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Abstrak 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng selama 6 bulan pada ketinggian tempat 300 mdpl dan 
Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Azotobacter chroococcum  dan pupuk organik cair dalam 
pembentukan/kelayuan pentil buah kakao, dan mendapatkan konsentrasi Azotobacter chroococcum dan pupuk 
organik cair yang paling tepat untuk menurunkan tingkat kelayuan pentil pada tanaman kakao, dengan 
menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara dua faktorial dengan 3 ulangan.  
Faktor pertama adalah Azotobacter chroococcum, dengan konsentrasi 0 CFU, 10x106, 20x106, 40x106 dan faktor 
kedua adalah pupuk organik cair dengan konsentrasi 0%, 10%, 20%, 30%. Hasil penelitian menunjukkan 
pemberian Azotobacter chroococcum dan pupuk organik cair terhadap tanaman kakao serta interaksi keduanya 
berpengaruh nyata sampai sangat nyata terhadap jumlah pentil terbentuk jumlah pentil gugur dan persentase 
kelayuan. Konsentrasi perlakuan Azotobacter chroccocum 40 x 106 CFU dan pupuk organik cair 20 % 
memberikan hasil terbaik terhadap pembentukan jumlah pentil.  Sementara jumlah pentil yang gugur paling 
banyak terdapat pada konsentrasi kombinasi perlakuan Azotobacter chroccocum 20 x 106 CFU dan pupuk 
organik cair 30 %.  Sedangkan persentase kelayuan yang paling rendah terdapat pada konsentrasi dengan 
kombinasi perlakuan  Azotobacter chroccocum 40 x 106 CFU dan pupuk organik cair 30 %. 
 
Kata Kunci : Azotobacter chroococcum, Pupuk Organik cair, Pentil Kakao 

 
 
Abstract 
 
This research was conducted in the District Bantaeng for 6 months at an altitude of 300 meters above sea level 
where the Laboratory of Physiology and Plant and Soil Science, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University, 
Makassar . This study aims to determine the effect of Azotobacter chroococcum and liquid organic fertilizer in 
the establishment / nipple kelayuan cocoa pods , and get Azotobacter chroococcum concentration and liquid 
organic fertilizer that is most appropriate to reduce the level of kelayuan nipple on cocoa plants , using a 
randomized block design ( RAK )  arranged in two factorial with 3 replications . The first factor is Azotobacter 
chroococcum , with concentrations of 0 CFU , 10x106 , 20x106 , 40x106 and the second factor is a liquid organic 
fertilizer with a concentration of 0 % , 10 % , 20 % , 30 % . The results showed administration of Azotobacter 
chroococcum and liquid organic fertilizer to plant cocoa and interaction are both significant to very significant 
effect on the number of formed nipple nipple number and percentage fall kelayuan . The concentration of 
Azotobacter treatment chroccocum 40 x 106 CFU and 20 % liquid organic fertilizer gave the best results on the 
formation of pentyl number . While the number of nipples which are most numerous in autumn concentrations of 
combined treatment of Azotobacter chroccocum 20 x 106 CFU and 30 % liquid organic fertilizer . While most 
low cherelle wilt percentage found in concentrations of combined treatment with Azotobacter chroccocum 40 x 
106 CFU and 30 % liquid organic fertilizer . 
 
Keywords : Azotobacter chroococcum , Liquid Organic Fertilizer , Cherelle Wilt 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Saat ini produksi kakao Indonesia mengalami penurunan  secara  signifikan.  Dari  

sebelumnya  produksi  mencapai  rata-rata berkisar 948,3 kg/ha/thn pada tahun 2003 

(Direktorat Jenderal Perkebunan, 2010), anjlok menjadi hanya 650 kilogram per hektar per 

tahun pada tahun 2009 (Saragih, 2011). Jumlah ini belum dapat memenuhi target produksi 

yang sebanyak 1.900 kg/ha/tahun pada lahan kelas I (Iswanto, 1999).  Sementara 

produktivitas Kabupaten Bantaeng masih sangat rendah mencapai 0,295 ton ha-1.   

Penurunan produksi dan produktivitas tanaman kakao disebabkan Oleh beberapa 

faktor tanaman sudah tua, pengelolaan tanaman sangat rendah seperti pemupukan, 

pemangkasan, sanitasi kebun, dan pemanenan terlambat mengakibatkan tingginya tingkat 

serangan hama dan penyakit (Nasaruddin,2009).   

Penyebab lain adalah terjadinya degradasi lahan sebagai akibat penggunaan pupuk 

anorganik yang terlalu tinggi yang berdampak pada penurunan aktifitas fisiologi tanaman 

yang pada akhirnya menyebabkan keguguran bunga yang dikenal dengan cherelle wilt. 

Gugurnya buah-buah muda (cherelle wilt) merupakan penyakit fisiologis yang khas dari 

tanaman kakao disebut physiological effect thinning.  Tingkat kelayuan atau gugurnya buah 

muda dapat mencapai 70-90 % (Nasaruddin, 2012).   

Padahal menurut McKelvie (1956) dalam Widiancas (2010) tanaman kakao dewasa 

yang tumbuh subur dapat menghasilkan 5.000-10.000 bunga dalam setahun.  Hanya  sekitar 

500-1.000  bunga (10%)  yang  mengalami  penyerbukan, selebihnya akan gugur.  Selanjutnya  

jumlah  pentil yang dapat tumbuh dan berkembang hingga masak hanya sekitar 50-100 buah 

(Wood dkk., 1989 dalam Widiancas, 2010), Artinya jika produksi buah kakao dinaikkan 1 % 

maka buah kakao berkembang sampai masak mencapai 100-200 buah. 

Menurut Makarim dkk. (2006), untuk mengatasi penurunan produksi dan 

produktivitas lahan, diperlukan teknologi budidaya yang pada prinsipnya dapat menekan 

penggunaan pupuk sintetik. Dengan cara meningkatkan penggunaan “Teknologi Pupuk 

Mikroba” sebagai sumber hara hayati/pupuk hayati, dan pemanfaatan bahan organik.  

Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi pemupukan dan keberlanjutan sistem produksi 

kakao.  Keberadaan dan populasi mikroba di rizosfer dapat memelihara kesehatan akar 

tanaman, serapan hara, dan meningkatkan toleransi tanaman terhadap stress lingkungan 

(Ahmad et al., 2004). 

Salah satu mikroba tersebut adalah Azotobacter chroococcum, dikenal sebagai agen 

penambat nitrogen yang mengkonversi dinitrogen (N2) ke dalam bentuk ammonium 

(NH3), yang mampu menambat nitrogen dalam jumlah yang cukup tinggi dan mampu 



mensintesis substansi yang secara biologis aktif dapat meningkatkan perkecambahan biji, 

tegakan dan pertumbuhan tanaman seperti vitamin B, asam indol asetat, giberelin, sitokinin 

(Wedhastri, 2002; Ahmad et al., 2005; Husen, 2003; Adiwiganda et al.,2006 dalam 

Nasaruddin, 2012) dan berbagai asam-asam organik yang berperan penting dalam merangsang 

pertumbuhan bulu-bulu akar (Sparling, 1998 dalam Hindersah dkk., 2004). 

Berdasarkan perhitungan ekonomi inokulasi Azotobacter chroococcum mampu 

menurunkan kebutuhan pupuk nitrogen sebesar 25-50 %.  Inokulasi Azotobacter 

chroococcum efektif dalam meningkatkan hasil panen tanaman budidaya pada tanah yang 

dipupuk dengan bahan organik yang cukup. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inokulasi Azotobacter 

chroococcum dan pupuk organik cair dalam pembentukan pentil buah kakao dan 

mendapatkan konsentrasi inokulasi Azotobacter chroococcum dan pupuk organik cair yang 

paling tepat untuk menurunkan tingkat kelayuan pentil pada tanaman kakao. 

 
BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan di Kabupaten Bantaeng pada ketinggian 

tempat 300 mdpl dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Hasanuddin Makassar.  

Bahan dan Alat 

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman kakao sambung 

samping yang entrisnya Klon Sulawesi 2 yang memiliki keseragaman (area, umur, jenis tanah 

dan iklim yang sama), bahan Azotobacter chroococcum dan pupuk organik cair.   

Peralatan yang digunakan meliputi alat-alat untuk Inokulasi Azotobacter chroococcum dan 

pembuatan pupuk organik cair serta pada saat aplikasi (gelas  kimia,  timbangan,  labu  takar  

dan  pipet),  alat penyemprot, oven, serta perlengkapan tulis.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak kelompok (RAK) dua faktorial, 

yaitu faktor pertama Azotobacter chroococcum, pada 4 taraf konsentrasi dan faktor kedua, 

Pupuk Organik Cair pada 4 taraf konsentrasi. Dengan demikian akan diperoleh 16 

kombinasi perlakukan dengan tiga ulangan sehingga total perlakuan 48 buah petak 

percobaan, setiap perlakuan diambil 4 tanaman sehingga terdapat 192 unit.  Adapun  

perlakuannya sebagai berikut : Perlakuan pada faktor pertama (Azotobacter chroococcum), 

A0 = Tanpa  Azotobacter chroococcum (0 cfu), A1 = Azotobacter chroococcum 10 x 106 cfu, 



A2 = Azotobacter chroococcum 20 x 106 cfu, A3 = Azotobacter chroococcum 40 x 106 cfu 

sedangkan perlakuan pada faktor kedua (Pupuk Organik Cair) P0 = Tanpa Pupuk Organik Cair  

(0 %), P1 = Pupuk Organik Cair 10 %, P2 = Pupuk Organik Cair  20 %, P3 = Pupuk Organik 

Cair  30 %, dengan variabel pengamatan meliputi ; Jumlah pentil terbentuk, jumlah pentil 

gugur, dan persentase kelayuan. 

Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis dengan cara analisis kuantitatif atau analisis 

statistik dengan tehnik pendekatan dalam statistik parametrik, yaitu data diolah secara 

statistik dan menggunakan Analisis Sidik Ragam atau analisis varian (ANOVA). Apabila 

pengaruh interaksi nyata ( P < 0,05 ) terhadap variabel yang diamati, maka dilanjutkan 

dengan uji BNJ 5 %.  

  
HASIL PENELITIAN 

Jumlah Pentil Terbentuk 

Uji BNJ α 0,05 pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada bulan pertama interaksi 

perlakuan pupuk organik cair 10 % dengan perlakuan Azotobacter chroococcum chroococcum 

20x106 CFU (A2P1) memperlihatkan jumlah pentil terbentuk lebih banyak dan berbeda nyata 

dengan kombinasi perlakuan A0P1, A0P3, A1P0, A1P1, A1P2, A2P2, A2P3, A3P1, dan A3P3, tetapi 

berbeda tidak nyata dengan interaksi perlakuan lainnya.  Bulan kedua menunjukkan interaksi 

perlakuan pupuk organik cair 20 % dengan perlakuan Azotobacter chroococcum 40x106 CFU 

(A3P2) memperlihatkan jumlah pentil terbentuk lebih banyak dan berbeda nyata dengan 

kombinasi perlakuan A0P2, A0P3, A1P0, A1P1, A1P2, A2P0, A3P0, dan A3P1, tetapi berbeda tidak 

nyata dengan interaksi perlakuan lainnya.  Kemudian bulan ketiga menunjukkan interaksi 

perlakuan pupuk organik cair 20 % dengan perlakuan Azotobacter chroococcum chroococcum 

40x106 CFU (A3P2) memperlihatkan jumlah pentil terbentuk lebih banyak dan berbeda nyata 

dengan kombinasi perlakuan A0P2, A0P3, A1P0, A1P2, A2P3, A3P0, dan A3P1, tetapi berbeda 

tidak nyata dengan interaksi perlakuan lainnya. 

Jumlah Pentil Gugur 

Uji BNJ α 0,05 pada tabel 2 menunjukkan bahwa pada bulan pertama interaksi 

perlakuan pupuk organik cair 20 % dengan perlakuan tanpa Azotobacter chroococcum (A0P2) 

memperlihatkan jumlah pentil gugur lebih banyak dan berbeda nyata dengan kombinasi 

perlakuan A0P1, A0P3, A1P0, A1P1, A1P2, A2P2, dan A2P3, tetapi berbeda tidak nyata dengan 

interaksi perlakuan lainnya.  Bulan kedua menunjukkan interaksi perlakuan pupuk organik 

cair 20 % dengan perlakuan tanpa Azotobacter chroococcum (A0P2) memperlihatkan jumlah 



pentil gugur lebih banyak dan berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan A0P0, A0P1, A0P3, 

A1P0, A1P1, A1P2, A2P2, dan A2P3, tetapi berbeda tidak nyata dengan interaksi perlakuan 

lainnya.  Kemudian bulan tiga menunjukkan interaksi perlakuan pupuk organik cair 30 % 

dengan perlakuan Azotobacter chroococcum 20x106 CFU (A2P3) memperlihatkan jumlah 

pentil gugur lebih banyak dan berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan A0P1, A0P3, A1P0, 

A1P2, A2P0, A2P1, A3P0, A3P1, dan A3P3, tetapi berbeda tidak nyata dengan interaksi perlakuan 

lainnya. 

Persentase Kelayuan 

Uji BNJ α 0,05 pada tabel 3 menunjukkan bahwa interaksi perlakuan pupuk organik 

cair 30 % dengan perlakuan Azotobacter chroococcum 40x106 CFU (A3P3) memperlihatkan 

persentase kelayuan lebih sedikit dan berbeda nyata dengan kombinasi perlakuan A1P2, dan 

A2P2, tetapi berbeda tidak nyata dengan interaksi perlakuan lainnya.   

 
PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan Azotobacter chroococcum dan pupuk 

organik cair terhadap tanaman kakao berpengaruh sangat nyata terhadap Jumlah pentil 

terbentuk, jumlah pentil gugur dan persentase kelayuan. Kemudian kombinasi perlakuan  

Azotobacter chroccocum 40 x 106 CFU dan pupuk organik cair 20 % merupakan perlakuan 

yang terbaik, sedangkan jumlah pentil gugur menunjukkan bahwa hasil yang baik terdapat 

pada konsentrasi kombinasi perlakuan Azotobacter chroccocum 20 x 106 CFU dan pupuk 

organik cair 30 %.  Seperti penelitian Nasaruddin (2012), menunjukkan bahwa penggunaan 

Azotobacter chroococcum (20x103 CFU), (40x103 CFU) berpengaruh nyata terhadap jumlah 

bunga dan buah.  Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan pada perlakuan semakin tinggi 

jumlah bunga dan buah.   

Sementara kombinasi perlakuan pupuk organik cair 30 % dengan perlakuan 

Azotobacter chroococcum 40x106 CFU (A3P3)   menghasilkan  rata-rata  persentase pentil  

layu  paling  rendah  dibandingkan  perlakuan  yang  lain.  Mertanza  dkk.  (1970)  dalam  

Widiancas  (2010)  menyebutkan  bahwa penyemprotan unsur mikro B pada tanaman kakao 

meningkatkan pertumbuhan bunga, meningkatkan pembentukan buah dan mengurangi  

cherelle  wilt.  Menurut Mengel  dkk  (1982) dalam Widiancas (2010)  pengaruh  utama  

unsur mikro Zn  adalah  pengaturan aktivitas  auksin  di  dalam  tanaman,  unsur  Zn  

berpengaruh  pada  reaksi  dari triptophan  menjadi  auksin  melalui  triptamin, sehingga 

memungkinkan  cherelle  dan buah kakao  mempunyai  kemampuan  yang  tinggi  untuk  

menggunakan  asimilat.  



Dengan  demikian  persentase  cherelle  wilt  dapat  ditekan  dan  perkembangan 

buah muda dapat ditingkatkan dan produksi meningkat.  Hal ini disebabkan karena curah 

hujan yang tergolong tinggi menyebabkan  menurunkan  persentase kelayuan. Seperti yang 

dikatakan oleh Nasaruddin (2009) bahwa hujan yang merata sepanjang tahun dengan fluktuasi 

suhu kecil antara siang dan malam akan meningkatkan pembentukan jumlah bunga dan 

jumlah buah muda. 

Namun pada penelitian ini terjadi penurunan rata-rata nilai jika konsentarsi 

dinaikkan.  Hal ini mengindikasikan adanya persaingan yang terjadi dalam memanfaatkan 

assimilat dan hormon dalam proses pembentukan bunga hingga terbentuknya buah. Kapasitas 

fotosintesis yang terjadi pada fase perkembangan daun cenderung rendah dan menjadi 

pengguna assimilat. Translokasi fruktosa, glukosa dan sukrosa terjadi pada daun muda yang 

sedang berkembang  yang diimpor dari daun-daun tua.  Sejalan dengan yang diungkapkan 

oleh Baker et. al. (1973), Baker et. al. (1975), Machado et. al. (1988) dalam Nasaruddin 

(2012) kondisi internal seperti ini akan mempengaruhi pembungaan pada konsentrasi 

Azotobacter chroccocum yang lebih tinggi yang secara langsung mempengaruhi proses 

pembuahan tanaman.   

Hal lain yang menyebabkan terjadinya penurunan hasil adalah terjadinya persaingan 

assimilat antar buah-buah muda, sehingga dalam penelitian ini melakukan pemberian pupuk 

tambahan yaitu pupuk organik cair yang diharapkan mampu mengurangi terjadinya 

persaingan assimilat tersebut. Pupuk organik cair mempunyai kandungan unsur hara makro 

dan unsur mikro yang lengkap.  Walaupun tanaman membutuhkan unsur  mikro dalam  

jumlah  kecil  tetapi  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  

pertumbuhan  dan  produksi tanaman.  Seperti penelitian Nasaruddin dkk. (2010) bahwa 

pemberian pupuk organik cair pada volume 30 ml L-1 air memberikan hasil tertinggi pada 

parameter tinggi tanaman, jumlah daun dan diameter batang.  Hal serupa penelitian Widiancas 

(2010) bahwa dengan pemberian unsur mikro Zn dan B berpengaruh terhadap pembentukan 

pentil dan jumlah pentil yang gugur.   

Menurut Wood dkk. (1985)  dalam  Suhadi (2002), pada tanaman kakao  Zn  

mempunyai  peranan  penting  dalam  pembentukan  buah  muda.   Marschner  (1986)  dalam  

Suhadi  (2002)  mengemukakan  bahwa  unsur  B berperan  penting  sebagai  pengatur  

metabolisme  karbohidrat,  terutama  dalam  tingkat glikolisis. Hal ini sangat berpengaruh 

dalam mekanisme pembentukan buah dan selanjutnya dapat menekan persentase cherelle wilt. 

Salamala (1990) dalam  Suhadi (2002), menyatakan bahwa pemberian multimikro (Zn dan B) 

dapat  menekan  persentase  layu  pentil,  meningkatkan  persentase  pentil  yang tidak  layu,  



meningkatkan  produksi  biji  kering  per  hektar  dan  meningkatkan jumlah buah kakao yang 

dapat dipanen per pohon. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Perlakuan Azotobacter chroococcum dan pupuk organik cair terhadap tanaman kakao 

berpengaruh sangat nyata terhadap Jumlah pentil terbentuk, jumlah pentil gugur dan 

persentase kelayuan. Sementara konsentrasi perlakuan Azotobacter chroccocum 40 x 106 CFU 

dan pupuk organik cair 20 % memberikan hasil terbaik terhadap pembentukan jumlah pentil.  

Sementara jumlah pentil yang gugur menunjukkan bahwa hasil yang baik terdapat pada 

konsentrasi kombinasi perlakuan Azotobacter chroccocum 20 x 106 CFU dan pupuk organik 

cair 30 %.  Kemudian konsentrasi dari kombinasi perlakuan pupuk organik cair 30 % dengan 

perlakuan Azotobacter chroococcum 40x106 CFU (A3P3)   merupakan persentase kelayuan  

paling rendah dibandingkan perlakuan yang lain. Sehingga disarankan dalam 

mengaplikasikan perlakuan tersebut tidak melebihi dari konsentrasi di atas. 
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LAMPIRAN 

Daftar Tabel 

Tabel 1. Rata-rata perkembangan pentil terbentuk dari bulan pertama sampai bulan ketiga. 
Bulan POC Azotobacter chroococcum chroococcum BNJ α 0,05 A0 A1 A2 A3 

I 

p0 15,33 
ܿ
 11,75 

ܿ
 13,75 ݍ

ܿ
ܾܿ 15,25 ݍ  

2,08 
p1 19,67 ܾ32,92 ݎܾ 14,50 ݍ 

ܽ
 ݎܿ 14,75 

p2 23,58 
ܽ
 20,17 ݎܾ 16,83 ݏܿ 10,42 

ܽ
 ݍ

p3 6,42 ݀25,83 ݎ 
ܽ
 ݍܾ 16,92 ݍܾ 18,83 

NP BNJ α 
0,05 2,08    

 

II 

p0 17,58 ܾݍܾܿ 12,25   ݍܾ 12,92 ݍܾ 13,17 

4,03 
p1 21,83 

ܽ
 19,25 ݍܾ 15,50 

ܽ
 ݍܾ 14,83 ݍ

p2 15,42 ܾ18,42 ݎܿ 9,17 ݍ 
ܽ
 25,17 ݍ

ܽ
 

p3 9,17 ܿ24,00 ݎ 
ܽ
 19,50 

ܽ
 21,92 ݍ

ܽ
 ݍ

NP BNJ α 
0,05 4,03    

 

III 

p0 18,50 ܾ14,17 ݍܾܽ 17,50 ݍܾ 12,25  
ܿ
 ݍ

4,01 
p1 25,83 

ܽ
ݍܾܽ 15,75   18,08 

ܽ
 14,67 ݍ

ܿ
 ݍ

p2 15,67 ܾݍܾܽ 16,42 ݎܾ 10,08 ݍ  29,50 
ܽ
 

p3 11,58 ܿ17,33 ݎ 
ܽ
 ܾ 22,42 ݎݍܾ 13,67 ݍ

NP BNJ α 
0,05 4,01    

 Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (abcd) dan pada baris (pqrs) 
berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 2. Rata-rata perkembangan pentil gugur dari bulan pertama sampai bulan ketiga. 

Bulan POC Azotobacter chroococcum BNJ α 0,05 A0 A1 A2 A3 

I 

p0 8,89 ܾܿ6,56 ݍ 
ܿ
 10,97 ݍܾ 10,58 ݍ

ܽ
 

4,87 
p1 11,86 ܾ22,67 ݍܾ 12,89 ݍ 

ܽ
 9,86 

ܽ
 ݍ

p2 24,94 
ܽ
 7,42 

ܿ
 9,81 ݍܾ 10,64 ݍ

ܽ
 ݍ

p3 4,94 ܿ17,83 ݎ 
ܽ
 12,00 ݎݍܾ 9,72 

ܽ
 ݍ

NP BNJ α 
0,05 4,87     

II 

p0 3,17 ܾ5,42 ݎ 
ܽ
 5,67 ݍܾ 4,33 

ܽ
 

0,97 
p1 2,94 ܾ6,56 ݍܾ 3,67 ݎݍ 

ܽ
 ݎܿ 2,61 

p2 10,72 
ܽ
 ݍܾ 4,31 ݎܿ 3,00 ݍܾ 4,00 

p3 2,78 ܾ5,67 ݍܾ 4,28 ݎ 
ܽ
 ݍܾ 3,89 

NP BNJ α 
0,05 0,97     

III 

p0 8,28 
ܽ
 4,75 ݎܾ 2,50 

ܿ
 ݎݍܾ 3,95 ݍ

2,03 
p1 5,28 ܾ7,33 ݍ 

ܽ
 ݍܾ 3,67 ܾ 8,64 

p2 6,67 ܾܽݍ ܾܽ 10,06 ݎܾ 3,00   6,07 
ܽ
 ݍ

p3 2,83 ܿ8,78 ݎ 
ܽ
 11,67 ݍ

ܽ
 ݎܾ 3,17 

NP BNJ α 
0,05 2,03     

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (abcd) dan pada baris (pqrs) 
berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 5% 

 
Tabel 3. Rata-rata Persentase Kelayuan 

POC Azotobacter chrocooccum BNJ α 
0,05 A0   A1   A2   A3   

P0 30,92 a 31,83 a 37,99 ab 22,34 a 
 

  
p 

 
p 

 
p 

 
p 

 P1 17,00 c 20,11 bc 46,44 a 20,02 a 
 

  
q 

 
q 

 
p 

 
q 10,92 

P2 29,62 ab 16,84 c 32,33 b 17,30 a 
 

  
p 

 
r 

 
p 

 
qr 

 P3 19,79 bc 33,63 a 21,37 c 12,44 a 
 

  
q 

 
p 

 
q 

 
q 

 NP BNJ α 
0,05 

10,92 
                

Keterangan :  Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom (abcd) dan pada baris (pqrs) 
berbeda tidak nyata pada taraf kepercayaan 5% 

 


