248 

 

0,207 

 

0,565 

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

Tabel 9. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Berat Basah Tunas 

 Perlakuan M1   M2   M3   Rerata B 

B0 1,27 l 1,65 k 1,97 j 1.63 d 

B1 4,27 f 4,67 d 3,95 g 4,29 b 

B2 3,63 h 4,48 e 6,07 a 4,86 a 

B3 3,28 i 5,12 b 5,03 c 4,48 c 

Rerata M 3,11 b 4,08 a 4,25 a   

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

Berat Kering Oven Tunas 

Hasil analisis ragam menunjukkan dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata  

terhadap berat kering oven tunas (Tabel 1). Berat kering oven tunas terberat diperoleh 

diperoleh pada dosis pupuk hayati 0,068 mg.polibeg
-1

 yaitu 2,26 g;  berbeda nyata dengan 

perlakukan pupuk hayati dosis 0,00 mg.polibeg
-1

; 0,034 mg.polibeg
-1

; dan 0,099 

mg.polibeg
-1

, masing-masing dengan berat kering oven tuas 1,42 g; 1,72 g; dan 1,56 g.  

Dosis 0,068 mg.poliber
-1

 memberikan peninhgkatan berat kering oven masing-masing 

59,15%; 41,87%; dan 31,39% disbanding ketiga dosis pupuk hayati lainnya (Tabel 10). 
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Jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap berat kering oven tunas (Tabel 1). Berat 

kering oven tunas tertinggi didapat pada jenis media campur tanah + pupuk kandang + 

sekam yaitu 1,88 g; berbeda nyata dengan perlakuan jenis media lainnya (Tabel 10). 

Interaksi antara dosis pupuk hayati dan jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap 

berat kering oven tunas (Tabel 1).   Kombinasi antara dosis pupuk hayati 0,068 mg.polibeg
-

1
 dan media campur tanah + pupuk kandang + sekam memberikan berat kering oven tunas 

tertinggi, yaitu 3,30 g; berbeda nyata dengan kombinasi perlakukan lainnya, sebagaimana 

dapat disimak pada Tabel 11. 

 

Tabel 10. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Berat Kering Oven  

                  Tunas 

 

Perlakuan Berat 

Kering 

Oven 

Tunas (g) 

Berat 

Kering 

Oven Daun 

(g) 

Berat 

Kering  

Oven 

Batang (g) 

Berat 

Kering 

Oven 

Total (g) 

Dosis BiotaMax         

0,00 mg (B0) 1,42 d 2,23 c 5,59 d 8,24 d 

0,034 mg (B1) 1,72 b 3,31 a 13,32 b 18,36 b 

0,068 mg (B2) 2,26 a 3,38 a 13,74 a 19,38 a 

0,099 mg (B3) 1,56 b 3,04 b 13,36 b 17,96 c 

BNT 5% 0,147  0,183  0,284  0,521  

Jenis Media (M)         

tanah (M1) 1,05 b 2,77 c 9,61 c 13,43 c 

tanah + pupuk kandang sapi (M2) 1,53 a 3,02 b 10,99 b 15,89 b 

 tanah + pupuk kandang sapi (M3) 1,88 a 3,19  a 13,91 a 18,63 a 

BNT 5% 0,128  0,159  0,246  0,451  

Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

Tabel 11. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Berat Kering Oven  

 Tunas 

 

Perlakuan M1 M2 M3 Rerata B 

B0 0,23 i 0,40 h 1,63 g 1,42 c 

B1 1,63 d 2,23 c 1,30 e 1,72 b 

B2 1,13 f 2,33 f 3,30 a 2,26 a 
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Perlakuan M1 M2 M3 Rerata B 

B3 1,20 e 2,57 b 0,90 f 1,56 b 

Rerata M 1,05 b 1,88 a 1,53 a   

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

Berat Kering Oven Total 

 Hasil sidik ragam menunjukkan dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata  

terhadap berat kering oven total (Tabel 1). Berat kering oven total terberat diperoleh pada 

dosis 0,068 mg.polibeg
-1

  yaitu 19,38 g; berbeda nyata dengan dosis 0,00 mg.polibeg
-1

; 

0,034 mg.polibeg
-1

; dan 0,099 mg.polibeg
-1

, yang masing-masing memberikan berat kering 

oven total 10,24 g; 18,36 g; dan 17,96 g. Hasil analisis regesi hubungan antar dosis 

biotamax (x) dan berat kering oven total (Ŷ) menunjukkan hubungan kuadratik dengan 

persamaan  Ŷ= -3948.x + 481,9x + 14,99 diterminasi (R
2
) = 0,994, dan diperoleh Xopt  = 

0,062 dengan Ŷmax = 29,67 (Gambar 1).  

Jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap berat kering oven total (Tabel 1). 

Berat kering oven total tertinggi didapat pada jenis media campur tanah + pupuk kandang + 

sekam yaitu 18,63 g; berbeda nyata dengan perlakuan jenis media lainnya (Tabel 12). 

Interaksi antara dosis pupuk hayati dan jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap 

berat kering oven total (Tabel 1).   Kombinasi antara dosis pupuk hayati 0,068 mg.polibeg
-1

 

dan media campur tanah + pupuk kandang + sekam memberikan berat kering oven total 

tertinggi, yaitu 31,70 g; berbeda nyata dengan kombinasi perlakukan lainnya, sebagaimana 

dapat disimak pada Tabel 12. 
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Gambar 1. Hubungan  antara Dosis PupukHayati dan Berat Kering Oven Total 

 

 

Tabel 12. Pengaruh Dosis Pupuk Hayati dan Jenis Media terhadap Berat Kering Oven Total 

 

PLK M1 

 

M2 

 

M3 

 

Rerata B 

B0 6,57 i 8,63 h 9,53 g 10,24 d 

B1 19,33 c 19,33 c 16,40 d 18,36 b 

B2 12,07 f 14,37 e 31,70 a 19,38 a 

B3 15,73 d 21,23 b 16,90 d 17,96 c 

Rerata M 13,43 c 15,89 b 18,63 a   

 Keterangan: Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada faktor dan kolom yang 

sama menunjukkan berbeda tidak nyata uji BNT 5%. 

 

 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Dosis Pupuk hayati 

 Dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tunas pada 

pengamatan semua umur, panjang tunas pada semua umur, jumlalah daun pada semua 

umur, berat basah tunas, berat kering oven tunas, brat kering oven total. Dosis 0,068 

mg.polibeg
-1

 memberikan hasil terbaik pada semua parameter tersebut.  
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Pada pengamatan yang menggunakan pupuk hayati (BiotaMax) mempunyai 

hubungan kuadratik disebabkan oleh biotaMax dan memberikan pertumbuhan tanaman 

yang terbaik karena merupakan pupuk organik hayati yang diproduksi dengan 

menggunakan 10 Jenis organisme seperti Bacillus subtili, Bacillus laaterporus, Bacillus 

lichenformus, Bacillus megaterum, Bacillus pumilus, Trichoderma harzianum, 

Trichoderma koningii, trichoderma polysporum, Trichoderma viride, Trichoderma 

polysporum (BiotaMaxTM, 2012).  

Secara umum mikroorganisme pada pupuk hayati Biota Max menghasilkan 

fitohormon yang memacu pertumbuhan tanaman, menggantikan dan menjaga 

keseimbangan bakteri, serta jamur menguntungkan yang mati akibat pembakaran, 

kekeringan, dan penggunaan pupuk kimia, pestisida dan isektisida. Mikroorganisme yang 

terkandung dalam BiotaMax juga berfungsi menguraikan bahan organik sehingga unsur 

hara menjadi lebih tersedia bagi tanaman. Memeroses unsur hara sehingga menjadi lebih 

mudah larut dan terserap oleh tanaman. Meningkatkan kelembaban disekitar perakaran 

tanaman. Meningkatkan jumlah akar sehingga serapan unsur hara dan air menjadi semakin 

optimal. 

Hasil analisis regesi hubungan antar dosis biotamax (x) dan berat kering oven total 

(Ŷ) menunjukkan hubungan kuadratik dengan persamaan  Ŷ= -3948.x + 481,9x + 14,99 

diterminasi (R
2
) = 0,994, dan diperoleh Xopt  = 0,062 dengan Ŷmax = 29,67. Hal ini 

menunjukkan pupuk hayati (BiotaMax) harus diberikan pada konsentrasi tertentu. Dosis 

optimal adalah 0,062 mg.polibeg
-1

. Dosis yang lebih rendah menyebabkan peran 

mikroorganisme beserta unsur yang terkandung di dalamnya belum mampu bekerja 

optimal.  Sedangkan sebaliknya jika diberikan melebihi dosis optimal tersebut justru 

mikroorganisme dan unsur yang terkandung di dalamnya berdampak buruk terhadap media 

maupun pertumbuhan bibit mangga Legong hasil okulasi.    

 

Pengaruh Jenis Media 

Jenis Media berpengaruh sangat nyata (p<0,01) terhadap tinggi tunas umur semua 

umur yang diamati, panjang tunas semua umur yang diamati, jumlah daun semua umur 
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yang diamati, berat basah tunas,  berat kering oven tunas dan berat kering oven total.  

Media campur tanah + pupuk kandang + sekam memberikan pertumbuhan bibit okulasi 

mangga Legong yang terbaik.  Hal ini diperkirakan karena campuran media tersebut 

mampu memberikan kondisi berupa ruang untuk penetrasi akar, sifat fisik, sifat kimia dan 

biologi tanah yang paling optimal.  Penggunaan media tanam dengan komposisi yang 

sesuai bagi suatu jenis tanaman akan memberikan respon dan pengaruh baik terhadap 

pertumbuhan tanaman. Media campur tanah + pupuk kandang + sekam tersebut sesuai dan 

ideal untuk pertumbuhan bibit okulasi mangga Legong karena adanya keseimbangan antara 

tanah sebagai tempat melekatnya akar dan menyediakan air, terciptanya aerase dan drainase 

yang baik karena adanya sekam padi sehingga memudahkan akar tanaman untuk penetrasi 

dan menyerap unsur hara yang berasal dari pupuk kandang secara intensif pada akhirnya 

akan mempercepat pertumbuhan bibit. Hal ini sejalan dengan pendapat Nora et al. (2015), 

bahwa media untuk pembibitan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain harus 

memliliki porositas yang baik dan menyediakan unsur hara yang cukup. 

Media campur tanah + pupuk kandang + sekam mampu memberikan pertumbuhan 

bibit okulasi Mangga Legong lebih baik juga dikarenakan mempunyai perbandingan antara 

padatan dan ruang pori dalam keadaan seimbang. Umumnya pembibitan tanaman tahunan, 

seperti mangga membutuhkan porositas tanah yang sedang saja sehingga perakaran 

tanaman tersebut akan lebih baik untuk penyerapan hara dalam tanah sehingga 

pertumbuhan bagian atas tanaman ( batang dan daun ) akan lebih baik dari pada media 

tanahnya yang terlalu poros atau gembur. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim et al. 

(1986), bahwa tanah atau media tanam yang ideal untuk pertumbuhan tanaman adalah 

apabila media tanam tersebut mempunyai perbandingan antara padatan dan ruang pori 

dalam keadaan seimbang. 

 

Pengaruh interaksi BiotaMax dengan jenis media 

 Interaksi antara dosis biotamax dan Jenis media berpengaruh sangat nyata terhadapa 

semua variabel yang diamati. Kombinasi antara dosis pupuk hayati BiotaMax  0,068 

mg.polibeg
-1 

dan jenis media campuran tanah + pupuk kandang + sekam (1:1:1) dapat 
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memberikan pertumbuhan bibit okulasi Mangga Legong diperkirakan karena pada 

kombinasi tersebut minkroorganisme yang terkandung dalam BiotaMax, seperti Bacillus 

subtili, Bacillus laaterporus, Bacillus lichenformus, Bacillus megaterum, Bacillus pumilus, 

Trichoderma harzianum, Trichoderma koningii, trichoderma polysporum, Trichoderma 

viride, Trichoderma polysporum dapat bekerja melakukan penguraian bahan organic secara 

optimal.  Kondisi ruang tumbuh yang ideal untuk pertumbuhan akar, seperti aerase, tingkat 

kepadatan dan ruang pori yang lebih seimbang menyebabkan pertumbuhan bibit bagian 

atas, yang diukur berdasarkan tinggi tanaman, panjang tunas, jumlah daun pertanaman, 

berat basah tunas, berat kering oven tunas dan berat kering oven total yang lebih tinggi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Dosis pupuk hayati berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan bibit okulasi 

mangga Varietas Legong.  Dosis optimal 0,062 mg.polibeg
-1

. 

2. Jenis media berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan bibit okulasi mangga 

Varietas Legong. Media campuran tanah + pupuk kandang + sekam   memberikan berat 

kering oven total tertinggi, yaitu 18,63 g. 

3. Interaksi anatara dosis pupuk hayati dan jenis media tanam berpengaruh sangat nyata 

terhadap pertumbuhan bibit okulasi mangga Varietas Legong. Kombinasi pupuk hayati 

dosis 0,068 mg.polibeg
-1

 dan media campur tanah + pupuk kandang + sekam (1:1:1) 

memberikan berat kering oven total tertinggi, yaitu 31,70 g. 

 

Saran 

1. Pembuatan bibit okulasi mangga Varietas Legong dapat dilakukan dengan 

mmenambahkan pupuk hayati BiotaMax pada media campuran tanah +  pupuk 

kandang + sekam (1 : 1 : 1) dengan doses 0,062 mg.polibeg
-1

. 

2. Perlu pengujian lebih lanjut pertumbuhan bibit mangga Varietas Legong pada berbagai 

kombinasi perlakuan tersebut setelh ditanam di lapangan. 
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