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ABSTRAK  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon pertumbuhan dan hasil dari tanaman 
basil (ocimum basilicum l.) terhadap perlakuan pemberian pupuk organik cair Super Biota 
Plus dan pupuk organik Bio-Slurry Padat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 
2017 sampai dengan Februari 2018 di Desa Batu-kuta Kecamatan Narmada Kabupaten 
Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah metode 
eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak kelompok dengan pola faktorial yang 
terdiri dari 2 faktor yaitu faktor pertama dosis pupuk organik cair Super Biota Plus dengan 3 
taraf yaitu 0,6 l/ha, 0,7 l/ha, dan 0,8 l/ha. Faktor kedua yaitu dosis pupuk organik Bio-slurry 
padat dengan 3 taraf yaitu 5 ton/ha, 10 ton/ha dan 15 ton/ha. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-slurry 
padat berpengaruh terhadap berat kering tanaman pada panen ke 3 yaitu pada umur 65 HST. 
Aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus berpengaruh terhadap jumlah daun umur 65 dan 
75 HST, berat basah tanaman umur 45 dan 65 HST, berat kering tanaman umur 55 dan 65 
HST. Aplikasi pupuk organik Bio-slurry padat berpengaruh jumlah daun umur 55 HST, berat 
basah umur 45,65 dan 75 HST, berat kering umur 45, 65 dan 75 HST dan luas daun umur 45 
dan 55 HST. 
Kata kunci : Tanaman Sweet Basil (Ocimum basilicum L.), Pupuk organik Super Biota Plus, 
Pupuk organik Bio-slurry    

ABSTRACT 
The objevtive of this research is to find out growth response and yield of Sweet Basil 

(Ocimum basilicum l.) toward application of fertilizer Super Biota Plus liquid and Bio-Slurry 
organic. This research was undertaken during December 2017 until February 2018 in Batu 
Kuta village sub regency Narmada regency of West Lombok province West Nusa Tenggara. 
Randomized Completely Block Design with factorial was used in this research consist of 2 
factors such as the first factor: Super Biota Plus liquid with 3 levels such as 0.6 l/ha, 0.7 l/ha 
and 0.8 l/ha. The second factor was Bio-Slurry with 3 levels such as 5 ton/ha, 10 ton/ha and 
15 ton/ha. Research result showed that interaction between fertilizer of Super Biota Plus and 
Bio-Slurry organic influenced toward crop dry weight at the third harvest (65 after planting). 
Aplication of fertilizer Super Biota Plus liquid affected number of leaf at 65 and 75 after 
planting, crop dry wet at 45 and 65 after planting, crop dry weight at 55 and 65 after planting. 
While application of Bio-slurry organic affected number of leaf at 55 after planting, crop wet 
weight at 45, 65 and 75 after planting, crop dry weight at 45, 65, and 75 after planting and leaf 
area at 45 and 55 after planting. 

Keywords : Sweet Basil (Ocimum basilicum L.), Organic Fertilizer of Biota Plus, Bio-Slurry 
organic 
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Latar Belakang 

Basil (Ocimum basilicum L.) adalah tanaman annual yang memiliki aroma dan rasa 

yang khas. Basil dapat dibudidayakan mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Basil 

mulai banyak dibudidayakan di Indonesia karena nilai ekonomi yang tinggi. Permintaan Basil 

di Indonesia, khususnya di NTB cukup tinggi yaitu berkisar 20 kg/minggu/hotel. Budidaya 

Basil di NTB, khususnya di Lombok sudah dilakukan di daerah Sembalun, tetapi belum 

cukup untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga sangat penting dikembangkan. Teknik 

budidaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan budidaya Basil ini adalah dengan 

pemupukan, khususnya pemupukan melalui daun karena bagian yang dikonsumsi pada 

tanaman Basil ini adalah daunnya.  

Pupuk sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan hasil tanaman. Hasil tanaman 

yang tinggi dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan tanaman dalam 

keadaan optimum. Penambahan pupuk N (100 kg/ha), P2O5 (135 kg/ha) dan K2O (135 kg/ha) 

dapat meningkatkan potensi panen kemangi sebesar 3,15 ton/ha (Lestari, 2008). Pemberian 

pupuk sangat penting karena tanaman membutuhkan unsur hara untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan dapat  mencemari lingkungan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat menggunakan pupuk organik yang aman untuk 

lingkungan dan konsumen. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil Basil adalah pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik 

Bioslurry padat. 

Pupuk organik cair Super Biota Plus ini merupakan pupuk organik yang dapat 

digunakan untuk semua jenis tanaman, khususnya tanaman sayur-sayuran. Pupuk organik ini 

dapat digunakan untuk memperkuat jaringan pada akar dan batang, berfungsi sebagai 

katalisator, sehingga dapat mengurangi pemakaian pupuk dasar hingga 50%. Selain itu juga 

dapat memperpanjang umur tanaman yang berproduksi terutama tanaman yang tidak sekali 

panen sehingga dapat meningkatkan produksi panen 40%-100% (PT. Tri Harmoni Abadi, 

2011). Perlakuan pupuk daun Super Biota Plus berpengaruh terhadap tinggi tanaman, jumlah 

daun, berat kotor per tanaman, berat kotor per petak, berat bersih per tanaman dan berat bersih 

per petak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi tanaman sawi dengan konsentrasi 2 

ml/l air menghasilkan berat bersih per tanaman lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol 

(Noverita S.V. dan Frida, 2009). 

Pupuk organik lain yang dapat digunakan untuk meminimalisir penggunaan pupuk 

anorganik adalah pupuk Bio-slurry. Bio-slurry adalah salah satu pupuk organik yang 
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merupakan produk akhir pengolahan kotoran ternak yang bermanfaat sebagaisumber nutrisi 

bagi tanaman. Bio-slurry mengandung nutrisi utama (makro) yang diperlukan tanaman seperti 

NPK (Nitrogen, Fosfor dan Kalium) dan nutrisi pelengkap (mikro) seperti Magnesium (Mg), 

Kalsium (Ca), danSulfur (S) (Tim Biogas Rumah, 2012). Pemberian pupuk Bio-Slurry padat 

pada tanaman pakchoy dengan dosis 20 ton/ha dapat meningkatkan tinggi tanaman secara 

nyata dibandingkan dengan tanpa pemberian Bio-Slurry pemberian 5 ton/ha, 10 ton/ha, dan 

15 ton/ha. Hal ini diduga bahwa pemberian pupuk Bio-Slurry dengan dosis yang lebih tinggi 

mampu memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman sehingga dapat meningkatkan 

pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah dan berta kering tanaman (Klinton, 

2017). 

Berdasarkan penjelasan diatas penting untuk dilakukannya penelitian untuk 

mengetahui bagaimana Respon Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Basil Terhadap 

Pemberian Pupuk Organik Cair Super Biota Plus Dan Pupuk Organik Bio-slurry Padat 

untuk dapat meningkatkan produksi dan efisisensi faktor tumbuh secara berkelanjutan pada 

pertumbuhan tanaman Basil. 

Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk 

organik Bio-slurry padat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Basil. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik cair Super Biota Plus dan 

pupuk organik Bio-slurry padat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Basil. 

3. Untuk mengetahui dosis yang tepat pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk 

organik Bio-slurry padat terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Basil. 

Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dosis yang tepat untuk penggunaan pupuk 

organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-slurry, sehingga penggunaan pupuk 

anorganik atau pupuk sintetik dapat ditekan.  

          Hipotesis 

 Ho : Pemberian Pupuk Organik Cair Super Biota Plus dan Pupuk Bio-slurry padat 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Basil 

 H1 : Pemberian Pupuk Organik Cair Super Biota Plus dan Pupuk Bio-slurry padat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Basil 
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Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimental dengan 

melakukan percobaan di lapangan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak kelompok dengan 2 faktor yaitu faktor pertama dosis pupuk organik cair Super Biota 

Plus dengan 3 aras yaitu 0,6 l/ha, 0,7 l/ha, dan 0,8 l/ha. Faktor kedua yaitu dosis pupuk 

organik Bio-slurry dengan 3 aras yaitu 5 ton/ha, 10 ton/ha dan 15 ton/ha, sehingga didapatkan 

9 kombinasi perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali sehingga didapatkan 27 

petak percobaan dengan ukuran 1,2 m x 2,4 m. 

    Waktu dan Tempat Percobaan 

Percobaan ini dilaksanakan di Desa Batu-Kuta Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat Nusa Tenggara Barat, mulai dari bulan Desember 2017 sampai bulan Februari 2018.  

     Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan yaitu alat-alat budidaya,  tali rafia, kertas label, gunting, ember, 

handsprayer, suntikan, oven dan timbangan analitik. Bahan yang digunakan pada percobaan 

ini berupa pupuk organik cair Biota plus, pupuk Bioslurry padat, benih Basil, air. 

    Pelaksanaan Percobaan 

Pelaksanaan percobaan terdiri atas beberapa tahap yaitu penyemaian,  pengolahan lahan,  

        pengaplikasian pupuk bio-slurry padat,  penanaman,  pemberian pupuk cair organik 

super biota plus,  pengenceran pupuk organik super biota plus dan  pemeliharaan. 

    Pemanenan 

      Pemanenan dilakukan 4 kali yaitu pada umur 45, 55, 65 dan 75 hari setelah pindah 

tanam. Bagian tanaman basil yang dipanen adalah daun. 

   Parameter yang Diamati 

Pengamatan dilakukan pada  sampel tanaman Basil pada masing-masing satuan unit 

percobaan. Parameter yang perlu diamati meliputi: tinggi tanaman (cm),  jumlah daun 

(helai), jumlah cabang, luas daun (cm), bobot basah tanaman ( gr ) dan biomassa kering 

tanaman ( gr ). 

 Analisis Data 

Data hasil pengamatan diolah menggunakan Microsoft Excel dan program statistik 

minitab 16. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik, grafik dengan titik kurva (bar) yang 

bersinggungan menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sedangkan titik kurva (bar) yang 

bersebrangan menunjukkan hasil yang signifikan. Data  hasil analisis laju pertumbuhan relatif 
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untuk tinggi tanaman, jumlah daun dan jumlah cabang tanaman dihitung berdasarkan 

Sitompul dan Guritno (1995) dengan rumus sebagai berikut: 

Laju Pertumbuhan Relatif : R=ௐଶିௐଵ
்ଶି்ଵ

   

W1 = berat tanaman pada waktu pengamatan pertama (T1) 

 W2 = berat tanaman pada waktu pengamatan kedua (T2) 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil analisis data yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa tidak ada pengaruh 

interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-slurry padat 

terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, luas daun dan berat basah, tetapi 

berpengaruh terhadap berat kering tanaman pada umur 65 HST. Hal ini diduga karena respon 

pupuk organik yang tergolong lambat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Klinton (2017) yang 

menyatakan pupuk organik memerlukan waktu untuk proses penguraian sehingga unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman akan tersedia secara bertahap pula. Waktu penyerapan unsur 

hara oleh akar tanaman berlangsung dalam waktu yang relatif lama setelah pupuk 

diaplikasikan. Aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus dengan kandungan unsur hara 

yang dibutuhkan oleh tanaman secara terus menerus menyebabkan adanya pengaruh terhadap 

hasil tanaman terhadap berat kering tanaman. Unsur hara yang  terkandung dalam kedua 

pupuk tersebut terutama Nitrogen yang merupakan komponen penyusun klorofil dan 

penyusun utama asam amino dan protein sehingga dengan meningkatnya serapan N tanaman 

menyebabkan adanya peningkatan bobot. Pertumbuhan dan perkembangan jaringan tanaman 

menyebabkan adanya peningkatan jumlah daun, daun yang terbentuk semakin luas yang 

mengarah pada peningkatan bobot basah dan bobot kering tanaman. 

   Rekapitulasi Sidik Ragam  

Tabel 1. Hasil Analisis Sidik Ragam Laju Pertumbuhan Relatif (Relatif Growth 
Rate= RGR)pada Perlakuan Pupuk Organik Cair Super Biota Plus dan 
Pupuk Organik Bio-Slurry Padat serta Interaksinya 

No Parameter Perlakuan 

B*S B S 

1. RGR Tinggi tanaman 8-75 HST ns ns Ns 

2. RGR Jumlah daun tanaman 8-75 HST ns ns Ns 

3. RGR Jumlah cabang tanaman 15-75 HST ns s Ns 
 keterangan: s = Siginifikan; ns= Non Signifikan; B= Biota plus; S= Bio-slurry; B*S= interasksi antara 

pupuk Biota plus dan Bio-slurry; HST= Hari Setelah Tanam 
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Tabel 1. menunjukan aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus signifikan terhadap 

laju pertumbuan relatif tanaman jumlah cabang tanaman sweet basil, tetapi pupuk organik 

Bio-Slurry padat serta interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dengan pupuk 

organik Bio-Slurry padat tidak signifikan terhadap laju pertumbuhan relatif tanaman pada 

semua parameter yang diamati. 

Laju pertumbuhan relatif tanaman merupakan ukuran efisiensi penggunaan substrat 

(material tumbuh) dalam memproduksi material tanaman yang baru. Aplikasi pupuk organik 

cair Super Biota Plus memberikan respon berupa adanya pengaruh terhadap laju pertumbuhan 

relatif pada jumlah cabang  tanaman, hal ini berarti efisiensi penggunaan material tumbuh 

atau faktor tumbuh tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan yang lain.  

   Pertumbuhan Tanaman  

       Tinggi Tanaman 

Interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dengan pupuk organik Bio-

slurry padat tidak signifikan terhadap tinggi tanaman pada semua umur pengamatan, 

begitu juga dengan aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-

slurry padat tidak signifikan terhadap tinggi tanaman pada semua fase pengamatan.  

  
 

 

 

Gambar 1. menunjukan adanya peningkatan tinggi tanaman, hal ini  karena pupuk  

organik cair Super Biota Plus  mengandung unsur hara yang lengkap sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan tajuk tanaman dan memperbaiki jaringan akar dan batang. 

Hal ini juga karena pupuk organik cair Super Biota Plus diaplikasikan melalui daun, 

sehingga memudahkan tanaman menyerap unsur hara yang diberikan melalui mulut daun 

atau stomata dan celah-celah kutikula. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rino (2009) 
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Gambar 1. Grafik Hubungan Tinggi Tanaman Sweet Basil 
dengan Pupuk Organik Super Biota Plus 

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva 
(bar) menunjukkan besaran Galat baku rata-rata 
(standard error of means); 0,6 l/ha: y =7,527x – 
2,355; 0,7 l/ha y =7,046x – 0,117  ; 0,8l/ha= 7,188x 
– 1,402 

 

Gambar 2. Grafik Hubungan Tinggi Tanaman Sweet Basil 
dengan Pupuk Organik Bio-slurry 

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva 
(bar) menunjukkan besaran Galat baku rata-rata 
(standard error of means); 5 ton/ha y= 6,935x-1,969 
;10 ton/ha y=6,837x + 0,210; 15 ton/ha y= 6,680x- 
0,195 
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yang menyatakan bahwa pupuk yang diberikan lewat daun dapat diserap melalui stomata, 

sehingga lebih cepat tersedia dan digunakan oleh tanaman untuk kebutuhan 

pertumbuhannnya.  

Gambar 2. menunjukan aplikasi pupuk organik Bio-slurry padat juga tidak 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman pada semua fase pengamatan, hal ini diduga karena 

kandungan unsur hara pada pupuk organik Bio-slurry belum mampu memenuhi 

kebutuhan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman sweet basil, terutama unsur N yang 

berperan penting pada fase vegetatif tanaman. Dari hasil analisis kandungan N pada 

pupuk organik Bio-slurry yaitu sebesar 1,39% . (Lampiran 6) 

  Jumlah Daun  

Interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-

slurry padat tidak signifikan terhadap jumlah daun pada semua umur pengamatan.  

Aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus dosis 0,8 l/ha berbeda nyata dengan 0,6 l/ha 

dan 0,7 l/ha terhadap jumlah daun umur 65 dan 75 HST dan aplikasi pupuk organik Bio-

slurry dosis 5 ton/ha berbeda nyata dengan 10 ton/ha dan 15 ton/ha terhadap jumlah daun 

umur 55 HST.  

  
 

 

Gambar 3. menunjukan bahwa aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus 

berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman sweet basil. Pada setiap fase pengamatan 

aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus menunjukan peningkatan jumlah daun 

tanaman sweet basil. Peningkatan ini diduga disebabkan karena pupuk organik cair Super 

Biota Plus mengandung unsur hara yang lengkap yaitu unsur hara makro dan mikro yang 

berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pendapat Bonner (1951) 

menyatakan bahwa pemberian pupuk organik cair yang mengandung unsur N, P,K, Mg 
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Gambar 3. Grafik Hubungan Jumlah Daun Tanaman Sweet 
Basil dengan Pupuk Organik Super Biota Plus  

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva 
(bar) menunjukkan besaran Galat baku rata-rata (standard 
error of means); 0,6 l/ha: y =19,85x – 10,78; 0,7 l/ha y 
=19,88x – 9,753  ; 0,8l/ha y=17,15x – 4,229 

Gambar 4. Grafik Hubungan Jumlah Daun Tanaman 
Sweet Basil dengan Pupuk Organik Bio-slurry 

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva 
(bar) menunjukkan besaran Galat baku rata-rata 
(standard error of means); 5 ton/ha: y = 17,72x – 
8,702; 10 ton/ha y =18,89x–8,805; 15 ton/ha= 17,58x-



 

 Crop Agro Vol. ___ No. ___ 2018  
 

dan Ca akan menyebabkan terpacunya pembelahan sel dan pembentukan sel-sel baru 

untuk membentuk organ tanaman seperti daun, batang dan akar. Gambar 4. menunjukan 

bahwa aplikasi pupuk organik Bio-slurry padat berpengaruh terhadap jumlah daun 

tanaman, hal ini disebabkan karena tanaman sweet basil mampu menyerap unsur  hara 

makro dan mikro yang terdapat pada pupuk organik Bio-slurry padat, khususnya unsur 

hara nitrogen dan fospor yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan pada fase vegetatif 

terutama untuk pertumbuhan daun dan batang. Menurut Tim Biogas Rumah (2012) Bio-

slurry mengandung nutrisi utama (unsur hara makro) yang diperlukan oleh tanaman 

seperti nitrogen, fosfor dan kalium (N, P,dan K) dan nutrisi pelengkap (mikro) seperti 

magnesium (Mg), kalsium (Ca), dan sulfur (S). 

  Jumlah Cabang  

Interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-

slurry padat tidak signifikan terhadap jumlah cabang pada semua umur pengamatan, 

begitu juga dengan aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-

slurry padat tidak signifikan terhadap jumlah cabang tanaman sweet basil pada semua 

umur pengamatan. 

  
b 

 

Gambar 5. menunjukan bahwa pupuk organik cair Super Biota Plus dengan dosis 0,7 

l/ha menunjukan rerata jumlah cabang tertinggi dibandingkan dengan dosis 0,6 l/ha dan 

0,8 l/ha. Dari persamaan y= -4,128+ 6,498x diartikan jika dosis pupuk organik cair Super 

Biota Plus meningkat akan mempengaruhi jumlah cabang sebesar  6,498.  Gambar 6. 

Menunjukan bahwa aplikasi pupuk organik Bio-slurry padat dapat meningkatkan jumlah 

cabang tanaman pada setiap umur pengamatan. Peningkatan ini disebabkan karena 

jumlah hara yang terkandung dalam pupuk organik Bio-slurry padat dan unsur hara yang 
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Gambar 5. Grafik Hubungan Jumlah Cabang Tanaman 
Sweet Basil dengan Pupuk Organik Super Biota Plus  

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva 
(bar) menunjukkan besaran Galat baku rata-rata 
(standard error of means); 0,6 l/ha: y = 6,099x–4,042; 
0,7 l/ha y =6,498x- 4,128; 0,8l/ha=6,340x– 4,262 

Gambar 6. Grafik Hubungan Jumlah Cabang Tanaman Sweet 
Basil dengan Pupuk Organik Bio-slurry 

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva (bar) 
menunjukkan besaran Galat baku rata-rata (standard error 
of means); 5 ton/ha: y =6,114x – 4,512; 10 ton/ha y 
=6,330x – 4,455; 15 ton/ha= 6,027x-3,184 
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tersedia dalam tanah  menunjang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan awal (vegetatif) 

tanaman sangat membutuhkan unsur hara dalam pembentukan jaringan. Pengaplikasian 

pupuk organik Bio-slurry padat yang mengandung unsur hara makro dan mikro terutama 

nitrogen berfungsi mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman dan sebagai bahan 

pembentuk protein. Protein yang dibentuk kemudian digunakan untuk pembentukan 

protoplasma dalam sel-sel tanaman sehingga terjadi pembelahan sel. Hal ini selanjutnya 

berpengaruh pada penambahan jumlah cabang.  

 Luas Daun Tanaman  

Interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-slurry 

padat tidak signifikan terhadap parameter luas daun tanaman pada semua umur 

pengamatan. Aplikasi pupuk organik Super Biota Plus tidak signifikan terhadap luas daun 

tanaman sweet basil pada semua umur pengamatan. Dosis 15 ton/ha berbeda nyata 

dengan 5 ton/ha dan 10 ton/ha terhadap luas daun tanaman umur 45 HST, sedangkan 

dosis 5 ton/ha berbeda nyata dengan 10 ton/ha dan 15 ton/ha terhadap luas daun tanaman 

umur 55 HST.  

  
 

 

 

Perlakuan pupuk organik cair Super Biota Plus tidak berpengaruh terhadap luas daun 

tanaman sweet basil. Peningkatan luas daun tanaman berkaitan dengan pertumbuhan yang 

didukung oleh ketersediaan unsur hara baik di dalam tanah ataupun pada pupuk yang 

diaplikasikan. Gambar 8. menunjukan bahwa aplikasi pupuk organik Bio-slurry padat 

berpengaruh terhadap luas daun tanaman sweet basil. Hal ini diduga karena ketersediaan 

unsur hara yang tersedia dan dapat diserap oleh tanaman mengakibatkan terbentuknya 
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Gambar 11. Grafik Hubungan Luas Daun Tanaman Sweet 
Basil dengan Pupuk Organik Super Biota 

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva 
(bar) menunjukkan besaran Galat baku rata-rata 
(standard error of means); 0,6 l/ha: y =7,201x+14,66; 
0,7 l/ha y =6,085x+17,24; 0,8 l/ha= 5,604x+17,41 

Gambar 12. Grafik Hubungan Luas Daun Tanaman Sweet 
Basil dengan Pupuk Organik Bio-slurry 

Keterangan: Garis tegak pada masing-masing titik kurva (bar) 
menunjukkan besaran Galat baku rata-rata (standard error 
of means); 5 ton/ha: y =6,44x + 12,17; 10 ton/ha y 
=6,811x + 14,46; 15 ton/ha= 5,737x+17,24 
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organ-organ tanaman dan perkembangan tanaman khususnya daun yang akan 

melangsungkan proses fotosintesis.  

   Hasil Produksi Tanaman  

        Berat Basah dan Berat Kering Tanaman 

Interaksi antar pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk organik Bio-slurry 

padat tidak signifikan terhadap berat basah tanaman pada semua umur pengamatan, tetapi 

Interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk Bio-slurry signifikan 

pada umur 65 HST. Dosis  0,7 l/ha pupuk organik cair Super Biota Plus berbeda nyata 

dengan 0,8 l/ha dan 0,6 l/ha terhadap berat basah tanaman umur 45 HST dan dosis 0,8 

l/ha berbeda nyata dengan dosis 0,6 l/ha dan 0,7 l/ha terhadap berat basah tanaman umur 

65 HST. Dosis 15 ton/ha pupuk organik Bio-slurry padat berbeda  nyata dengan 5 ton/ha 

dan 10 ton/ha terhadap berat basah umur 45 HST dan dosis 10 ton/ha berbeda nyata 

dengan dosis 5 ton/ha dan 15 ton/ha terhadap berat basah umur 65 HST, serta dosis 15 

ton/ha berbeda nyata dengan 5 ton/ha dan 10 ton/ha terhadap berat basah tanaman umur 

75 HST. Dosis 0,8 l/ha berbeda nyata dengan dosis 0,6 l/ha dan 0,8 l/ha terhadap berat 

kering tanaman umur 55 HST dan dosis 0,6 l/ha berbeda nyata dengan 0,7 l/ha dan 0,8 

l/ha terhadap berat kering tanaman umur 65 HST. Dosis 15 ton/ha berbeda nyata dengan 

5 ton/ha dan 10 ton/ha terhadap berat kering tanaman umur 45 HST dan dosis 10 ton/ha 

berbeda dengan 5 ton/ha dan 15 ton/ha terhadap berat kering tanaman umur 65 HST, serta 

dosis 15 ton/ha berbeda nyata dengan 5 ton/ha dan 10 ton/ha terhadap berat kering 

tanaman umur 75 HST. 

  
 

Gambar 9. menunjukan bahwa aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus dengan 

dosis 0,7 l/ha menghasilkan total berat basah tertinggi jika dibandingkan dengan dosis yang 
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Gambar 9.  Total panen berat basah tanaman basil 

Gambar 10.  Total panen berat kering tanaman basil  
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lain. Hal ini sesuai dengan anjuran dosis dari PT. Tri Harmoni Abadi untuk tanaman sayuran 

yaitu 0,7 l/ha, karena pada umumnya pupuk daun diaplikasikan dengan dosis yang rendah 

tetapi berkali-kali, sedangkan untuk pupuk organik Bio-slurry padat dosis 15 ton/ha 

menghasilkan total berat basah tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

Peningkatan berat basah tanaman pada setiap umur panen ini diduga disebabkan karena 

adanya hormon auxin pada meristem apikal. Pemotongan tunas apikal pada tanaman sweet 

basil menyebabkan tumbuhnya tunas-tunas lateral yang kemudian dengan pengaplikasian 

pupuk organik cair Super Biota Plus menyebabkan terjadinya peningkatan berat  basah 

tanaman. Hal ini sesuai dengan pendapat PT.Tri Harmoni Abadi (2007) pemberian pupuk 

organik cair Super Biota Plus dapat meningkatkan produksi tanaman dan memperkuat 

jaringan pada akar dan batang. Kandungan unsur hara yang terkandung dalam pupuk Bio-

slurry padat berupa unsur hara seperti Nitrogen yang berperan sebagai penyusun klorofil yang 

dapat meningkatkan aktivitas fotosintesis. Meningkatnya proses fotosintesis menyebabkan 

meningkatnya pula fotosintat yang dihasilkan, hasil dari proses fotosintesis tersebut kemudian 

akan ditranslokasikan ke organ-organ tanaman dan mengakibatkan adanya peningkatan bobot 

segar tanaman. Gambar 10. menunjukan bahwa aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus 

dengan dosis 0,6 l/ha menghasilkan total berat kering tertinggi jika dibandingkan dengan 

dosis yang lain, hal ini disebabkan karena pada umumnya pupuk daun diaplikasikan dengan 

dosis yang rendah tetapi berkali-kali sehingga unsur hara dapat tersedia untuk memacu proses 

metabolisme pada tubuh tanaman. Dosis pupuk organik Bio-slurry padat 15 ton/ha 

menghasilkan total berat kering tanaman lebih tinggi daripada dosis 5 dan 10 ton/ha. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Klinton (2017) bahwa pemberian pupuk Bio-Slurry dengan 

dosis yang lebih tinggi mampu memenuhi kebutuhan unsur hara pada tanaman sehingga dapat 

meningkatkan pertambahan tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah dan berat kering 

tanaman.  

Kesimpulan dan Saran 

    Kesimpulan   

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh interaksi antara pupuk organik cair Super Biota Plus dan pupuk 

organik Bio-slurry padat terhadap berat kering tanaman pada umur 65 HST. 

2. Aplikasi pupuk organik cair Super Biota Plus berpengaruh terhadap jumlah daun 

umur 65 dan 75 HST, berat basah tanaman umur 45 dan 65 HST, berat kering 

tanaman umur 55 dan 65 HST.  
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3. Aplikasi pupuk organik Bio-slurry padat berpengaruh terhadap jumlah daun umur 55 

HST, berat basah umur 45,65 dan 75 HST, berat kering umur 45, 65 dan 75 HST dan 

luas daun umur 45 dan 55 HST 

4. Pada perlakuan pupuk organik cair Super Biota Plus dengan dosis 0,7 l/ha 

menghasilkan total berat basah tertinggi dibandingkan dengan dosis 0,8 l/ha dan 0,6 

l/ha. Sedangkan dosis 15 ton/ha pupuk organik Bio-slurry padat lebih baik 

dibandingkan 5 ton/ha dan 10 ton/ha. 

    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian perlu di lakukan pengembangan budidaya sweet basil, dan 

pemanenan dilakukan sebaiknya sampai umur 65 HST karena adanya penurunan bobot panen 

pada 75 HST, serta perlu di lakukannya penelitian lebih lanjut terkait dengan pertumbuhan 

dan hasil tanaman sweet basil dengan perlakuan pupuk dan dosis yang tepat untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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